LETO 2016
23. 12. 2016.
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OBČINA HRASTNIK
29.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje občine Hrastnik
Priloga 1 Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik
30.

Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2017

31.

Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2017

32.

Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto
2017

33.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev
za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik

34.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v
občini Hrastnik – čistopis

35.

Cenik storitev upravljanja javne tržnice v Hrastniku, ki velja od 1. 1. 2017
dalje
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OBČINA HRASTNIK
29.
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 –
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12,
76/14 – odl. US, 14/15 - ZUUJFO), 17. člena
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Ur.l. RS; št. 80/07), 7. člena Pravilnika
o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Ur.l. RS; št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010 –
čistopis (19/2010-popr.)) je Občinski svet Občine
Hrastnik na 17. seji dne 22. 12. 2016 sprejel
ODLOK
O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH
ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE
OBČINE HRASTNIK
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
(uvod)

(1) S tem odlokom se sprejme Program
opremljanja stavbnih zemljišč za območje
občine Hrastnik (v nadaljevanju: Program
opremljanja), izdelan decembra 2016
pod zaporedno številko projekta 1336,
izdelovalca Locus prostorske informacijske
rešitve, d.o.o., ki je Priloga 1 tega odloka,
ter merila za odmero komunalnega
prispevka na območju občine Hrastnik.
(2) Program opremljanja določa podlage
za odmero komunalnega prispevka za
območje občine Hrastnik: obračunska
območja
obstoječe
in
predvidene
komunalne opreme, skupne in obračunske
stroške obstoječe in predvidene komunalne
opreme, preračun obračunskih stroškov
na enoto mere in podrobnejša merila za
odmero komunalnega prispevka.
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2.člen
(vsebina odloka)

Odlok sestavljajo naslednja poglavja:
I.

Splošne določbe,

II.

Podlage za odmero komunalnega prispevka,

III.

Izračun komunalnega prispevka,

IV.

Podrobnejša merila,

V.

Odmera in plačilo komunalnega prispevka,

VI.

Oprostitve in olajšave,

VII. Prehodne in končne določbe.

3.člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so
obstoječi in predvideni objekti, ki so zgrajeni
oziroma se načrtujejo v skladu z občinskim
prostorskim aktom in se na novo priključujejo
na komunalno opremo, ki je predmet obračuna
komunalnega prispevka, oziroma se jim povečuje
neto tlorisna površina ali spreminja namembnost
.
4.člen
(pojmi)
(1)
Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku,
imajo naslednji pomen:
parcela

NTP

je zemljišče, sestavljeno iz ene ali
več zemljiških parcel ali njihovih
delov, na katerem stoji oziroma na
katerem je predviden objekt in na
katerem so urejene površine, ki
služijo takšnemu objektu oziroma
je predvidena ureditev površin, ki
bodo služile takšnemu objektu.
Za parcelo se šteje tudi gradbena
parcela iz veljavnih prostorskih
aktov.,
neto tlorisna površina objekta,
izračunana po SIST ISO
9836:2000,
površina parcele,

Aparcela
neto tlorisna površina objekta,
Atlorisna
Kdejavnost faktor dejavnosti, določen za
različne vrste objektov,
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delež parcele pri izračunu
komunalnega prispevka,
delež neto tlorisne površine
objekta pri izračunu
komunalnega prispevka,
obračunski strošek
opremljanja kvadratnega
metra parcele za posamezno
vrsto komunalne opreme,
obračunski strošek
opremljanja kvadratnega
metra neto tlorisne površine
objekta za posamezno vrsto
komunalne opreme,
indeksirani obračunski
strošek opremljanja
kvadratnega metra parcele
za posamezno vrsto
komunalne opreme,
indeksirani obračunski
strošek opremljanja
kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta za
posamezno vrsto komunalne
opreme,
faktor indeksacije, ki se
ob odmeri komunalnega
prispevka indeksira od dneva
uveljavitve odloka,
skupni stroški obstoječe
komunalne opreme,
obračunski stroški obstoječe
komunalne opreme,
komunalni prispevek za
določeno vrsto komunalne
opreme na posameznem
obračunskem območju,
celotni izračunani komunalni
prispevek.
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(2) Drugi izrazi uporabljeni v tem odloku imajo
enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja
graditve objektov, prostorskega načrtovanja,
komunalnega prispevka in opremljanja stavbnih
zemljišč.
II.

PODLAGE ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5.člen
(obračunsko območje)

(1) Območja, opremljena s posamezno
vrsto komunalne opreme, so prikazana v
kartografskem delu programa opremljanja
na naslednjih kartah:
obračunsko območje prometnega omrežja
je prikazano na karti 2: Prometno omrežje
– Pregledna karta obračunskih območij,
obračunsko območje kanalizacijskega
omrežja je prikazano na karti 3:
Kanalizacijsko omrežje – Pregledna karta
obračunskih območij,
obračunsko
območje
vodovodnega
omrežja je prikazano na karti 4: Vodovodno
omrežje – Pregledna karta obračunskih
območij,
obračunsko območje javnih površin je
prikazano na karti 5: Javne površine –
Pregledna karta obračunskih območij,
obračunsko območje objektov ravnanja
z odpadki je prikazano na karti 6: Objekti
ravnanja z odpadki – Pregledna karta
obračunskih območij.
(2) Obračunska območja celotne komunalne
opreme so podrobneje prikazana na
kartah v merilu 1:5000.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka
tega člena, se komunalni prispevek
odmeri od dejanske opremljenosti objekta
s posamezno vrsto komunalne opreme.
(4) Za objekte, ki se ne nahajajo v obračunskih
območij, prikazanih v kartografskem delu
programa opremljanja iz prvega odstavka
tega člena, se v primeru, da se lahko
priključijo na posamezno vrsto komunalne
opreme, upošteva, da se nahajajo v tistih
obračunskih območjih posamezne vrste
komunalne opreme, na katero se lahko
priključijo.
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6.člen
(skupni in obračunski stroški)

III.

Skupne stroške [S] in obračunske stroške [OS]
posamezne vrste obstoječe komunalne opreme
prikazuje naslednja preglednica:
komunalna obračunsko
oprema
območje
prometno
omrežje
kanalizacijsko
omrežje
vodovodno
omrežje
javne
površine
objekti
ravnanja z
odpadki
SKUPAJ

S
[€]

OS
[€]

CES

24.326.016 11.481.060

KAN

10.570.912

1.331.243

VOD

10.267.623

5.057.333

JP

1.515.362

1.435.812

KOM

2.768.684

0

49.448.597 19.305.448

7.člen
(obračunski stroški opremljanja m2 parcele [Cp] in
neto tlorisne površine objekta [Ct] s posamezno
vrsto komunalne opreme)
Obračunski stroški opremljanja m parcele in
m2 neto tlorisne površine objekta se obračunajo
z upoštevanjem naslednje preglednice, pri
čemer se za določitev območja opremljanja s
posamezno vrsto komunalne opreme upoštevajo
določila 5. člena odloka.
2

komunalna
oprema
prometno
omrežje
kanalizacijsko
omrežje
vodovodno
omrežje
javne
površine
objekti
ravnanja z
odpadki

obračunsko
Cp
Ct
območje
[€/m2] [€/m2]
CES

5,90

15,04

KAN

1,40

2,70

VOD

2,85

7,08

JP

0,71

1,83

KOM

0

0
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IZRAČUN KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
8.člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)

(1) Obračunski
stroški
opremljanja
kvadratnega metra parcele z določeno
vrsto komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju [Cpi] in stroški
opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno vrsto
komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju [Cti] se pri odmeri
komunalnega prispevka indeksirajo z
uporabo povprečnega letnega indeksa
cen za posamezno leto, katerega objavlja
Združenje za gradbeništvo v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije, pod
oznako “Gradbena dela – ostala nizka
gradnja”, na naslednji način:
Cpi1 = Cpi • I
Cti1 = Cti • I
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se
uporablja datum uveljavitve tega odloka.
9.člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno
vrsto komunalne opreme se izračuna na
naslednji način:
KPi = (Aparcela • Cpi1 • Dp) +
(Kdejavnost • Atlorisna • Cti1 • Dt)
KP = Σ KPi
(2) Površina parcele in neto tlorisna površina
objekta ter vrsta komunalne opreme, na katero
se objekt priključuje, se pridobijo iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja ter določb
odloka.
(3) Če podatka o površini parcele ni mogoče
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se
površina parcele za odmero komunalnega
prispevka pridobi iz akta o določitvi površine
parcele ali prostorskega akta ter določb odloka.
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(4) Če parcela ni določena, se upošteva stavbišče
x 1,5.
(5) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni
mogoče pridobiti na način iz drugega odstavka
tega člena, se pridobi iz uradnih evidenc ter
določb odloka.
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati
oziroma določiti neto tlorisne površine objekta,
se komunalni prispevek odmeri le od površine
parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri
pomnoži s faktorjem 2,0.

10.člen
(posebni primeri obračuna komunalnega
prispevka)
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine

objekta oziroma spremembe namembnosti
objekta, se komunalni prispevek odmeri na
način, da se izračuna višina komunalnega
prispevka po in pred spremembo neto
tlorisne površine oziroma namembnosti
objekta. Komunalni prispevek, ki se
odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno
razliko med komunalnim prispevkom po
spremembi in komunalnim prispevkom
pred spremembo neto tlorisne površine
oziroma namembnosti objekta. Če je
razlika negativna, se komunalni prispevek
ne plača.
(2) V primeru gradnje novega objekta na
parceli prej odstranjenega objekta se
komunalni prispevek odmeri na način,
da se izračuna višina komunalnega
prispevka novega in odstranjenega
objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri
zavezancu, predstavlja pozitivno razliko
med komunalnim prispevkom za novi in
odstranjeni objekt. Če je razlika negativna,
se komunalni prispevek ne plača.
(3) Če se enostavni ali nezahtevni objekt
gradi na parceli, za katero je že bil
plačan komunalni prispevek, se že
poravnane
obveznosti
iz
naslova
obračuna komunalnega prispevka pri
izračunu novega komunalnega prispevka
upoštevajo.
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(4) Komunalni prispevek se bo na območju, ki
se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi
tega odloka in bo zanj sprejet posebni
program opremljanja, odmeril na podlagi
za to investicijo sprejetega programa
opremljanja, ki bo prikazala in obračunala
predvidene stroške izgradnje komunalne
opreme. Preostali del komunalnega
prispevka za obstoječo, že zgrajeno
komunalno opremo na obravnavanem
območju, se bo obračunal na podlagi
petega odstavka desetega člena tega
odloka ob upoštevanju petega in devetega
člena tega odloka.
Cpi
= Cpi obstoječi + Cpi investicija
skupni
Cti skupni = Cti obstoječi + Cti investicija
kjer je:
Cpi, ki se odmeri na
Cpi
posameznem območju
skupni
investicije;
Cti, ki se odmeri na
Cti
posameznem območju
skupni
investicije;
Cpi, ki je predmet obstoječih
Cpi
obračunskih stroškov;
obstoječi
Cti, ki je predmet obstoječih
Cti
obračunskih stroškov;
obstoječi
Cpi, ki je predmet investicije;
Cpi
investicija
Cti, ki je predmet investicije.
Cti
investicija
(5) Obračunski

stroški opremljanja m2
parcele in m2 neto tlorisne površine
objekta za obstoječo komunalno opremo
se obračunajo z upoštevanjem naslednje
preglednice.
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komunalna
oprema

obračunsko
Cp
Ct
območje
[€/m2] [€/m2]

prometno
omrežje obstoječe
kanalizacijsko
omrežje obstoječe
vodovodno
omrežje obstoječe
javne
površine
objekti
ravnanja z
odpadki

CES_o

2,48

6,32

KAN_o

0,95

1,84

VOD_o

0,88

2,19

JP

0,71

1,83

KOM

0

0

IV. PODROBNEJŠA MERILA
11.člen
(razmerje med merilom parcele in neto
tlorisne površine objekta)
Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom
neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem
območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,5
ter Dt = 0,5.
12.člen
(faktor dejavnosti)

CC-SI opis vrste objekta
STAVBE
11
stanovanjske stavbe
121
gostinske stavbe
12202 stavbe bank, pošt,
zavarovalnic
12203 druge poslovne stavbe
12301 trgovske stavbe

12302 sejemske dvorane,
1,30
razstavišča
12303 bencinski servisi
1,30
1242 garažne stavbe
0,70
125
industrijske stavbe in
0,80
skladišča
126
stavbe splošnega
0,70
družbenega pomena
1271 nestanovanjske
0,70
kmetijske stavbe
1273 kulturna dediščina, ki
0,70
se ne uporablja v druge
namene
ostale vrste stavb
1,00
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
2301 objekti za pridobivanje
0,80
in izkoriščanje
mineralnih surovin
2302 elektrarne in drugi
0,80
energetski objekti
2303 objekti kemične
0,80
industrije
2411
Športna igrišča
0,70
24122 drugi gradbeni inženirski 0,70
objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas
ostale vrste stavb
1,00
V.

Faktor dejavnosti (Kdejavnost) za posamezno
vrsto objektov glede na pretežen namen uporabe
in v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne
infrastrukture glede na pretežen namen uporabe
objekta znaša:
faktor
dejavnosti
0,70
0,70
1,30
1,20
1,10
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ODMERA IN PLAČILO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
13.člen

(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je
investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo
priključuje na komunalno opremo, povečuje neto
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo
namembnost.
14.člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se odmeri:

-

na zahtevo zavezanca,
po uradni dolžnosti.
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(2) Vlogi za odmero komunalnega prispevka
mora zavezanec priložiti izvod vodilne
mape projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
15.člen
(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek zavezanec plača

v enkratnem znesku ali obliki obročnih
odplačil, kar se določi z odločbo.
(2) Rok za plačilo komunalnega prispevka je
30 dni po dokončnosti odločbe o odmeri
oziroma v skladu z določitvijo obročnega
odplačila.
(3) Odmerjeni komunalni prispevek je
potrebno plačati pred izdajo gradbenega
dovoljenja. Če se komunalni prispevek
odmerja za objekt, za katerega v skladu
s predpisi s področja graditve objektov ni
potrebna izdaja gradbenega dovoljenja
oziroma plačilo komunalnega prispevka ni
pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, ali
zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega
zemljišča s posamezno vrsto komunalne
opreme
oziroma
nove
priključitve
obstoječega objekta na posamezno vrsto
komunalne opreme, je treba komunalni
prispevek plačati pred priključitvijo objekta
na posamezno vrsto komunalne opreme.
V primeru obročnega odplačevanja je
objekt mogoče priključiti na posamezno
vrsto komunalne opreme po plačilu treh
zaporednih obrokov.
16.člen
(obročno odplačilo)
(1) Obročno odplačevanje se na vlogo
zavezanca dovoli po naslednjih kriterijih:
- kadar se komunalni prispevek odmerja
za potrebe gradnje, kot so novogradnje,
rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ipd.,
se lahko odmerjeni komunalni prispevek
plača v največ 12-ih zaporednih mesečnih
obrokih, s tem da višina posameznega
obroka ne sme biti manjša od 250,00 €;

-
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kadar se komunalni prispevek odmerja za
obvezno priključitev obstoječega objekta
na novo komunalno opremo, se lahko
odmerjeni komunalni prispevek plača v
največ 36-ih zaporednih mesečnih obrokih,
s tem da višina posameznega obroka ne
sme biti manjša od 30,00 €.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega
prispevka vloži vlogo za obročno
odplačevanje komunalnega prispevka
hkrati z oddajo vloge za odmero
komunalnega prispevka oziroma do izdaje
odločbe o odmeri. V vlogi je potrebno
predlagati število in višino obrokov ter
način zavarovanja dolga, če je ta potreben.
(3) O vlogi za obročno odplačevanje
komunalnega
prispevka
odloči
prvostopenjski organ skupaj z odločbo o
odmeri.
(4) Za odmerjen komunalni prispevek do
5.000,00 € ni zahtevano zavarovanje
obročnega odplačevanja.
(5) Zavarovanje obročnega odplačila se
zahteva
za
odmero
komunalnega
prispevka nad 5.000,00 €.
(6) Dolžnik je dolžan plačilo dolga do občine
ustrezno zavarovati.
(7) Dolžnik lahko zavaruje plačilo dolga na
enega od naslednjih načinov:
- z zastavo nepremičnine,
- z zavarovanjem pri zavarovalnici.
Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski
in sodni stroški, ipd.) bremenijo dolžnika.
(8) Če namerava dolžnik zavarovati plačilo
dolga z zastavo nepremičnine, mora k
vlogi predložiti listine, ki dokazujejo obstoj
nepremičnine, namenjene za zavarovanje
plačila in dokazila o njeni vrednosti.
(9) Če dolžnik zamudi s plačilom dveh
obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten
dolg, ki se izterja preko e-izvršbe, oziroma
se takoj unovči zavarovanje za poplačilo
preostalega dolga.
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17.člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in
občino)
(1) Če se Občina in investitor dogovorita,
da bo investitor sam, na lastne stroške,
delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno
opremljenem zemljišču, se tak dogovor
sklene, na podlagi sprejetega programa
opremljanja, s pogodbo o opremljanju, v
kateri se natančno opredelijo pogodbene
obveznosti obeh strank.
(2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju,
mora investitor poravnati še preostali del
komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo, na katero se bo
priključeval.
(3) Ob plačilu komunalnega prispevka ima
zavezanec iz 13. člena tega odloka pravico
od občine zahtevati sklenitev pogodbe
o medsebojnih obveznostih v zvezi s
priključevanjem objekta na komunalno
opremo.
(4) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi
rok za priključitev objekta na komunalno
opremo in druga vprašanja v zvezi s
priključevanjem objekta na komunalno
opremo.
VI. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
18.člen
(oprostitve)
Komunalni prispevek se ne plača za
gradnjo:
- gospodarske javne infrastrukture,
- neprofitnih stanovanj,
- stavb za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo – CC-SI: 1263,
- stavb za zdravstveno oskrbo – CC-SI: 1264.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19.člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo
veljati naslednji predpisi:
- Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč na območju občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja, št. 26/07, 36/09),
- Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč s čistilno napravo in kanalizacijsko
infrastrukturo občine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja, št. 31/09, 17/10),
- Odlok o komunalnem prispevku v občini
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 26/07,
14/09, 29/09, 6/14),
- Pravilnik o olajšavah pri odmeri in plačilu
komunalnega prispevka (Uradni vestnik
Zasavja, št. 22/14).
20.člen
(dokončanje postopkov)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, ki
so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se
končajo po predpisih, ki so veljali pred njegovo
uveljavitvijo.
21.člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v
Uradnem vestniku Zasavja.
		
Številka: 3500-1/2016
Datum: 22. 12. 2016		
Župan Občine Hrastnik
Miran Jerič
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1 POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik, v nadaljevanju »Program opremljanja«, je
akt, ki ga Občina sprejme kot odlok - Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje občine Hrastnik, kateri določa:


obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme,



skupne in obračunske stroške posamezne vrste komunalne opreme na obračunskih območjih,



preračun obračunskih stroškov na m parcele in m neto tlorisne površine objekta,



podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

2

2

Besedilni del programa opremljanja podrobneje določa podlage oziroma določila, predpisana z odlokom. Z njim
se določuje in usklajuje dejavnosti, v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo ter ostalo gospodarsko
javno infrastrukturo.
Predmet programa opremljanja je celotno območje občine Hrastnik. Program opremljanja je izdelan za odmero
komunalnega prispevka za sorazmerne stroške izgradnje že zgrajene komunalne opreme in vsebuje vse
potrebne podlage za obračun komunalnega prispevka.
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:


prometno omrežje,



kanalizacijsko omrežje,



vodovodno omrežje,



javne površine,



objekti ravnanja z odpadki.

Odmera komunalnega prispevka za komunalno opremo, katere program opremljanja ne obravnava
(infrastruktura še ni zgrajena), se izvede na podlagi za to komunalno opremo izdelanega in sprejetega programa
opremljanja, ki se smiselno poveže s predmetnim programom opremljanja oziroma se predmetni program
opremljanja spremeni in dopolni.
Območja, ki so predmet programa opremljanja, so vsa z veljavnim občinskim prostorskim aktom določena
stavbna zemljišča, ki so namenjena gradnji objektov in ostala območja, na katerih stojijo ali se lahko gradijo
objekti in se zanje lahko odmeri komunalni prispevek.
Površina parcel in neto tlorisna površina objektov je določena za vsako obračunsko območje posamezne
komunalne opreme posebej in je prikazana v 3. poglavju.
Skupni stroški za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove
komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo.
Obračunski stroški so stroški, ki se financirajo s sredstvi zbranimi s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo
določljive zavezance. Za predmetni program opremljanja Občina določa merila, na podlagi katerih se v razmerju
do skupnih stroškov določijo obračunski stroški.
Obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme so naslednja:


PROMETNO OMREŽJE - eno obračunsko območje,



KANALIZACIJSKO OMREŽJE - eno obračunsko območje,



VODOVODNO OMREŽJE - eno obračunsko območje,



JAVNE POVRŠINE - eno obračunsko območje,



OBJEKTI RAVNANJA Z ODPADKI - eno obračunsko območje.
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Površina parcel in neto tlorisnih površin objektov, opremljenih z določeno vrsto komunalne opreme, prikazana
v naslednji tabeli, znaša:
KOMUNALNA OPREMA

Aparcela
2
[m ]
1.947.474
952.186
1.775.332
2.022.352
2.022.352

OBRAČUNSKO OBMOČJE

prometno omrežje
kanalizacijsko omrežje
vodovodno omrežje
javne površine
objekti ravnanja z odpadki

CES
KAN
VOD
JP
KOM

Atlorisna
2
[m ]
763.282
492.916
714.449
785.030
785.030

Preglednica 1: Površina parcel in NTP objektov

Višina skupnih in obračunskih stroškov za določeno vrsto komunalne opreme, prikazana v naslednji tabeli,
znaša:
KOMUNALNA OPREMA

OBRAČUNSKO OBMOČJE

prometno omrežje
kanalizacijsko omrežje
vodovodno omrežje
javne površine
objekti ravnanja z odpadki
SKUPAJ

SKUPNI STROŠKI
[€]

CES
KAN
VOD
JP
KOM

22.413.958
10.570.912
10.267.623
1.515.362
2.768.684
47.536.539

OBRAČUNSKI
STROŠKI
[€]
11.481.060
1.331.243
5.057.333
1.435.812
0
19.305.448

Preglednica 2: Skupni in obračunski stroški
2

2

Višina skupnih in obračunskih stroškov za opremljanje m parcele [Cpi] in m neto tlorisne površine objekta [Cti]
za določeno vrsto komunalne opreme, prikazana v naslednji tabeli, znaša:
KOMUNALNA OPREMA

OBRAČUNSKO OBMOČJE

prometno omrežje
kanalizacijsko omrežje
vodovodno omrežje
javne površine
objekti ravnanja z odpadki

CES
KAN
VOD
JP
KOM

Cp
2
[€/m ]
5,90
1,40
2,85
0,71
0

Ct
2
[€/m ]
15,04
2,70
7,08
1,83
0

Preglednica 3: Vrednost [Cpi] in [Cti]

Območja posamezne vrste komunalne opreme in skupne opremljenosti z njo, so podrobneje prikazana v
kartografskem delu programa opremljanja, na preglednih kartah ter na kartah, izdelanih v merilu 1:5000.
Naslednji pojmi predstavljajo:


CES: strošek opremljanja Cp in Ct za obračunsko območje prometnega omrežja,



KAN: strošek opremljanja Cp in Ct za obračunsko območje kanalizacijskega omrežja,



VOD: strošek opremljanja Cp in Ct za obračunsko območje vodovodnega omrežja,



JP: strošek opremljanja Cp in Ct za obračunsko območje javnih površin,



KOM: strošek opremljanja Cp in Ct za obračunsko območje objektov ravnanja z odpadki.

Izračun komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izračuna po naslednji formuli:
KPi = (Aparcela • Cpi1 • Dp) + (Kdejavnost • Atlorisna • Cti1 • Dt),
ki je opisana v poglavju "5.6 - Izračun komunalnega prispevka", kratice pa v poglavju "2.1 Pojmi in kratice".

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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2 SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU IN ZAKONODAJA
2.1 Pojmi in kratice
2.1.1 Pojmi
Komunalna oprema so:


objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po
predpisih, ki urejajo varstvo okolja,



objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki
urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,



objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača Občini Hrastnik.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje
na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.

2.1.2 Kratice
parcela

je je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih
delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na
katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je
predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu. Za parcelo
se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.,

NTP

neto tlorisna površina objekta, izračunana po SIST ISO 9836:2000,

Aparcela

površina parcele,

Atlorisna

neto tlorisna površina objekta,

Kdejavnost

faktor dejavnosti, določen za različne vrste objektov,

Dp

delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,

Dt

delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,

Cpi

obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele za posamezno
vrsto komunalne opreme,

Cti

obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine
objekta za posamezno vrsto komunalne opreme,

Cpi1

indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele za
posamezno komunalne opreme,

Cti1

indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta za posamezno vrsto komunalne opreme,

I

faktor indeksacije, ki se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira od
dneva uveljavitve odloka,

S

skupni stroški obstoječe komunalne opreme,

OS

obračunski stroški obstoječe komunalne opreme,

KPi

komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju,

KP

celotni izračunani komunalni prispevek,
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2.2 Podatki o naročniku in izdelovalcu
2.2.1 Naročnik
Ime:

Občina Hrastnik

Sedež:

Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Župan:

Miran Jerič

Odgovorna oseba za
izvedbo projekta:

Marija Sajovic

Telefon:

03 565 43 50

Davčna številka

SI 83246274

Ime:

LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o.

Sedež:

Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale

Direktor:

Leon Kobetič

Odgovorna oseba za
izvedbo projekta:

Uroš Košir

Telefon:

01 721 93 90

Davčna številka

SI 15475760

2.2.2 Izdelovalec

2.3 Opis območja opremljanja
Območje, katerega predmetni program opremljanja obravnava, je območje vseh stavbnih zemljišč v vseh
naseljih občine Hrastnik, na katerih se lahko gradi objekte, ki so predmet odmere komunalnega prispevka ter
območja ostalih zemljišč, na katerih stojijo objekti.
Območje opremljanja je podrobneje prikazano v kartografskem delu programa opremljanja na kartah v merilu
1:5000.

2.3.1 Predpisi


Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Ur.l. RS; št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP,
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 106/10 - popr., 109/12, 76/14 - odl.US, 14/15-ZUUJFO),



Zakon o graditvi objektov - ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB1, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr,
110/13 in 19/15),



Zakon o varstvu okolja - ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 - UPB1, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16),



Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka - "Pravilnik"; (Ur.l. RS; št. 95/07),



Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo - "Uredba"; (Ur.l. RS; št. 80/07),



Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l. RS; št. 18/13, 24/13, 26/13),



Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur.l., RS, št. 109/11),



Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS; št. 88/12),



Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15).

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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2.3.2 Veljavni prostorski akti


Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (OPN Hrastnik), Uradni vestnik Zasavja, št. 2/16.

2.3.3 Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage


VREDNOTENJE POSAMEZNE VRSTE KOMUNALNE OPREME: podatki iz osnovnih sredstev, Občina Hrastnik
ter strokovna naloga "Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne komunalne
infrastrukture", MOPE 2004,



KATASTER OBČINSKIH CEST: Zbirni kataster GJI, GURS, Občina Hrastnik; občinska BCP, Občina Hrastnik,



KATASTER KANALIZACIJSKEGA IN VODOVODNEGA OMREŽJA: kataster omrežja, Občina Hrastnik,



SEZNAM JAVNIH POVRŠIN: Občina Hrastnik,



SEZNAM OBJEKTOV RAVNANJA Z ODPADKI: lokacija deponije, Občina Hrastnik,



PARCELE: veljavni občinski izvedbeni akti, Občina Hrastnik, strokovne podlage, Locus d.o.o.,



NETO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTOV: kataster stavb in register nepremičnin, GURS.
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3 DOLOČITEV POVRŠIN PARCEL IN NTP OBJEKTOV
V okviru programa opremljanja se pod pojmom komunalna oprema urejajo objekti, omrežja in površine v
upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere se lahko odmerja komunalni prispevek in so
potrebni, da lahko prostorske ureditve oziroma objekti služijo svojemu namenu. S tem programom opremljanja
se ureja že zgrajeno komunalno opremo.
Skladno z zakonodajo pod komunalno opremo štejejo:


objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po
predpisih, ki urejajo varstvo okolja,



objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki
urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,



objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

3.1 Strokovne podlage in postopki za določitev površin parcel in
NTP objektov
3.1.1 Določitev površin parcel
Območja, ki so predmet programa opremljanja, so vsa območja stavbnih zemljišč, določena z občinskim
prostorskim načrtom oziroma ostalimi veljavnimi prostorskimi izvedbenimi akti, na katerih je mogoče graditi
objekte, ki so predmet odmere komunalnega prispevka. Stavbna zemljišča, na katerih gradnja stavb, za katere
se lahko odmeri komunalni prispevek, praviloma ni mogoča, so:


P - območja prometnih površin,



Z - območja zelenih površin.

Če se na enem od zgoraj navedenih ali ostalih območjih vseeno gradi objekt, za katerega se lahko odmeri
komunalni prispevek, se le-ta izvrši glede na dejansko opremljenost območja s posamezno vrsto komunalne
opreme oziroma glede na vrsto komunalne opreme, na katero se bo objekt, ki je predmet odmere
komunalnega prispevka, priključeval.
Analiza stavbnih zemljišč
Za določitev površin parcel na celotnem območju, na katerem je mogoče obračunati komunalni prispevek, so
bile opravljene določene prostorske analize, ki so obsegale:


analizo pozidanosti stavbnih zemljišč,



določitev nezazidanih stavbnih zemljišč.

Analiza pozidanosti stavbnih zemljišč
Obstoječa namenska raba prostora (stavbna zemljišča) je bila presekana z dejansko rabo pozidanosti (dobljena
iz katastra kmetijskih zemljišč, s katerim upravlja in ga redno vzdržuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano). Rezultat so iz namenske rabe izločena vsa zemljišča, ki so pozidana (parcele).
Določitev prostih nepozidanih stavbnih zemljišč
Vse površine stavbnih zemljišč, ki niso bile izločene z analizo pozidanosti stavbnih zemljišč, so bile dodatno
pregledane. Zemljiščem se je določilo ali predstavlja parcelo (del funkcionalnega zemljišča objekta), trajno
nezazidljivo zemljišče ali zemljišče namenjeno gradnji objektov. Pri določevanju zemljišč so se upoštevali
kriteriji prostorskega akta, ki določa usmeritve in prostorske izvedbene pogoje gradnje objektov na novih
zemljiščih ter druge omejitve na določenih EUP.
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Iz zemljišč, ki so predmet odmere komunalnega prispevka, se izločijo površine, ki niso predvidene za gradnjo. Te
površine praviloma nikoli ne bodo pozidane, saj niso del parcel. Površine so opredeljene kot:


površine infrastrukture,



trajno nepozidane oz. nezazidljive površine.

Površine infrastrukture
V prostorskem aktu so določene površine, ki predstavljajo prometno omrežje - to površino predstavlja
namenska raba P in niso zajeta v vsoto površin parcel.
Na območju stavbnih zemljišč potekajo državne, občinske ter nekategorizirane ceste in poti, ki morda niso
zajete s svojo namensko rabo. Površina kategoriziranih cest je določena tudi na podlagi katastra cest in BCP
oziroma glede na dejansko stanje v naravi.
Trajno nepozidane oz. nezazidljive površine
V prostorskem aktu ni določenih parcel obstoječih objektov. Iz tega razloga so z analizo obstoječega stanja
izločene t.i. trajno nepozidane oz. nezazidljive površine (obcestni pasovi zemljišč, strme brežine na katerih
gradnja ni možna, območja ob vodotokih, ipd.).

3.1.2 Določitev NTP objektov
Za določitev podatka o obstoječi neto tlorisni površini objekta, je bil iz katastra stavb prevzet podatek o lokaciji
objekta in površini stavbišča, iz registra nepremičnin pa podatek o njegovi neto tlorisni površini.
Za potrebe določitve vsote NTP objektov na celotnem območju, na katerem je mogoče obračunati komunalni
prispevek, so bile opravljene določene prostorske analize, ki so obsegale:


določitve faktorja izrabe,



določitev prostih kapacitet stavbnih zemljišč.

Določitev faktorja izrabe
S prostorskim aktom faktor izrabe ni določen, zato se je le-ta določil na podlagi obstoječe gostote pozidave faktor izrabe se je določil na nivoju naselja glede na obstoječe NTP objektov na obstoječih parcelah. Na ta način
se je pridobil podatek gostote pozidave v posameznem naselju.
Določitev prostih kapacitet stavbnih zemljišč
Faktorji izrabe, iz poglavja »Določitev faktorja izrabe« posamezne podrobnejše namenske rabe iz prostorskega
akta oziroma izračunani na nivoju naselja, so bili upoštevani za določitev razpoložljivih kapacitet predvidenih
NTP objektov, na območjih prostih nepozidanih stavbnih zemljišč.

3.1.3 Površine parcel in NTP objektov
Ob upoštevanju s tem poglavjem določenih urbanističnih kriterijev ter določil prostorskega akta je bil kot
produkt izvedene analize pridobljen podatek o obstoječih in razpoložljivih parcelah in neto tlorisnih površinah
objektov na celotnem območju občine. Pridobljeni podatek tako prikazuje vsoto že pozidanih zemljišč in
objektov na njih, kot tudi vsoto površin še nepozidanih stavbnih zemljišč in vsoto NTP vseh objektov, katere je
mogoče ob upoštevanju urbanističnih pogojev iz izvedbenih aktov občine še postaviti v prostor.
Naslednja preglednica prikazuje skupno neto tlorisno površino obstoječih objektov in parcel, na katerih ti
objekti stojijo ter površino še razpoložljivih parcel in objektov, ki jih je na navedenih parcelah mogoče zgraditi.

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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STANJE V NARAVI
pozidane površine
proste površine
SKUPAJ

Aparcela
2
[m ]
1.667.213
355.139
2.022.352

Atlorisna
2
[m ]
653.706
131.324
785.030

Preglednica 4: Prikaz pozidanih in razpoložljivih površin parcel in NTP objektov

3.2 Določitev opremljenosti posamezne vrste objekta z določeno
komunalno opremo
Državna zakonodaja kot obvezo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjskega objekta, določa
minimalno komunalno oskrbo, t.j. njegovo priključitev na:


javno električno omrežje,



javno kanalizacijsko omrežje, če obstaja oziroma alternativa,



javno vodovodno omrežje, če obstaja oziroma alternativa,



javno cestno omrežje.

Hkrati zakonodaja določa možnost, da nestanovanjske objekte investitor priključi zgolj na tisto vrsto
gospodarske javne infrastrukture, ki jo bo objekt za svoje delovanje uporabljal.
S predmetnim programom opremljanja je določeno, da mora vsak objekt, ki se priključuje na vsaj eno vrsto
komunalne opreme (torej je za objekt potrebno plačati komunalni prispevek), poravnati komunalni prispevek
za kolektivno komunalno opremo, to je prometno omrežje, javne površine in ravnanje z odpadki. Obveznost
priključitve na individualno komunalno opremo - vodovod in kanalizacija, se določi v postopku pridobitve
gradbenega dovoljenja.
Kadar izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, ali gradbeno dovoljenje za gradnjo
objekta ni potrebno, se obveznost priključitev na individualno komunalno opremo določi na podlagi vrste
objekta, ki za svoje funkcioniranje potrebuje priključitev na vodovodno ali kanalizacijsko omrežje oziroma na
podlagi potreb objekta po priključitvi.
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4 SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OBSTOJEČE
KOMUNALNE OPREME
4.1 Prometno omrežje
4.1.1 Opis stanja obstoječe komunalne opreme
Cestno omrežje v občini je dobro razvejano, saj javne ceste potekajo do vseh zaselkov in območij, ki so
naseljena. Z omrežjem državnih cest je občina ustrezno povezana s sosednjimi občinami.
Osnova za vrednotenje občinskega prometnega omrežja je sloj občinskih cest, katerega vodi Občina Hrastnik.
Poleg navedenega sloja, se vrednotenje občinskih cest izvaja na podlagi podatkov občinske Banke cestnih
podatkov Občine Hrastnik.
Cestna razsvetljava je sestavni del javnih cest in predstavlja glavni varnostni element zagotavljanja varnega peš
prometa skozi naselje, zato se ta izbirna gospodarska javna služba šteje kot del prometnega omrežja in na ta
način vrednoti v sklopu občinskih cest. Vrednotenje objektov javne razsvetljave se izvaja na podlagi ocenjene
vrednosti enote svetila oziroma prižigališča. Občina ima vzpostavljen kataster javne razsvetljave.
Program opremljanja obravnava občinsko prometno omrežje v občini in preko njega določa merila za obračun
komunalnega prispevka za že opremljena območja.
Občinsko prometno omrežje sestavljajo lokalne ceste (LC), zbirne krajevne ceste (LZ), krajevne ceste (LK) ter
javne poti (JP).
Dolžina obstoječega občinskega cestnega omrežja znaša:
KATEGORIJA CESTE

OBRAČUNSKO OBMOČJE

Lokalna cest (LC)
Zbirna krajevna cesta (LZ)
Krajevna cesta (LK)
Javna pot (JP)
SKUPAJ

CES

DOLŽINA
[m]
52.074
3.004
10.990
59.089
125.157

Preglednica 5: Dolžine cest v občini Hrastnik v odvisnosti od njihove kategorije

4.1.2 Obračunska območja
Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z občinskim prometnim omrežjem. Občinske
ceste služijo vsem občanom ne glede na območje na katerem se na njih priključujejo in predstavljajo grajeno
javno dobro. Za prometno omrežje se določi eno obračunsko območje.
Na območju občine obstaja naslednje obračunsko območje prometnega omrežja:


CES - prometno omrežje.

Dodatna obrazložitev:
Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje CES oz. delež
komunalnega prispevka za obstoječe že zgrajeno prometno omrežje, odvisno od stanja v naravi:


Gradnjo javnega prometnega omrežja na s prometnim omrežjem komunalno neopremljenemu ali delno
opremljenemu območju zagotavlja občina. Gradnja se financira iz komunalnega prispevka, proračuna
občine, proračuna države ali iz drugih virov.
Če želi investitor graditi na z javnim prometnim omrežjem neopremljenem ali delno opremljenem
območju, lahko Občina in investitor skleneta pogodbo o opremljanju. S pogodbo o opremljanju dorečeta
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obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče komunalne opreme in ta na podlagi le-te pridobi gradbeno
dovoljenje. V tem primeru se investitorju odmeri delež komunalnega prispevka za obstoječe že zgrajeno
prometno omrežje.


Če se investitor na območju naselij neposredno priključi na obstoječe prometno omrežje, se mu odmeri
komunalni prispevek za območje CES. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju
zagotavlja možnost priključitve na javno prometno omrežje brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih
investicij v javno prometno omrežje.



Če se investitor priključuje neposredno na državno cesto, je dolžan poravnati enake obveznosti, kot če bi se
priključeval na občinsko cesto - plačati mora komunalni prispevek za prometno omrežje.

Naslednja preglednica prikazuje površino parcel oziroma NTP objektov, ki ležijo na obračunskem območju
prometnega omrežja.
OBRAČUNSKO OBMOČJE
CES - prometno omrežje
neopremljeno in delno opremljeno območje
SKUPAJ

POVRŠINA PARCEL
2
[m ]
1.947.474
74.878
2.022.352

NTP
2
[m ]
763.282
21.748
785.030

Preglednica 6: Vsota površin parcel in NTP objektov na obračunskem območju

Obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2: Prometno omrežje - pregledna karta
obračunskih območij.

4.1.3 Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)
Za določitev skupnih stroškov občinskega cestnega omrežja so bili uporabljeni podatki iz strokovne naloge
"Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne komunalne opreme" in podatki, ki jih je
posredovala občina - izpis registra osnovnih sredstev Občine Hrastnik (nabavna vrednost) ter podatkov NRP
2016-2017. Vse vrednosti so indeksirane na 1.1.2016.
Natančne površine, širine in dolžine cest so bile pridobljene iz digitalnega katastra občinskih cest in občinske
Banke cestnih podatkov.
Skupne stroške sestavljajo:
1.

Zemeljska dela

Pri določitvi gradbenih stroškov so za ceste upoštevani stroški zemeljskih in ostalih del, kamor spadajo preddela
(zavarovanje objekta, geodetska dela), zemeljska dela (odriv humusa, izkop zemljine do nosilne plasti, ureditev
planuma temeljnih tal ter vgraditev posteljice) in ostala dela (projektantski nadzor, stroški projektne
2
dokumentacije). Stroški za asfaltne ceste so ocenjeni v skupni vrednosti 20,80 €/m . Za makadamske ceste
2
stroški preddel, zemeljskih in ostalih del znašajo 6,03 €/m .
2.

Voziščna konstrukcija

Strošek izgradnje zgornjega ustroja je sestavljen iz stroškov izgradnje obrabne plasti, zgornje nosilne vezane
plasti in spodnje nosilne nevezane plasti - tampona v odvisnosti od prometne obremenitve. Za asfaltni sloj je
bila predpostavljena srednja prometna obtežba voziščne konstrukcije na dobro raščenih tleh s stroškom
2
2
izvedbe 24,62 €/ m in 13,35 €/m za izvedbo makadama.
3.

Vrednotenje objektov

Vrednotijo se vsi objekti (mostovi), ki so vpisani v banki cestnih podatkov. Vrednost objektom je določena na
2
podlagi povprečne tržne cene izgradnje m objekta, ki se giblje okrog € 900 do € 1.000. Tako je za vse objekte
2
privzeta cena 1.800 €/m . (Podatek o površini objekta je pridobljen iz obdelave podatkov občinske Banke
cestnih podatkov, ki prikazujejo zgolj podatek o svetli razpetini objekta, ne vsebujejo pa podatka o dolžini kril. Iz
2
tega razloga je strošek izgradnje m objekta pomnožen z ustreznim faktorjem.)

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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4.

Vrednotenje objektov javne razsvetljave

Vrednost sistema javne razsvetljave se prevzame iz podatkov registra osnovnih sredstev Občine Hrastnik.
VRSTA STROŠKA

NORMIRANI STROŠEK
2

zemeljska in ostala dela za asfaltno voziščno konstrukcijo
zemeljska in ostala dela za makadam
vrednost izgradnje asfaltne voziščne konstrukcije
vrednost izgradnje makadamskega ustroja
2
vrednost izgradnje m cestnega objekta
vrednost javne razsvetljave

20,80 €/m
2
6,03 €/m
2
24,62 €/m
2
13,35 €/m
2
1.800 €/m
osnovna sredstva

Preglednica 7: Normirani stroški prometne infrastrukture

Skupni stroški obstoječega občinskega prometnega omrežja znašajo:
KOMUNALNA OPREMA

VRSTA STROŠKA
cestna infrastruktura
javna razsvetljava
cestni objekti

prometno omrežje
SKUPAJ

SKUPNI STROŠKI
[€]
20.395.138,98
966.641,10
896.094,00
22.257.874,08

Preglednica 8: Prikaz skupnih stroškov obstoječega cestnega omrežja

Na območju občine so zaključene tudi investicije, ki so določene v občinskem načrtu razvojnih programov v letu
2016 in 2017, niso pa še vnesene v osnovnih sredstvih občine in so prikazane v naslednji preglednici:
VRSTA INVESTICIJE
OB034-06-0018: Posodobitev cestne infrastrukture - KS
Marno
OB034-15-0030: Cesta JP 622721, odsek Zupanc
OB034-11-0001: Cesta Ferk - Vene
SKUPAJ

LETO

SKUPNI STROŠKI
[€]

2016

10.897,90

2016
2016

22.764,00
122.422,00
156.083,90

Preglednica 9: Investicija v prometno omrežje v letu 2016 - 2017

Pod obstoječo komunalno opremo se šteje zgrajeno prometno omrežje in prometno omrežje, ki bo zgrajeno do
konca leta 2016, kot je določeno v načrtu razvojnih programov Občine Hrastnik.
Financiranje izgradnje prometnega omrežja
Prometno omrežje na območju občine Hrastnik je grajeno s pomočjo različnih virov financiranja. Sredstva, ki so
bila pridobljena, prikazujejo naslednje preglednice:
PROJEKT
CESTE
rekonstrukcija LC Hrastnik - Radeče
rekonstrukcija LC Marno - Turje - Gore
rekonstrukcija LC Čeče - Boben
rekonstrukcija LC Dol - Blate
urejanje mestnega jedra Hrastnik
urejanje mestnega jedra: Log - Montigny
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VIR FINANCIRANJA
[€]
EU sredstva
RS sredstva
2.706.278,58
260.640,74
427.036,56
0
455.386,16
0
282.981,86
0
183.545,18
0
509.452,91
0
652.657,23
0

SKUPAJ
[€]
2.966.919,32
427.036,56
455.386,16
282.981,86
183.545,18
509.452,91
652.657,23

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme
VIR FINANCIRANJA
[€]
EU sredstva
RS sredstva
195.218,68
0
0
27.705,80
0
194.858,24
0
23.864,23
0
14.212,47
114.728,46
0,00
23.135,45
0
42.065,51
0
33.178,28
0
16.349,22
0
2.821.007,04
260.640,74

PROJEKT
urejanje mestnega jedra Hrastnik: Novi Log
lokalna cesta Hrastnik - Kal
lokalna cesta Hrastnik - Radeče
javna pot Kovk - Kupča vas
javna pot odcep lokalna cesta - Ferk - Vene
JAVNA RAZSVETLJAVA
rekonstrukcija LC Dol - Blate
urejanje mestnega jedra Hrastnik
urejanje mestnega jedra: Log - Montigny
urejanje mestnega jedra Hrastnik: Novi Log
SKUPAJ

SKUPAJ
[€]
195.218,68
27.705,80
194.858,24
23.864,23
14.212.47
114.728,46
23.135,45
42.065,51
33.178,28
16.349,22
3.081.647,78

Preglednica 10: Prikaz financiranja izgradnje prometnega omrežja – EU in RS

PROJEKT

DRUGI VIRI

CESTE
lokalna cesta Hrastnik - Blate - Kal LC 122060, odsek Hrastnik - Blate
dolžine 2.130 m
lokalna cesta Podkraj - Radeče LC 122011 (OIC Podkraj)
javna pot Marno - Bizjak - Polak JP 622520
javna pot Novi Dol - Hribarnik JP 622406
mestna cesta ali krajevna cesta Tržnica - tenis igrišče Lk 122971 v dolžini
400 m
JAVNA RAZSVETLJAVA
javna razsvetljava na območju OIC Podkraj
SKUPAJ

SKUPAJ
[€]

RTH d.o.o.
EU + RS
CEROZ d.o.o.
RTH d.o.o.

285.907,99

RTH d.o.o.
EU + RS

30.758,75
316.666,74

Preglednica 11: Prikaz financiranja izgradnje prometnega omrežja iz drugih virov

Spodnja preglednica prikazuje deleže financiranja izgradnje prometnega omrežja s strani EU oz. RS, občinskega
proračuna ter delež, ki se krije s komunalnim prispevkom (obračunski stroški):
SKUPNI STROŠKI
[€]

EU OZ. RS
[€]

DRUGI VIRI
[€]

PRORAČUN OBČINE
[€]

22.413.957,98

3.081.647,78

316.666,74

7.534.583,23

OBRAČUNSKI
STROŠKI
[€]
11.481.060,23

Preglednica 12: Prikaz financiranja v izgradnjo prometnega omrežja

Višina skupnih in obračunskih stroškov za prometno omrežje znaša:
OBRAČUNSKO OBMOČJE
CES - prometno omrežje

SKUPNI STROŠKI
[€]
22.413.958

OBRAČUNSKI STROŠKI
[€]
11.481.060

Preglednica 13: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje prometnega omrežja

Medtem ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje prometnega omrežja, obračunski stroški predstavljajo
delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Iz preglednice je razvidno, da Občina
preko komunalnega prispevka obračuna 51% skupnih stroškov izgradnje prometnega omrežja.
Višina faktorjev Cp in Ct za občinsko prometno omrežje znaša:
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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KOMUNALNA OPREMA

OBRAČUNSKO OBMOČJE

prometno omrežje

CES

Cp
2
[€/m ]
5,90

Ct
2
[€/m ]
15,04

Preglednica 14: Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct

Obračun komunalnega prispevka v obračunskem območju »CES - prometno omrežje« predstavljata faktorja Cp
in Ct, dobljena na način deljenja obračunskih stroškov prometnega omrežja z vsoto površin parcel in neto
tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim s prometnim omrežjem.

4.2 Kanalizacijsko omrežje
4.2.1 Opis stanja obstoječe infrastrukture
V občini je delno ali v celoti vzpostavljeno javno kanalizacijsko omrežje v naseljih Boben, Brnica, Dol pri
Hrastniku, Hrastnik, Marno, Prapretno pri Hrastniku ter Studence.
Kanalizacijsko omrežje vzdržuje upravljavec KSP Hrastnik, d.d..
Vrednost kanalizacijskega omrežja se je prevzela iz izpisa registra osnovnih sredstev Občine Hrastnik.

4.2.2 Obračunska območja
Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z javnim kanalizacijskim omrežjem. Na
območju občine je vzpostavljen en kanalizacijski sistem, ki se zaključi s čistilno napravo.
Na območju občine obstaja naslednje obračunsko območje kanalizacijskega omrežja:


KAN - kanalizacijsko omrežje.

Dodatna obrazložitev:
Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje KAN oz. delež
komunalnega prispevka za obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje, odvisno od stanja v naravi:


Gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja na s kanalizacijskim omrežjem komunalno neopremljenemu ali
delno opremljenemu območju zagotavlja občina. Gradnja se financira iz komunalnega prispevka, proračuna
občine, proračuna države ali iz drugih virov.
Če želi investitor graditi na z javnim kanalizacijskim omrežjem neopremljenem ali delno opremljenem
območju, lahko Občina in investitor skleneta pogodbo o opremljanju. S pogodbo o opremljanju dorečeta
obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče komunalne opreme in ta na podlagi le-te pridobi gradbeno
dovoljenje. V tem primeru se investitorju odmeri delež komunalnega prispevka za obstoječe že zgrajeno
kanalizacijsko omrežje.



Če se investitor na območju naselij neposredno priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje, se mu odmeri
komunalni prispevek za območje KAN. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju
zagotavlja možnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih
investicij v javno kanalizacijsko omrežje.

Naslednja preglednica prikazuje površino parcel oziroma NTP objektov, ki ležijo na obračunskem območju
kanalizacijskega omrežja.

23 I 47

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

Št. 21

Uradni vestnik Zasavja

Stran 33

Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme
POVRŠINA PARCEL
2
[m ]
952.186
1.070.166
2.022.352

OBRAČUNSKO OBMOČJE
KAN - kanalizacijsko omrežje
neopremljeno in delno opremljeno območje
SKUPAJ

NTP
2
[m ]
492.916
292.114
785.030

Preglednica 15: Vsota površin parcel in NTP objektov na obračunskem območju

Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacijsko omrežje - pregledna karta
obračunskih območij.

4.2.3 Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)
Za določitev skupnih stroškov občinskega kanalizacijskega omrežja so bili uporabljeni podatki iz izpisa registra
osnovnih sredstev Občine Hrastnik (nabavna vrednost) ter pogodbenih in projektantskih vrednosti. Vse
vrednosti so indeksirane na 1.1.2016.
Skupni stroški obstoječega kanalizacijskega omrežja znašajo:
KOMUNALNA OPREMA

kanalizacijsko omrežje

VRSTA STROŠKA
čistilna naprava in objekti
omrežje kanalizacije primarni vod
omrežje kanalizacije sekundarni vod

SKUPAJ

SKUPNI STROŠKI
[€]
2.681.694,45
4.570.355,21
2.929.636,87
10.181.686,53

Preglednica 16: Prikaz skupnih stroškov obstoječega kanalizacijskega omrežja

Na območju občine so zaključene tudi investicije, ki so določene v občinskem načrtu razvojnih programov v letu
2016 in 2017, niso pa še vnesene v osnovnih sredstvih občine in so prikazane v naslednji preglednici:
VRSTA INVESTICIJE
stanovanjsko območje S 3 - Spodnje Marno Kanalizacija
sekundarna kanalizacija - odcepi do kanalizacijskih
priključkov
gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja
Hrastnik
SKUPAJ

SKUPNI STROŠKI
[€]

LETO
2016 - v teku

1

43.150,37

2016 - v teku

260.173,72

2016 - v teku

85.901,65
389.225,74

Preglednica 17: Investicija v kanalizacijsko omrežje v letu 2016 - 2017

Pod obstoječo komunalno opremo se šteje že zgrajeno kanalizacijsko omrežje in kanalizacijsko omrežje, ki bo
zgrajeno do konca leta 2016, kot je določeno v načrtu razvojnih programov Občine Hrastnik.
Financiranje izgradnje kanalizacijskega omrežja
Kanalizacijsko omrežje na območju občine Hrastnik je grajeno s pomočjo različnih virov financiranja. Sredstva,
ki so bila pridobljena, prikazujejo naslednje preglednice:

1

2016 - v teku: investicija je tik pred zaključkom, vrednosti so znane, niso pa še vpisane v registru osnovnih
sredstev Občine Hrastnik
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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VIR FINANCIRANJA
[€]
EU sredstva
RS sredstva
921.943,24
0
3.564.725,97
787.061,03
49.455,16
0
51.008,85
0

PROJEKT
gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja Dol
CČN in kolektorsko omrežje
urejanje mestnega jedra Hrastnik
urejanje mestnega jedra Hrastnik: Novi Log
gradnja kanalizacijskega omrežja na območju občine
Hrastnik (desno obrežni kolektor)
SKUPAJ

SKUPAJ
[€]
921.943,24
4.351.787,00
49.455,16
51.008,85

0

14.953,91

14.953,91

4.587.133,22

802.014,94

5.389.148,16

Preglednica 18: Prikaz financiranja izgradnje kanalizacijskega omrežja - EU in RS

VIR FINANCIRANJA
[€]

PROJEKT
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadne vode - kanalizacija
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadne vode - CČN
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov na odlagališčih - kanalizacija
SKUPAJ

SKUPAJ
[€]

okoljska dajatev

2.969.212,14

okoljska dajatev

792.309,90

okoljska dajatev

56.180,52
3.817.702,56

Preglednica 19: Prikaz financiranja izgradnje kanalizacijskega omrežja - okoljska dajatev

PROJEKT

DRUGI VIRI

gradnja kanalizacijskega omrežja na območju OIC Podkraj
SKUPAJ

EU + RS

SKUPAJ
[€]
32.818,63
32.818,63

Preglednica 20: Prikaz financiranja izgradnje kanalizacijskega omrežja iz drugih virov

Spodnja preglednica prikazuje deleže financiranja izgradnje kanalizacijskega omrežja s strani EU oz. RS in
občinskega proračuna ter delež, ki se krije s komunalnim prispevkom (obračunski stroški):
SKUPNI STROŠKI
[€]
10.570.912,27

EU OZ. RS
[€]
5.421.966,79

PRORAČUN OBČINE
[€]
3.817.702,56

OBRAČUNSKI STROŠKI
[€]
1.331.242,92

Preglednica 21: Prikaz financiranja v izgradnjo kanalizacijskega omrežja

Višina skupnih in obračunskih stroškov za kanalizacijsko omrežje znaša:
OBRAČUNSKO OBMOČJE
KAN - kanalizacijsko omrežje

SKUPNI STROŠKI
[€]
10.570.912

OBRAČUNSKI STROŠKI
[€]
1.331.243

Preglednica 22: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje kanalizacijskega omrežja

Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje kanalizacijskega omrežja, obračunski stroški
predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Iz preglednice je razvidno,
da Občina preko komunalnega prispevka obračuna 13% skupnih stroškov izgradnje kanalizacijskega omrežja.
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Višina faktorjev Cp in Ct za kanalizacijsko omrežje znaša:
KOMUNALNA OPREMA

OBRAČUNSKO OBMOČJE

kanalizacijsko omrežje

KAN

Cp
2
[€/m ]
1,40

Ct
2
[€/m ]
2,70

Preglednica 23: Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct

Obračun komunalnega prispevka v obračunskem območju »KAN - kanalizacijsko omrežje« predstavljata faktorja
Cp in Ct, dobljena na način deljenja obračunskih stroškov kanalizacijskega omrežja z vsoto površin parcel in
neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim s kanalizacijskim omrežjem.

4.3 Vodovodno omrežje
4.3.1 Opis stanja obstoječe infrastrukture
Oskrba s pitno vodo je v občini zagotovljena preko sistema javnega vodovoda, vaških vodovodov in
individualnih vodnih zajetij. Program opremljanja obravnava samo javni vodovod.
Javno vodovodno omrežje vzdržuje upravljavec KSP Hrastnik, d.d..
Vrednost vodovodnega omrežja se je prevzela iz izpisa registra osnovnih sredstev Občine Hrastnik.

4.3.2 Obračunska območja
Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z javnim vodovodnim omrežjem. Na
območju občine je več vodovodnih sistemov, vendar je zaradi odločitve občine po enotni višini komunalnega
prispevka na enoto (solidarnost), vodovodno omrežje opredeljeno kot eno obračunsko območje.
Na območju občine obstaja naslednje obračunsko območje vodovodnega omrežja:


VOD - vodovodno omrežje.

Dodatna obrazložitev:
Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje VOD oz. delež
komunalnega prispevka za obstoječe že zgrajeno vodovodno omrežje, odvisno od stanja v naravi:


Gradnjo javnega vodovodnega omrežja na z vodovodnim omrežjem komunalno neopremljenemu ali delno
opremljenemu območju zagotavlja občina. Gradnja se financira iz komunalnega prispevka, proračuna
občine, proračuna države ali iz drugih virov.
Če želi investitor graditi na z javnim vodovodnim omrežjem neopremljenem ali delno opremljenem
območju, lahko Občina in investitor skleneta pogodbo o opremljanju. S pogodbo o opremljanju dorečeta
obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče komunalne opreme in ta na podlagi le-te pridobi gradbeno
dovoljenje. V tem primeru se investitorju odmeri delež komunalnega prispevka za obstoječe že zgrajeno
vodovodno omrežje.



Če se investitor na območju naselij neposredno priključi na obstoječe vodovodno omrežje, se mu odmeri
komunalni prispevek za območje VOD. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina
investitorju zagotavlja možnost priključitve na javno vodovodno omrežje, brez pogojevanja kakršnihkoli
dodatnih investicij v javno vodovodno omrežje.

Naslednja preglednica prikazuje površino parcel oziroma NTP objektov, ki ležijo na obračunskem območju
vodovodnega omrežja.

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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POVRŠINA PARCEL
2
[m ]
1.775.332
247.020
2.022.352

OBRAČUNSKO OBMOČJE
VOD - vodovodno omrežje
neopremljeno in delno opremljeno območje
SKUPAJ

NTP
2
[m ]
714.449
70.581
785.030

Preglednica 24: Vsota površin parcel in NTP objektov na obračunskem območju

Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovodno omrežje - pregledna karta
obračunskih območij.

4.3.3 Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)
Za določitev skupnih stroškov javnega vodovodnega omrežja so bili uporabljeni podatki iz izpisa registra
osnovnih sredstev Občine Hrastnik. Vse vrednosti so indeksirane na 1.1.2016.
Skupni stroški obstoječega vodovodnega omrežja znašajo:
KOMUNALNA OPREMA
vodovodno omrežje
SKUPAJ

VRSTA STROŠKA
omrežje vodovoda

SKUPNI STROŠKI
[€]
10.103.395,01
10.103.395,01

Preglednica 25: Prikaz skupnih stroškov obstoječega vodovodnega omrežja

Na območju občine so zaključene tudi investicije, ki so določene v občinskem načrtu razvojnih programov v letu
2016 in 2017, niso pa še vnesene v osnovnih sredstvih občine in so prikazane v naslednji preglednici:
VRSTA INVESTICIJE
vodovod Turje-Gore-Kopitnik
vodovodno omrežje Dol - navezava Jepihovec
gradnja javne infrastrukture (v upr. pri KSP)
izvedba del na vodovodu Lipovšek in priključitev
objektov na Krištandolski cest
stanovanjsko območje S 3 - Spodnje Marno - Vodovod

2016
2016
2016

SKUPNI STROŠKI
[€]
39.899,87
41.454,01
72.547,14

2016

9.925,36

2016

401,72

LETO

SKUPAJ

164.228,1

Preglednica 26: Investicija v vodovodno omrežje v letu 2016 - 2017

Pod obstoječo komunalno opremo se šteje že zgrajeno vodovodno omrežje in vodovodno omrežje, ki bo
zgrajeno do konca leta 2016, kot je določeno v načrtu razvojnih programov Občine Hrastnik.
Financiranje izgradnje vodovodnega omrežja
Vodovodno omrežje na območju občine Hrastnik je grajeno s pomočjo različnih virov financiranja. Sredstva, ki
so bila pridobljena, prikazujejo naslednje preglednice:
PROJEKT
dograditev LC Čeče - Boben
dograditev LC Dol - Blate
vodovod Turje - Gore - Kopitnik
gradnja vodovoda Spodnje Marno - Slatno - Dol
urejanje mestnega jedra Hrastnik
urejanje mestnega jedra: Log - Montigny
urejanje mestnega jedra Hrastnik: Novi Log
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VIR FINANCIRANJA
[€]
EU sredstva
RS sredstva
31.043,13
0
28.333,20
0
378.532,37
0
677.703,73
0
19.654,00
0
21.450,76
0
19.882,34
0

SKUPAJ
[€]
31.043,13
28.333,20
378.532,37
677.703,73
19.654,00
21.450,76
19.882,34
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PROJEKT
vodovod Ribnik: Doležalek - Podkraj
vodovod Rakovec
vodovod Spodnje Krnice
vodovod Turje - Marno
vodovod Marno - odcep Unično - Krištandol
gradnja vodovoda Unično - Brdce
vodovod Marno
SKUPAJ

VIR FINANCIRANJA
[€]
EU sredstva
RS sredstva
0
16.251,52
0
31.358,54
0
23.902,09
0
23.274,56
0
52.924,22
0
9.545,69
0
7.617,34
1.176.599,53
164.873,96

SKUPAJ
[€]
16.251,52
31.358,54
23.902,09
23.274,56
52.924,22
9.545,69
7.617,34
1.341.473,49

Preglednica 27: Prikaz financiranja izgradnje vodovodnega omrežja - EU in RS

VIR FINANCIRANJA
[€]

PROJEKT
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadne vode - vodovod
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov na odlagališčih - vodovod
SKUPAJ

SKUPAJ
[€]

okoljska dajatev

33.526,64

okoljska dajatev

3.852,18
37.378,82

Preglednica 28: Prikaz financiranja izgradnje vodovodnega omrežja - okoljska dajatev

PROJEKT

DRUGI VIRI

gradnja vodovodnega omrežja na območju OIC Podkraj
SKUPAJ

EU + RS

SKUPAJ
[€]
417.294,73
417.294,73

Preglednica 29: Prikaz financiranja izgradnje vodovodnega omrežja iz drugih virov

Spodnja preglednica prikazuje deleže financiranja izgradnje vodovodnega omrežja s strani EU oz. RS in
občinskega proračuna ter delež, ki se krije s komunalnim prispevkom (obračunski stroški):
SKUPNI STROŠKI
[€]
10.267.623,11

EU OZ. RS
[€]
1.758.768,22

PRORAČUN OBČINE
[€]
3.451.521,64

OBRAČUNSKI STROŠKI
[€]
5.057.333,25

Preglednica 30: Prikaz financiranja v izgradnjo vodovodnega omrežja

Višina skupnih in obračunskih stroškov za vodovodno omrežje znaša:
OBRAČUNSKO OBMOČJE
VOD - vodovodno omrežje

SKUPNI STROŠKI
[€]
10.267.623

OBRAČUNSKI STROŠKI
[€]
5.057.333

Preglednica 31: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje vodovodnega omrežja

Medtem ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje vodovodnega omrežja, obračunski stroški
predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Iz preglednice je razvidno,
da Občina preko komunalnega prispevka obračuna 49% skupnih stroškov izgradnje vodovodnega omrežja.

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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Višina faktorjev Cp in Ct za vodovodno omrežje znaša:
KOMUNALNA OPREMA

Cp
2
[€/m ]
2,85

OBRAČUNSKO OBMOČJE

vodovodno omrežje

VOD

Ct
2
[€/m ]
7,08

Preglednica 32: Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct

Obračun komunalnega prispevka v obračunskem območju »VOD - vodovodno omrežje« predstavljata faktorja
Cp in Ct, dobljena na način deljenja obračunskih stroškov vodovodnega omrežja z vsoto površin parcel in neto
tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim z vodovodnim omrežjem.

4.4 Javne površine
4.4.1 Opis stanja obstoječe komunalne opreme
Na območju občine Hrastnik obstajajo parkovne ureditve (pešpoti, zelenice in parki), igrišča ter javna parkirišča,
ki so namenjeni vsem prebivalcem in uporabnikom. Površine se nahajajo na območju celotne občine in so
opredeljene kot javne površine, ki predstavljajo delež pri odmeri komunalnega prispevka.

4.4.2 Obračunska območja
Vzpostavitev obračunskega območja temelji na opremljenosti z občinskimi javnimi površinami.
Na območju občine obstaja eno obračunsko območje javnih površin:


JP - javne površine.

Dodatna obrazložitev:
Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu vedno odmeri komunalni prispevek za območje JP:


Tudi, če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi del javnih površin, se mu komunalni
prispevek za območje JP odmeri v celotnem znesku. Vseeno lahko pride do primera, ko se tovrstna odmera
ne izvede ob obračunu komunalnega prispevka za območje neizvedenih občinskih podrobnih prostorskih
načrtov ali njegovih predhodnih aktov, kjer komunalna oprema ni zgrajena v celoti. Investitor in občina
morata v primeru obračuna komunalnega prispevka za območje JP na delno opremljenem območju
dodatno skleniti pogodbo o opremljanju, s katero dorečeta obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče
komunalne opreme oziroma Občina predmetno območje komunalno opremi sama.



Če se investitor neposredno priključi na obstoječe javne površine, se mu odmeri komunalni prispevek za
območje JP. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju zagotavlja možnost
priključitve na javne površine, brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih investicij v javno omrežje.

Naslednja preglednica prikazuje površino parcel oziroma NTP objektov, ki ležijo na obračunskem območju
javnih površin.
OBRAČUNSKO OBMOČJE
JP - javne površine
neopremljeno in delno opremljeno območje
SKUPAJ

POVRŠINA PARCEL
2
[m ]
2.022.352
0
2.022.352

NTP
2
[m ]
785.030
0
785.030

Preglednica 33: Vsota površin parcel in NTP objektov na obračunskem območju

Obračunsko območje javnih površin je prikazano na karti 5: Javne površine - pregledna karta obračunskih
območij.
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4.4.3 Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)
Za določitev skupnih stroškov javnih površin so bili uporabljeni podatki iz izpisa registra osnovnih sredstev
Občine Hrastnik. Vse vrednosti so indeksirane na 1.1.2016.
Skupni stroški obstoječih javnih površin znašajo:
KOMUNALNA OPREMA

SKUPNI STROŠKI
[€]
204.832,64
1.095.274,97
185.685,82
1.485.793,43

VRSTA STROŠKA
igrišča
parkirišča
pešpot / park

javne površine
SKUPAJ
Preglednica 34: Prikaz skupnih stroškov obstoječih javnih površin

Na območju občine so zaključene tudi investicije, ki so določene v občinskem načrtu razvojnih programov v letu
2016 in 2017, niso pa še vnesene v osnovnih sredstvih občine in so prikazane v naslednji preglednici:
VRSTA INVESTICIJE

SKUPNI STROŠKI
[€]
29.998,97
6.075,23
36.074,2

LETO

ureditev pešpoti pod domom starejših
parkirišče-igrišče Dol
SKUPAJ

2016
2016

Preglednica 35: Investicija v javne površine v letu 2016 - 2017

Pod obstoječo komunalno opremo se štejejo že zgrajene javne površine in javne površine, ki bodo zgrajene do
konca leta 2016, kot je določeno v načrtu razvojnih programov Občine Hrastnik.
Financiranje izgradnje javnih površin
Javne površine na območju občine Hrastnik so bile grajene s pomočjo različnih virov financiranja. Sredstva, ki so
bila pridobljena, prikazuje naslednja preglednica.
VIR FINANCIRANJA
[€]
EU sredstva
RS sredstva

PROJEKT

SKUPAJ
[€]

urejanje mestnega jedra Hrastnik: Novi Log - javne
površine

79.550,80

0

79.550,80

SKUPAJ

79.550,80

0

79.550,80

Preglednica 36: Prikaz financiranja izgradnje javnih površin

Spodnja preglednica prikazuje deleže financiranja izgradnje javnih površin s strani EU oz. RS, občinskega
proračuna ter delež, ki se krije s komunalnim prispevkom (obračunski stroški):
SKUPNI STROŠKI
[€]
1.515.362,45

EU OZ. RS
[€]
79.550,80

PRORAČUN OBČINE
[€]
0

OBRAČUNSKI STROŠKI
[€]
1.435.811,64

Preglednica 37: Prikaz financiranja v izgradnjo javnih površin

Višina skupnih in obračunskih stroškov za javne površine znaša:
OBRAČUNSKO OBMOČJE
JP - javne površine

SKUPNI STROŠKI
[€]
1.515.362

OBRAČUNSKI STROŠKI
[€]
1.435.812

Preglednica 38: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje javnih površin

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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Medtem ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje javnih površin, obračunski stroški predstavljajo delež
skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Iz preglednice je razvidno, da Občina preko
komunalnega prispevka obračuna 95% skupnih stroškov izgradnje javnih površin.
Višina faktorjev Cp in Ct za javne površine znaša:
KOMUNALNA OPREMA

OBRAČUNSKO OBMOČJE

javne površine

JP

Cp
2
[€/m ]
0,71

Ct
2
[€/m ]
1,83

Preglednica 39: Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct

Obračun komunalnega prispevka v obračunskem območju »JP - javne površine« predstavljata faktorja Cp in Ct,
izračunana na način deljenja obračunskih stroškov javnih površin z vsoto površin parcel in neto tlorisnih površin
objektov, ki ležijo na območju, opremljenim z javnimi površinami.

4.5 Objekti ravnanja z odpadki
4.5.1 Opis stanja obstoječe komunalne opreme
Na območju celotne občine so organizirane obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov. Komunalna oprema, s katero se izvaja obvezna občinska gospodarska
javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, je v celoti v lasti izvajalca te gospodarske javne
službe, zaradi česar ni predmet odmere komunalnega prispevka. Komunalna oprema, s katero javno podjetje
Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. na območju občine Hrastnik izvaja obvezni občinski gospodarski
javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov, je predmet odmere komunalnega prispevka v deležu, ki pripada Občini Hrastnik.

4.5.2 Obračunska območja
Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z objekti ravnanja z odpadki. Območje
objektov ravnanja z odpadki je enotno za območje celotne občine.
Na območju občine obstaja naslednje obračunsko območje objektov ravnanja z odpadki:


KOM - objekti ravnanja z odpadki

Dodatna obrazložitev:
Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu vedno odmeri komunalni prispevek za območje KOM.


Tudi, če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi del objektov ravnanja z odpadki, se
mu komunalni prispevek za območje KOM odmeri v celotnem znesku. Vseeno lahko pride do primera, ko
se tovrstna odmera ne izvede ob obračunu komunalnega prispevka za območje neizvedenih občinskih
podrobnih prostorskih načrtov ali njegovih predhodnih aktov, kjer komunalna oprema ni zgrajena v celoti.
Investitor in občina morata v primeru obračuna komunalnega prispevka za območje KOM na delno
opremljenem območju dodatno skleniti pogodbo o opremljanju, s katero dorečeta obveznosti investitorja v
izgradnjo manjkajoče komunalne opreme oziroma Občina predmetno območje komunalno opremi sama.



Če se investitor neposredno priključi na obstoječe objekte ravnanja z odpadki, se mu odmeri komunalni
prispevek za območje KOM. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju
zagotavlja možnost priključitve na objekte ravnanja z odpadki, brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih
investicij v javno omrežje.

Naslednja preglednica prikazuje površino parcel oziroma NTP objektov, ki ležijo na obračunskem območju
objektov ravnanja z odpadki.

31 I 47

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

Št. 21

Uradni vestnik Zasavja

Stran 41

Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme
POVRŠINA PARCEL
2
[m ]
2.022.352
0
2.022.352

OBRAČUNSKO OBMOČJE
KOM - objekti ravnanja z odpadki
neopremljeno in delno opremljeno območje
SKUPAJ

NTP
2
[m ]
785.030
0
785.030

Preglednica 40: Vsota površin parcel in NTP objektov na obračunskem območju

Obračunsko območje objektov ravnanja za odpadki je prikazano na karti 6: Objekti ravnanja z odpadki pregledna karta obračunskih območij.

4.5.3 Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)
Za določitev skupnih stroškov objektov ravnanja z odpadki, so bili uporabljeni podatki iz izpisa registra osnovnih
sredstev Občine Hrastnik. Vse vrednosti so indeksirane na 1.1.2016.
Objekti ravnanja z odpadki:
KOMUNALNA OPREMA

VRSTA STROŠKA
CEROZ oprema
CEROZ objekti

objekti ravnanja z odpadki

SKUPNI STROŠKI
[€]
604.252,28

SKUPAJ

604.252,28

Preglednica 41: Prikaz skupnih stroškov objektov ravnanja z odpadki

Na območju občine so zaključene tudi investicije, ki so določene v občinskem načrtu razvojnih programov v letu
2016 in 2017, niso pa še vnesene v osnovnih sredstvih občine in so prikazane v naslednji preglednici:
VRSTA INVESTICIJE

LETO

izgradnja regijske deponije Unično - II. faza
SKUPAJ

2016 - v teku

2

SKUPNI STROŠKI
[€]
2.164.431,88
2.164.431,88

Preglednica 42: Investicija v objete ravnanja z odpadki v letu 2016 - 2017

Pod obstoječo komunalno opremo se štejejo že zgrajeni objekti ravnanja z odpadki in objekti ravnanja z
odpadki, ki bodo zgrajeni do konca leta 2016, kot je določeno v načrtu razvojnih programov Občine Hrastnik.
Financiranje izgradnje objektov ravnanja z odpadki
Objekti ravnanja z odpadki na območju občine Hrastnik so bili grajeni s pomočjo različnih virov financiranja.
Sredstva, ki so bila pridobljena, prikazuje naslednja preglednica.
PROJEKT
center za ravnanje z odpadki CEROZ II. faza
SKUPAJ

VIR FINANCIRANJA
[€]
EU sredstva
RS sredstva
1.451.551,45
256.156,14
1.451.551,45
256.156,14

SKUPAJ
[€]
1.707.707,59
1.707.707,59

Preglednica 43: Prikaz financiranja izgradnje objektov ravnanja z odpadki - EU in RS

2

2016 - v teku: investicija je tik pred zaključkom, vrednosti so znane, niso pa še vpisane v registru osnovnih
sredstev Občine Hrastnik.
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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VIR FINANCIRANJA
[€]

PROJEKT
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov na odlagališčih - kanalizacija

okoljska dajatev

SKUPAJ
[€]
1.014.896,16

SKUPAJ

1.014.896,16

Preglednica 44: Prikaz financiranja izgradnje objektov ravnanja z odpadki - okoljska dajatev

Spodnja preglednica prikazuje deleže financiranja izgradnje objektov ravnanja z odpadki s strani EU oz. RS,
občinskega proračuna ter delež, ki se krije s komunalnim prispevkom (obračunski stroški):
SKUPNI STROŠKI
[€]
2.768.684,16

EU OZ. RS
[€]
1.707.707,59

PRORAČUN OBČINE
[€]
1.060.976,57

OBRAČUNSKI STROŠKI
[€]
0

Preglednica 45: Prikaz financiranja v izgradnjo objektov ravnanja z odpadki

Višina skupnih in obračunskih stroškov za objekte ravnanja z odpadki znaša:
SKUPNI STROŠKI
[€]
2.768.684

OBRAČUNSKO OBMOČJE
KOM - objekti ravnanja z odpadki

OBRAČUNSKI STROŠKI
[€]
0

Preglednica 46: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje objektov ravnanja z odpadki

Medtem ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje objektov ravnanja z odpadki, obračunski stroški
predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Iz preglednice je razvidno,
da Občina preko komunalnega prispevka ne obračuna skupnih stroškov izgradnje objektov ravnanja z odpadki.
Višina faktorjev Cp in Ct za objekte ravnanja z odpadki znaša:
KOMUNALNA OPREMA
objekti ravnanja z odpadki

OBRAČUNSKO OBMOČJE
KOM

Cp
2
[€/m ]
0

Ct
2
[€/m ]
0

Preglednica 47: Prikaz vrednosti faktorjev Cp in Ct

Obračun komunalnega prispevka v obračunskem območju »KOM - objekti ravnanja z odpadki« predstavljata
faktorja Cp in Ct, dobljena na način deljenja obračunskih stroškov objektov ravnanja z odpadki z vsoto površin
parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim z omrežjem objektov ravnanja z
odpadki.
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5 PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5.1 Vrste objektov, za katere se komunalni prispevek lahko odmeri
Veljavna zakonodaja (Zakon o graditvi objektov in Zakon o prostorskem načrtovanju) določata odmero
komunalnega prispevka v primeru gradenj vseh vrst objektov, ki se priključujejo na komunalno opremo. (Kdaj
velja, da se objekt priključuje na komunalno opremo, je navedeno v nadaljevanju poglavja.)
Zakon o prostorskem načrtovanju določa kot zavezanca za odmero komunalnega prispevka lastnika objekta, ki
se bo na novo (prvič) priključil na komunalno opremo oziroma bo povečeval neto tlorisno površino objekta
oziroma spremenil njegovo namembnost.
Podrobneje vrste objektov glede na zahtevnost gradnje določa Uredba o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje, ki jih razvršča na:


zahtevne objekte,



manj zahtevne objekte,



nezahtevne objekte,



enostavne objekte.

Glede na vsebino uredbe, je odmera komunalnega prispevka upravičena za vse vrste objektov, če ti objekti
izpolnjujejo pogoje iz predmetnega programa opremljanja. Predvsem pogoj, da se priključujejo na komunalno
opremo oziroma jo koristijo. Tako velja, da se tudi enostavnim in nezahtevnim objektom (poleg zahtevnih in
manj zahtevnih objektov) odmeri komunalni prispevek, če se bodo samostojno priključili na komunalno
opremo.

5.2 Opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme
Ob odmeri komunalnega prispevka pristojni organ Občine ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme se
objekt, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, priključuje oziroma katero vrsto komunalne opreme bo
objekt koristil:


objekt koristi prometno omrežje, javne površine in objekte ravnanja z odpadki - kolektivna komunalna
oskrba,



objekt se lahko priključuje na kanalizacijsko omrežje oz. vodovodno omrežje - individualna komunalna
oskrba.

Ne glede na zgoraj navedeno, se kot uporaba posamezne komunalne opreme uporablja izraz »priključuje«.
Ker se komunalni prispevek odmerja za več vrst komunalne opreme, katere se obravnavajo in uporabljajo
različno, velja:

5.2.1 Prometno omrežje
Prometno omrežje predstavlja kolektivno komunalno opremo, ki jo uporablja vsak objekt, za katerega je
potrebno izvajalca gospodarske javne službe državnih ali občinskih cest zaprositi za izdajo soglasja za
priključitev objekta na obstoječe javno prometno omrežje. Prometno omrežje, katerega predstavljajo občinske
ceste, služi vsem občanom in je tudi vzpostavljeno na način, da ga lahko uporabljajo vsi. Prometno omrežje na
območju celotne občine sicer ni vzpostavljeno v enako kvalitetni tehnični izvedbi, vendar to dejstvo ne vpliva in
ne sme vplivati na odmero komunalnega prispevka. Prometno omrežje se projektira in dimenzionira glede na
gostoto uporabe, pričakovano rast uporabe, ipd. Na tej podlagi se določijo prečni profili in kvaliteta materialov,
ki se vgradijo v cestišče in celotno cestno telo.
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Ob odmeri komunalnega prispevka je njegov delež, ki je vezan na uporabo prometnega omrežja, dolžan
poravnati vsak. Stališča, da se objekt priključuje neposredno na državno cesto, da se za delovanje objekta ne
uporablja prometnega omrežja, ipd. se zavrnejo kot neutemeljena.
Možnost zmanjšanja odmere komunalnega prispevka za prometno omrežje lahko predstavlja dejstvo, da na
zaključenem območju pozidave še ni v celoti vzpostavljeno prometno omrežje, kot ga določa veljavna
zakonodaja. Tovrstni primeri so evidentirani, saj je zanje praviloma določena izdelava OPPN-ja. V posameznih
primerih se lahko dogodi, da izdelava OPPN-ja ni predvidena, območje ali objekt pa vseeno ni v celoti
opremljeno s prometnim omrežjem, kar se ugotovi najkasneje ob izdaji pogojev za priključitev objekta na
obstoječe javno prometno omrežje (obveza investitorju, da dogradi javno prometno omrežje), katere v fazi
postopka pridobitve gradbenega dovoljenja izda upravljavec gospodarske javne službe občinskega ali državnega
prometnega omrežja. V tem primeru se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti, ne glede na
kartografski prikaz komunalne opremljenosti - zavezanec poravna delež komunalnega prispevka za že zgrajeno
prometno omrežje. Gradnjo manjkajočega javnega prometnega omrežja izvede Občina oziroma se za
obravnavano območje sklene pogodba o opremljanju, na podlagi katere območje komunalno opremi
zainteresirani investitor. V prvem primeru investitor svoj del obveznosti poravna s plačilom komunalnega
prispevka za izgradnjo novega javnega prometnega omrežja. V drugem primeru izgradnjo novega prometnega
omrežja financira samostojno in na ta način svoje obveznosti poravna v naravi.

5.2.2 Kanalizacijsko omrežje
Kanalizacijsko omrežje predstavlja individualno komunalno opremo. Priključitev nanj se izvede na način, da se
predvideni priključek fizično naveže na obstoječe omrežje, za kar se v nadaljevanju plačuje tudi obvezne
mesečne prispevke za uporabo omrežja in z njim povezanih dobrin. Ker kanalizacijsko omrežje ni vzpostavljeno
na celotnem območju občine, se nanj ni potrebno vedno neposredno priključiti.
Na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja
komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo. Lastnik
objekta na območju izven meja aglomeracije mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti
odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, če je dolžina kanalizacijskega priključka manjša od 100 m
in pri tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški glede na koristi za okolje. Ob odmeri komunalnega
prispevka je njegov delež, ki je vezan na uporabo kanalizacijskega omrežja dolžan poravnati vsak, ki se nanj
priključuje.
Možnost zmanjšanja odmere komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje lahko predstavlja dejstvo, da na
zaključenem območju pozidave še ni v celoti vzpostavljeno kanalizacijsko omrežje, kot ga določa veljavna
zakonodaja. Tovrstni primeri so evidentirani, saj je zanje praviloma določena izdelava OPPN-ja. V posameznih
primerih se lahko dogodi, da izdelava OPPN-ja ni predvidena, območje ali objekt pa vseeno ni v celoti
opremljeno s kanalizacijskim omrežjem, kar se ugotovi najkasneje ob izdaji pogojev za priključitev objekta na
obstoječe javno kanalizacijsko omrežje (obveza investitorju, da dogradi javno kanalizacijsko omrežje), katere v
fazi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja izda izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode. V tem primeru se komunalni prispevek odmeri od dejanske
opremljenosti, ne glede na kartografski prikaz komunalne opremljenosti - zavezanec poravna delež
komunalnega prispevka za že zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Gradnjo manjkajočega javnega kanalizacijskega
omrežja izvede Občina oziroma se za obravnavano območje sklene pogodba o opremljanju, na podlagi katere
območje komunalno opremi zainteresirani investitor. V prvem primeru investitor svoj del obveznosti poravna s
plačilom komunalnega prispevka za izgradnjo novega javnega kanalizacijskega omrežja. V drugem primeru
izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja financira samostojno in na ta način svoje obveznosti poravna v
naravi.

5.2.3 Vodovodno omrežje
Vodovodno omrežje predstavlja individualno komunalno opremo. Priključitev nanj se izvede na način, da se
predvideni priključek fizično naveže na obstoječe omrežje, za kar se v nadaljevanju plačuje tudi obvezne
mesečne prispevke za uporabo omrežja in z njim povezanih dobrin. Ker vodovodno omrežje ni vzpostavljeno na
celotnem območju občine, se nanj ni potrebno vedno neposredno priključiti. Velja, da je objekt potrebno
priključiti na obstoječe javno vodovodno omrežje, če le-ta oskrbo s pitno vodo potrebuje, kot določa
zakonodaja, objekt pa se hkrati nahaja v območju javnega vodovoda, ki je določeno s predpisom občine. Ob
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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odmeri komunalnega prispevka je njegov delež, ki je vezan na uporabo vodovodnega omrežja dolžan poravnati
vsak, ki se nanj priključuje. Možnost zmanjšanja odmere komunalnega prispevka za vodovodno omrežje lahko
predstavlja dejstvo, da na zaključenem območju pozidave še ni v celoti vzpostavljeno vodovodno omrežje, kot
ga določa veljavna zakonodaja. Tovrstni primeri so evidentirani, saj je zanje praviloma določena izdelava OPPNja. V posameznih primerih se lahko dogodi, da izdelava OPPN-ja ni predvidena, območje ali objekt pa vseeno ni
v celoti opremljen z vodovodnim omrežjem, kar se ugotovi najkasneje ob izdaji pogojev za priključitev objekta
na obstoječe javno vodovodno omrežje (obveza investitorju, da dogradi javno vodovodno omrežje), katere v
fazi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja izda izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. V
tem primeru se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti, ne glede na kartografski prikaz
komunalne opremljenosti - zavezanec poravna delež komunalnega prispevka za že zgrajeno vodovodno
omrežje. Gradnjo manjkajočega javnega vodovodnega omrežja izvede Občina oziroma se za obravnavano
območje sklene pogodba o opremljanju, na podlagi katere območje komunalno opremi zainteresirani
investitor. V prvem primeru investitor svoj del obveznosti poravna s plačilom dodatnega komunalnega
prispevka za izgradnjo novega javnega vodovodnega omrežja. V drugem primeru izgradnjo novega
vodovodnega omrežja financira samostojno in na ta način svoje obveznosti poravna v naravi.

5.2.4 Javne površine
Javne površine predstavljajo kolektivno komunalno opremo, za katero se predvidi, da jo uporablja vsak objekt.
Javne površine služijo vsem občanom in so tudi vzpostavljeni na način, da jih lahko uporabljajo vsi.
Ob odmeri komunalnega prispevka je delež, ki je vezan na uporabo javnih površin, dolžan poravnati vsak
investitor, ki mora zaprositi za pridobitev soglasja za priključitev na vsaj eno od obveznih gospodarskih javnih
služb (prometno, kanalizacijsko ali vodovodno omrežje). Stališča, da objekt javnih površin ne bo uporabljal ipd.,
se zavrnejo kot neutemeljena.

5.2.5 Objekti ravnanja z odpadki
Objekti ravnanja z odpadki predstavlja kolektivno komunalno opremo, za katero se predvidi, da jo uporablja
vsak objekt. Navedeni objekti, katere predstavljajo objekti na območju zbirnega centra, služijo vsem občanom
in so tudi vzpostavljeni na način, da jih lahko uporabljajo vsi.
Ob odmeri komunalnega prispevka je delež, ki je vezan na uporabo objektov ravnanja z odpadki, dolžan
poravnati vsak investitor, ki mora zaprositi za pridobitev soglasja za priključitev na vsaj eno od obveznih
gospodarskih javnih služb (prometno, kanalizacijsko ali vodovodno omrežje). Stališča, da objekt odpadkov ne
bo proizvajal ipd., se zavrnejo kot neutemeljena.

5.3 Določitev skupnih in obračunskih stroškov
Skupni stroški komunalne opreme so pridobljeni na podlagi izpisov iz registra osnovnih sredstev Občine
Hrastnik, pogodbenih in projektantskih predračunov ali z vrednotenjem omrežja.
Občina kot obračunske stroške določa delež višine skupnih stroškov in jih na ta način prenaša v komunalni
prispevek. Razlika do skupnih stroškov se krije iz drugih virov.
Skupne stroške in obračunske stroške posamezne vrste komunalne opreme prikazuje naslednja preglednica:
KOMUNALNA OPREMA
prometno omrežje
kanalizacijsko omrežje
vodovodno omrežje
javne površine
objekti ravnanja z odpadki
SKUPAJ
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OBRAČUNSKO OBMOČJE
CES
KAN
VOD
JP
KOM

SKUPNI STROŠKI
[€]
22.413.958
10.570.912
10.267.623
1.515.362
2.768.684
47.536.539

OBRAČUNSKI
STROŠKI
[€]
11.481.060
1.331.243
5.057.333
1.435.812
0
19.305.448
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Preglednica 48: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov za določeno vrsto komunalne opreme.

5.4 Preračun obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme
na merske enote
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno izračunane obračunske stroške [OS]
preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka. Preračun se opravi na naslednji
način:
Cpi = OS / ∑Aparcela in Cti = OS / ∑Atlorisna
KOMUNALNA OPREMA

OBRAČUNSKO OBMOČJE

prometno omrežje
kanalizacijsko omrežje
vodovodno omrežje
javne površine
objekti ravnanja z odpadki
SKUPAJ

CES
KAN
VOD
JP
KOM

Cp
2
[€/m ]
5,90
1,40
2,85
0,71
0
10,86

Ct
2
[€/m ]
15,04
2,70
7,08
1,83
0
26,65

Preglednica 49: Vrednost [Cpi] in [Cti], izražena v €/m2.

Posamezna obračunska območja za končno odmero komunalnega prispevka so za vso komunalno opremo, ki je
predmet odmere na posameznem območju, prikazana v kartografskem delu na preglednih kartah občine ter na
kartah v merilu 1:5000.

5.5 Indeksiranje stroškov opremljanja
2

Obračunski stroški opremljanja m parcele z določeno vrsto komunalne opreme [Cpi] in obračunski stroški
2
opremljanja m neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Cti] se pri odmeri
komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, katerega
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako "Gradbena dela ostala nizka gradnja", na naslednji način:
Cpi1
Cti1

=
=

Cpi • I
Cti • I

Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.

5.6 Izračun komunalnega prispevka
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KPi = (Aparcela • Cpi1 • Dp) + (Kdejavnost • Atlorisna • Cti1 • Dt)
KP = Σ KPi

5.6.1 Odmera komunalnega prispevka na zahtevo zavezanca
Potrebno je poudariti, da večina odmere komunalnega prispevka temelji na gradnjah, za katere je potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje. Če pride do situacije, da gradbeno dovoljenje ni potrebno oziroma ne vsebuje
vseh potrebnih podatkov, pristojni organ za odmero komunalnega prispevka izvede ustrezni ugotovitveni
postopek, s katerim pridobi vse potrebne podatke za izvedbo odmere komunalnega prispevka.
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

38 I 47

Stran 48

Uradni vestnik Zasavja

Št. 21

Program opremljanja I besedilni del
Vrsta komunalne opreme, na katero se objekt priključuje, se določi na podlagi dokumentacije, katero predloži
investitor ter na podlagi določb programa opremljanja.
Površina parcele in neto tlorisna površina objekta ter vrsta komunalne opreme, na katero se objekt priključuje,
se pridobijo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter določb odloka. Če podatka o neto tlorisni
površini ni mogoče pridobiti na tak način, se pridobi iz uradnih evidenc ter določb odloka.
Če podatka o površini parcele ni mogoče pridobiti iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja , se površina
parcele za odmero komunalnega prispevka pridobi iz akta o določitvi površine parcele ali prostorskega akta ter
določb odloka.
Posebna primera določitve površin
V primerih, ko parcela objekta (obstoječega ali novega) ni določena, se parcela izračuna na način, da se
stavbišče objekta pomnoži s faktorjem 1,5.
Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni
prispevek odmeri le od površine parcele. V tem primeru, se znesek za odmero prispevka od površine parcele
pomnoži s faktorjem 2,0.

5.6.2 Odmera komunalnega prispevka po uradni dolžnosti
V primeru odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti, se smiselno upoštevajo določbe veljavne
zakonodaje in programa opremljanja.
Ob opremljanju že pozidanih območij z novo komunalno opremo, bo prišlo do situacije, da bo občina odmero
komunalnega prispevka izvedla po uradni dolžnosti. Le-to lahko naredi na podlagi predmetnega odloka, ki se bo
ustrezno spremenil in dopolnil, skladno z novo investicijo, ali pa pripravi posebni program opremljanja za to
investicijo in na podlagi njega odmeri komunalni prispevek. V drugem primeru mora pristojni organ ugotoviti,
ali bodo objekti, kateri se bodo na novo komunalno opremili, koristili tudi že obstoječo komunalno opremo. Če
bo tako, bo potrebno odmeriti tudi komunalni prispevek po predmetnem odloku.
Podatke za odmero pristojni organ občine pridobi iz uradnih evidenc.

5.7 Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka
5.7.1 Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objekta (Dp in Dt)
Razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto tlorisne površine obstoječega ali predvidenega objekta
(Dt) se za vsa obračunska območja in za vso komunalno opremo določi v razmerju Dp : Dt = 0,5 : 0,5.

5.7.2 Faktor dejavnosti (Kdejavnost)
Faktor dejavnosti, ki se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka in Uredbo o
klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena določi za posamezno vrsto objektov glede na pretežen
namen uporabe in v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne infrastrukture glede na pretežen namen
uporabe objekta, znaša:
CC-SI
STAVBE
11
121
12202
12203
12301
12302
12303
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OPIS VRSTE OBJEKTA
stanovanjske stavbe
gostinske stavbe
stavbe bank, pošt, zavarovalnic
druge poslovne stavbe
trgovske stavbe
sejemske dvorane, razstavišča
bencinski servisi

FAKTOR
DEJAVNOSTI
0,70
0,70
1,30
1,20
1,10
1,30
1,30
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1242
125
126
1271
1273

garažne stavbe
industrijske stavbe in skladišča
stavbe splošnega družbenega pomena
nestanovanjske kmetijske stavbe
kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene
ostale vrste stavb
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
2301
objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
2302
elektrarne in drugi energetski objekti
2303
objekti kemične industrije
2411
Športna igrišča
24122
drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
ostale vrste stavb

0,70
0,80
0,70
0,70
0,70
1,00
0,80
0,80
0,80
0,70
0,70
1,00

Preglednica 50: Prikaz faktorja dejavnosti za posamezne vrste objektov

5.8 Posebni primeri izračuna komunalnega prispevka
5.8.1 Sprememba neto tlorisne površine obstoječega objekta oziroma sprememba
namembnosti objekta
V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta oziroma spremembe namembnosti objekta, se komunalni
prispevek odmeri na način, da se izračuna višina komunalnega prispevka po in pred spremembo neto tlorisne
površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno
razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne
površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača..

5.8.2 Gradnja novega objekta na parceli prej odstranjenega obstoječega objekta ter
dosedanji vložki v izgradnjo komunalne opreme
Določba iz poglavja 5.8.1 se upošteva tudi v primeru gradnje novega objekta na parceli prej odstranjenega
obstoječega objekta skladno z veljavno gradbeno zakonodajo. Tovrstni primer se nanaša na rušitev obstoječega
dotrajanega objekta ali v primeru izrednih situacij (požar, eksplozija, nalet predmeta, ipd.). V primeru gradnje
novega objekta na obstoječi parceli ali njenem delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna
komunalnega prispevka za obstoječo parcelo ali njen del ter komunalnega prispevka za objekt pri izračunu
novega komunalnega prispevka, upoštevajo. Komunalna oprema, ki se upošteva pri izračunu komunalnega
prispevka za obstoječe stanje, je tista, ki jo je objekt koristil do časa rušitve.
Kadar se enostavni ali nezahtevni objekt gradi na parceli za katero je že bil plačan komunalni prispevek, se že
poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka pri izračunu novega komunalnega prispevka
upoštevajo. To pride v poštev, kadar je bil za obstoječi objekt in parcelo plačan komunalni prispevek, kasneje pa
se na isti parceli gradi enostavni ali nezahtevni objekt, ki se samostojno priključuje na komunalno opremo. V
tem primeru je potrebno plačati komunalni prispevek za nov enostavni ali nezahtevni objekt, delež za parcelo
pa je bil poravnana že s plačilom komunalnega prispevka za obstoječi objekt.

5.8.3 Gradnja na komunalno neopremljenem ali delno opremljenem območju
Občina gradi komunalno opremo, ki ni zajeta v programu opremljanja za celotno območje občine sama, lahko
pa jo gradi investitor s pogodbo o opremljanju.
Komunalni prispevek se bo na območju, ki se bo opremljajo po uveljavitvi programa opremljanja, odmeril na
podlagi tega programa opremljanja, ki se bo ustrezno spremenil in dopolnil, ali pa bo občina pripravila nov
posebni program opremljanja, ki se bo nanašal na investicijo v novo komunalno opremo.
V prvem primeru bo celotna investicija vključno z deležem komunalnega prispevka za obstoječo že zgrajeno
komunalno opremo, na katero se bo nova komunalna oprema priključevala, upoštevana.
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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V drugem primeru, ko se bo pripravljal posebni program opremljanja, pa je v programu opremljanja treba Za
gradnjo vsake vrste komunalne opreme, ki se bo priključevala na obstoječe - že zgrajeno omrežje, je potrebno
opredeliti, ali je treba investitorju ali lastniku objekta obračunati komunalni prispevek za obstoječe - že
zgrajeno komunalno opremo.
Tovrstna odmera se izvede v primeru gradnje novih objektov na delno opremljenih območjih, katere je
potrebno dodatno opremiti s komunalno opremo, da je na njih gradnja objektov dovoljena oziroma v primeru
odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti, ko se v posameznem naselju zgradi komunalna oprema, ki
se priključi na že obstoječo komunalno opremo, za katero lastnik objekta ni nikoli poravnal komunalnih
obveznosti. Komunalni prispevek se bo v tem primeru odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa
opremljanja, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške izgradnje komunalne opreme. Preostali del
komunalnega prispevka za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo na obravnavanem območju, se bo
obračunal na podlagi petega odstavka desetega člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Hrastnik ob upoštevanju petega in devetega
člena odloka.
To pomeni:
Cpi skupni

=

Cpi obstoječi + Cpi investicija

Cti skupni

=

Cti obstoječi + Cti investicija

kjer je:
Cpi skupni

Cpi, ki se odmeri na posameznem območju investicije;

Cti skupni

Cti, ki se odmeri na posameznem območju investicije;

Cpi obstoječi

Cpi, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;

Cti obstoječi

Cti, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;

Cpi investicija

Cpi, ki je predmet investicije;

Cti investicija

Cti, ki je predmet investicije.
2

2

Obračunski stroški opremljanja m parcele in m neto tlorisne površine objekta za obstoječo komunalno
opremo se obračunajo z upoštevanjem naslednje preglednice.
KOMUNALNA OPREMA

OBRAČUNSKO OBMOČJE

prometno omrežje - obstoječe
kanalizacijsko omrežje - obstoječe
vodovodno omrežje - obstoječe
javne površine
objekti ravnanja z odpadki

CES_o
KAN_o
VOD_o
JP
KOM

Cp
2
[€/m ]
2,48
0,95
0,88
0,71
0

Ct
2
[€/m ]
6,32
1,84
2,19
1,83
0

Preglednica 51: Prikaz stroškov Cp in Ct za obstoječo komunalno opremo

Način določitev stroškov obstoječe komunalne opreme
Delež stroškov obstoječe komunalne opreme za prometno omrežje se izračuna iz razmerja dolžin lokalnih cest
in vseh ostalih občinskih cest in znaša 42% obračunskih stroškov.
Delež stroškov obstoječe komunalne opreme za kanalizacijsko omrežje se izračuna iz razmerja vrednosti
primarnega (primarno omrežje in CČN) in sekundarnega (sekundarno in priključno omrežje) kanalizacijskega
omrežja in znaša 68% obračunskih stroškov.
Delež stroškov obstoječe komunalne opreme za vodovodno omrežje se izračuna iz razmerja dolžin primarnega
(primarno omrežje) in sekundarnega (sekundarno in priključno omrežje) vodovodnega omrežja in znaša 31%
obračunskih stroškov.
Obstoječa omrežja predstavljajo navezavo in povezavo vseh naselji v občini med seboj oziroma tvorijo
pomembnejša cestna, transportna kanalizacijska oz. transportna vodovodna omrežja znotraj naselja. Ta
omrežja praviloma ne potekajo do objektov, se pa posamezni objekti neposredno priključujejo na navedena
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omrežja. Vsa ostala omrežja so tista, ki potekajo skozi posamezno naselje ter omogočajo navezavo hišnih
priključkov na omrežje.

5.9 Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na
komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

5.10 Odmera in plačilo komunalnega prispevka
Komunalni prispevek se odmeri:


na zahtevo zavezanca,



po uradni dolžnosti.

Vlogi za odmero komunalnega prispevka mora zavezanec priložiti izvod vodilne mape projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Plačilo komunalnega prispevka
Odmerjeni komunalni prispevek je potrebno plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja. Če se komunalni
prispevek odmerja za objekt, za katerega ni potrebna izdaja gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi s
področja graditve objektov, ali zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s posamezno vrsto
komunalne opreme oziroma nove priključitve obstoječega objekta na posamezno vrsto komunalne opreme, je
treba komunalni prispevek plačati pred priključitvijo objekta na posamezno vrsto komunalne opreme.
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Komunalni prispevek se lahko plača tudi v več
obrokih, kar se določi z odločbo.
V primeru obročnega odplačevanja je objekt mogoče priključiti na posamezno vrsto komunalne opreme po
plačilu treh zaporednih obrokov.
Rok za plačilo komunalnega prispevka je 30 dni po dokončnosti odločbe o odmeri oziroma v skladu z določitvijo
obročnega odplačila.

5.11 Obročno odplačilo komunalnega prispevka
Komunalni prispevek se na vlogo zavezanca lahko plača v več obrokih, če so izpolnjeni naslednji kriteriji:
a)

kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, kot so novogradnje, rekonstrukcije,
dozidave, nadzidave ipd., se lahko odmerjeni komunalni prispevek plača v največ 12-ih zaporednih
mesečnih obrokih, s tem da višina posameznega obroka ne sme biti manjša od 250,00 €;

b) kadar se komunalni prispevek odmerja za obvezno priključitev obstoječega objekta na novo
komunalno opremo, se lahko odmerjeni komunalni prispevek plača v največ 36-ih zaporednih
mesečnih obrokih, s tem da višina posameznega obroka ne sme biti manjša od 30,00 €.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka vloži vlogo za obročno odplačevanje komunalnega prispevka
hkrati z oddajo vloge za odmero komunalnega prispevka oziroma do izdaje odločbe o odmeri. V vlogi je
potrebno predlagati število in višino obrokov ter način zavarovanja dolga, če je ta potreben. O vlogi za obročno
odplačevanje komunalnega prispevka odloči prvostopenjski organ skupaj z odločbo o odmeri.
Za odmerjen komunalni prispevek do 5.000,00 € zavarovanje obročnega odplačevanja ni zahtevano, medtem
ko je za odmero prispevka nad 5.000,00 € zavarovanje obročnega odplačila zahtevano.
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Dolžnik je dolžan plačilo dolga do občine ustrezno zavarovati, zavaruje pa ga lahko na enega od naslednjih
načinov:


z zastavo nepremičnine,



zavarovanjem pri zavarovalnici.

Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in sodni stroški, ipd.) bremenijo dolžnika.
Če namerava dolžnik zavarovati plačilo dolga z zastavo nepremičnine, mora k vlogi predložiti listine, ki
dokazujejo obstoj nepremičnine, namenjene za zavarovanje plačila, in dokazila o njeni vrednosti.
Če dolžnik zamudi s plačilom dveh obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg, ki se izterja preko e-izvršbe,
oziroma se takoj unovči zavarovanje za poplačilo preostalega dolga.

5.12 Pogodbena razmerja med investitorjem in občino
5.12.1 Pogodba o opremljanju
Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil
komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor na podlagi sprejetega
programa opremljanja sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti
obeh strank.
Vsebino predmetne pogodbe podrobneje določa veljavna gradbena zakonodaja. Podlaga za sklenitev tovrstne
pogodbe je program opremljanja. Občina mora v primeru izkazanega interesa investitorju dati možnost, da sam
vzpostavi komunalno opremo, potrebno za gradnjo objektov, če izgradnje komunalne opreme ne načrtuje
sama. Na ta način zagotovi optimalno koriščenje stavbnih in komunalnih kapacitet. V primeru sklenitve
pogodbe mora občina ravnati kot dober gospodar, kar pomeni, da mora na ustrezen način zavarovati javni
interes in morebitne svoje obveznosti, ki bi bile posledica neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani
investitorja.
V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora investitor poravnati še preostali del komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.
Pogodba o opremljanju mora vsebovati najmanj vse sestavine, ki so določene v 78. členu Zakona o prostorskem
načrtovanju, ki so:
1. opredelitev območja opremljanja s seznamom zemljiških parcel, ki jih bo investitor opremljal,
2. pregled obstoječe komunalne opreme na tem območju,
3. pregled komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor,
4. navedbo komunalne opreme, na katero bo investitor priključil zgrajeno komunalno opremo iz 3. točke,
5. del komunalnega prispevka, ki ga mora investitor še plačati za že zgrajeno komunalno opremo, v kolikor
bo nanjo priključil komunalno opremo, ki jo bo zagotovil sam,
6. zagotovilo, da se bo območje opremljalo na osnovi projektne dokumentacije po predpisih o graditvi
objektov, s katero soglaša občina,
7. zagotovilo, da bo občina izdala investitorju potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega
prispevka na podlagi bančne garancije v višini dela komunalnega prispevka iz pete točke in vrednosti
popisa del na podlagi projektne dokumentacije iz šeste točke,
8. rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komunalno opremo,
9. opredelitev nadzornega organa občine, ki bo izvajal nadzor nad izvedbo ter predajo komunalne opreme,
10. pravice in dolžnosti investitorja, povezane z nepravilnostmi, ugotovljenimi pri občinskem nadzoru,
11. bančno garancijo, s katero se zavaruje predvideni rok in obseg del, in bančno garancijo, s katero se
zavaruje dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku,
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12. rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela prostorskega akta, ki je podlaga za investicije po tej
pogodbi; v primeru, da občina spremeni prostorski akt v roku iz te pogodbe, odgovarja za povzročeno
škodo.

5.12.2 Pogodba o priključitvi
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec (določen v poglavju »5.9 Zavezanec za plačilo komunalnega
prispevka«) pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s
priključevanjem objekta na komunalno opremo.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja
v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
Občina se mora zavedati, da z odmero komunalnega prispevka prevzema tudi odgovornost do nasprotne
stranke, zagotoviti ji komunalno opremo. Tovrstno obveznost stranki zapišeta v pogodbo o priključitvi, s katero
se občina zaveže izvesti komunalno opremo, za katero obračuna komunalni prispevek v ustreznem obsegu ter v
predvidenem časovnem obdobju.

5.13 Stroški priključevanja
S plačilom komunalnega prispevka so poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen
gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

5.14 Oprostitve in olajšave
5.14.1 Oprostitve
Skladno z določili zakonodaje se komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne infrastrukture ne plača.
Komunalni prispevek se tudi ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj, stavb za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI: 1263) ter stavb za zdravstveno oskrbo (CC-SI: 1264).

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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6 OSTALA INFRASTRUKTURA
Ostale infrastrukture, ki nima statusa komunalne opreme in jo upravlja koncesionar, ali je upravljana na kak
drug način, ta program opremljanja ne obravnava.
Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pred gradnjo zemljišče opremiti še vsaj z elektroenergetskim
omrežjem, zato morajo investitorji računati še na te stroške. Poleg elektroenergetskega omrežja je mogoče
zemljišče opremiti še s telekomunikacijskim ali drugim omrežjem. Stroške opremljanja zemljišča z navedenimi
omrežji določi upravljavec posameznega omrežja.
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OBČINA HRASTNIK
30.

Na podlagi 29. člen Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)), Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I,
14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13, 10/14 in 58/16), in 17. člena Statuta
Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št.
17/2010- čistopis (19/2010 popr)
je Občinski
svet Občine Hrastnik na 17. redni seji, dne
22.12.2016 sprejel
ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2017
1.

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Hrastnik za leto
2017 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev
občine in javnega sektorja na ravni občine ( v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
2.člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela
proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki
in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni
kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin
kontov določa v naslednjih zneskih:
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V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
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Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v evrih
Proračun leta 2017

Skupina/podskupina

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI

70

DAVČNI PRIHODKI

700

Davki na dohodek in dobiček

703

Davki na premoženje

896.831

704

Domači davki na blago in storitve

198.410

71

NEDAVČNI PRIHODKI

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

711

Takse in pristojbine

5.000

712

Globe in druge denarne kazni

3.100

714

Drugi nedavčni prihodki

185.950

72

KAPITALSKI PRIHODKI

45.800

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

35.800

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

10.000

73

PREJETE DONACIJE

730

Prejete donacije iz domačih virov

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

741

8.075.211
7.094.162
5.775.246
4.680.005

1.318.916
1.124.866

21.000
Predlog proračuna občine Hrastnik _2. obravnava

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

21.000

89:;
914.249

348.203
566.046

II.

SKUPAJ ODHODKI

40

TEKOČI ODHODKI

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

228.036

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

124.297

III.
III.1.

III.2.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

(I – II) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

9.788.906
2.141.097
505.041
78.151
1.415.087
5.083
130.535

3.806.806
275.287
1.851.770
334.009
1.352.940

3.488.670
3.488.670

352.333

- 1.713.695

PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki
brez plačil obresti)

TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- 1-708-612
1.146.259

III.2.

1.146.259

(70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

Št. 21(70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki
Uradni
Zasavja
minusvestnik
tekoči odhodki
in tekoči transferi)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/podskupina
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPIT.DEL.
Skupina/podskupina
IV. PREJETA
DANIH POS.IN
POS. INPRODAJA
PRODAJAKAPIT.DEL.
KAPIT.DEL.
75
PREJETA VRAČILA
VRAČILA DANIH
752 Kupnine iz naslova privatizacije
75 PREJETA VRAČILA DANIH POS.IN PRODAJA KAPIT.DEL.
752 DANA
Kupnine
iz naslova
V.
POSOJILA
IN privatizacije
POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
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1.146.259
Proračun leta 2017
0
Proračun leta 2017
00
0
0
00

V. DANA
IN POVEČANJE
POVEČANJE KAPITALSKIH
KAPIT. DELEŽEV
44
DANA POSOJILA
POSOJILA IN
DELEŽEV
440 Dana posojila
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 PREJETA
Dana posojila
VI.
MINUS DANA POS. IN SPREMEM.KAP.DEL.(IV-V)

00
0
0
00

VI. PREJETA MINUS DANA POS. IN SPREMEM.KAP.DEL.(IV-V)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/podskupina
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
Skupina/podskupina
50
ZADOLŽEVANJE
VII.
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
50
ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA
DOLGA
500 Domače zadolževanje
55 ODPLAČILA DOLGA
VIII. ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

Proračun leta 2017

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
( I+IV+VII-II-V-VIII)

X.

Proračun1.200.000
leta 2017
89:;
1.200.000
1.200.000
1.200.000
83.333,28
83.333,28

Predlog proračuna občine Hrastnik _2. obravnava

NETO ZADOLŽEVANJE ( VII-VIII)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRET. LETA
( 9009 Splošni sklad za drugo)

-597.028
1.116.667
1.713.695
597.028

Posebni del proračuna se določa za naslednje programe:
01 POLITIČNI SISTEM
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

105.333,06
7.121,33

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

150.370,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

813.774,01

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

370.536,00

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

64.000,00

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

22.752,00

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

705.141,20

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

987.041,68

14 GOSPODARSTVO
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
19 IZOBRAŽEVANJE
20 SOCIALNO VARSTVO
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

85.269,54
345.912,15
1.047.222,58
245.800,00
733.957,00
3.141.002,02
824.056,00
92.416,28
130.735,32

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske
porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen
na proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih
postavk – kontov in načrt razvojnih programov
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani občine Hrastnik: www.hrastnik.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in
se objavijo na spletni strani občine.
3.

POSTOPKI IZVRŠEVANJA
PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske
postavke.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
- donacije, se porabijo za investicijska vlaganja v krajevne ceste,
- požarna taksa, ki se nameni za nabavo
gasilske opreme,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov,
- lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih
skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu
krajevne skupnosti,
- renta CEROZ-a, (za KS Marno),
- koncesijska dajatev za gospodarjenje z
divjadjo, ki se porabi za zimsko krmo divjadi,
- komunalni prispevek.
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Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski
prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v
finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni
izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih
namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov
finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski
prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v
proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti
samo do višine dejanskih prejemkov oziroma
ocenjenih razpoložljivih sredstev.
Za leto 2017 se kot namenski prihodki določijo
tudi naslednji prihodki:
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, ki se
uporabi za namen financiranja projektov
investicijskega vzdrževanja cest v krajevnih
skupnostih - Projekt OB034-14-005.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe )
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je
zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna
ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem
delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega
uporabnika) med proračunskimi postavkami v
okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika župan, med
konti znotraj proračunske postavke pa predstojnik
neposrednega uporabnika. Povečanje oziroma
zmanjšanje ne sme presegati 20 % obsega
posameznega področja programa.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v
mesecu septembru in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem
načrtu krajevne skupnosti odloča svet krajevne
skupnosti brez omejitev.
6. člen
(spremljanje in spreminjanje NRP)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov
iz veljavnega načrta razvojnih programov.
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Spremembe veljavnega načrta razvojnih
programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih
programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh
po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt
razvojnih programov z veljavnim proračunom.
Neusklajenost
med veljavnim proračunom
in veljavnim načrtom razvojnih programov je
dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z
namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o
spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20%
izhodiščne vrednosti odloča župan, če s tem ne
poseže v spremembo proračuna tekočega leta,
oziroma v skladu s pooblastili iz 5. člena odloka,
v primeru ožjih delov občin pa predsednik sveta
krajevne skupnosti.
Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov
v veljavni načrt razvojnih programov in o
spremembi vrednosti projektov nad 20%
izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil
v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi
iz predhodnega v tekoče leto, neposredni
uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v
30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe
proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih
programov za prihodnja leta znotraj podprograma
sprejetega načrta razvojnih programov za
posamezno leto.
7. člen
(odgovornost uporabnikov proračuna)
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so
proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku
proračunskih sredstev razporejena iz proračuna,
je odgovoren predstojnik proračunskega
uporabnika (v primeru krajevnih skupnosti
predsednik sveta krajevne skupnosti), zavoda,
društva oziroma poslovodni organ prejemnika
sredstev.
Neposredni proračunski uporabniki so dolžni
prednostno zagotavljati sredstva za namene,
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ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi
predpisi in še omogočajo minimalni obseg
delovanja (plače, prispevki, dodatki zaposlenim,
materialni stroški, socialni transferi). Vsak
izdatek iz proračuna mora imeti za podlago
verodostojno knjigovodsko listino, s katero se
izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom
iz proračuna morajo izplačilo preveriti in pisno
potrditi delavci občinske uprave, ki so zadolženi
za izvrševanje proračuna na proračunskem
področju, na katerega se izdatek nanaša.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na
posameznih področjih se dogovori s pogodbo
v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo
se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno
nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma
sklepa župana.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni
pristojnim organom občinske uprave predložiti
program dela in finančni načrt za leto 2017
ter poročila o realizaciji programov in o porabi
sredstev po namenih za preteklo leto v skladu
s predpisi oziroma metodologijo ekonomske
klasifikacije javnofinančnih odhodkov. Posredni
proračunski uporabniki uskladijo svoje finančne
načrte s sprejetim občinskim proračunom po
postopkih, ki jih določa Zakon o izvrševanju
proračuna RS.
Posredni uporabniki so dolžni dodatno predložiti
podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva
župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen
organ občinske uprave.
8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih
obveznosti v breme proračunov prihodnjih
let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu
razpiše javno naročilo za celotno vrednost
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov, če so zanj načrtovane pravice
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu.
Skupni
obseg
prevzetih
obveznosti
neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke
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in investicijske transfere ne sme presegati 70
% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2018 60 % navedenih pravic
uporabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih
pravic porabe.
Skupni
obseg
prevzetih
obveznosti
neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in
za tekoče transfere, ne sme presegati 25 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb
lastninska pravica preide iz najemodajalca
na najemnika, in prevzemanje obveznosti za
dobavo elektrike, telefona, vode, komunalne
storitve in drugih storitev, potrebnih za delovanje
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje
obveznosti za pogodbe, ki se financirajo sredstev
donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega
odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu
razvojnih programov.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih
proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi,
ampak se zadrži kot splošna proračunska
rezervacija. Sredstva v višini 27.635 evrov se
lahko uporabijo za nepredvidene namene, za
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali
za namene, za katere se med letom izkaže, da
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske
rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva
splošne proračunske rezervacije se razporedijo
v finančni načrt proračunskega uporabnika.
O uporabi sredstev splošne proračunske
rezervacije župan poroča Občinskemu svetu z
zaključnim računom.
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10. člen
(proračunski skladi)
Občina Hrastnik ima na osnovi določil zakona
o javnih financah oblikovan proračunski sklad:
Proračunska rezerva. Proračunska rezerva se
v letu 2017 oblikuje v višini 107.100 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa
občinske uprave odloča o posamezni uporabi
sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
30.000,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
4.

POSEBNOSTI UPRAVLJANJA
IN PRODAJE STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
11. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka
77. člena ZJF, lahko župan v letu 2017odpiše
dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer
največ do vrednosti 250,00 evrov posamezne
terjatve in do skupne višine 10.000,00 evrov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do
posameznega
dolžnika
neposrednega
uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v
poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega
odstavka tega člena ne všteva.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih
poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki
v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih
terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja bo občina v letu 2017 sklenila
kreditno pogodbo do višine 2.800.000 evrov z
ročnostjo 20 let in črpanjem v višini 1.200.000
evrov v letu 2017 in 1.600.000 evrov v letu 2018.
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Občina se lahko zadolži kratkoročno v skladu z
določili Zakona o javnih financah.

16. člen
(uveljavitev odloka)

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica je, v letu 2017 ne bo
izdajala poroštev.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Zasavja.

13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev
posrednih
uporabnikov
občinskega
proračuna, in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v
katerih ima Občina Hrastnik neposredno ali
posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna,
javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina
ter druge pravne osebe, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v
letu 2017 ne bodo zadolževali.
Posredni uporabniki občinskega proračuna,
javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina
ter druge pravne osebe, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu
2017 ne smejo izdajati poroštva.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja
Občine
Hrastnik v letu 2018, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi
začasnega financiranja.
15. člen
(objava odloka in proračuna)
Odlok o proračunu občine Hrastnik, splošni del
proračuna in posebni del po programih za leto
2017 se objavijo v Uradnem vestniku Zasavja.
Odlok o proračunu, splošni in posebni del
proračuna z obrazložitvami in načrt razvojnega
programa z obrazložitvami se objavijo na spletni
strani Občine Hrastnik.

Številka: 410-3/2016
Datum: 22.12.2016
Župan Občine Hrastnik
Miran Jerič
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OBČINA HRASTINIK
31.
Na podlagi 7. člena Zakona o športu ( Uradni list
RS št 22/98) in 17. člena Statuta občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja št. 17/2010- čistopis
in 19/2010-popravek ) je Občinski svet Občine
Hrastnik na seji dne, 22.12.2016, sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA
HRASTNIK ZA LETO 2017

V

OBČINI

UVOD
Letni program športa (v nadaljevanju besedila:
LPŠ) predstavlja dokument, v katerem so
opredeljene naloge in smernice, ki prispevajo k
uveljavitvi in razvoju športa v lokalni skupnosti. V
njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg
in sredstva za sofinanciranje teh programov.
Z LPŠ Občina Hrastnik omogoča in soustvarja
pogoje za razvoj športa, ki je v javnem interesu
in se sofinancira iz javnih sredstev.
Z LPŠ se določajo programi športa, ki se bodo
sofinancirali iz občinskega proračuna in obseg
sredstev za realizacijo posameznega športnega
programa.
PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2017
IZVAJALI V JAVNEM INTERESU

Št. 21

V ta namen se bodo zagotavljala sredstva za
izvedbo nacionalnih športnih programov otrok
in mladine in sicer: Mali sonček, Zlati sonček,
Krpan, Hura, prosti čas, Naučimo se plavati,
Šolska športna tekmovanja, Ciciban planinec,
Mladi planinec in dr. Za izvajanje programov
se zagotovi propagandno gradivo(knjižice z
nalepkami, priročniki, značke) in strokovni kader.
Cilj izvedbe teh programov je v povečanju deleža
dnevno športno dejavnih otrok in mladine,
izboljšanju gibalne zmogljivosti, nuditi pomoč
otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami
ter socialno izključenim otrokom k pridobivanju
socialnih kompetenc in zdravem razvoju.
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S
POSEBNIMI POTREBAMI
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami je namenjena predvsem ustrezni
skrbi za vključevanje teh mladih ljudi v vsakdanje
življenje in predstavlja nadaljevanje njihovega
rednega šolskega športnega udejstvovanja.
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT

Kakovostna športna dejavnost otrok in mladine,
ki se ukvarjajo s športom zaradi doseganja
Programi se bodo izvajali v skladu z opredelitvam vrhunskih dosežkov, je temeljni pogoj kasnejše
v Nacionalnem programu športa v Republiki športne uspešnosti. Ti programi vključujejo
Sloveniji za obdobje 2014 -2023 in sicer:
načrtno skrb za mlade športnike na njihovi poti
za doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih
PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
IN MLADINE
Ti programi se odvijajo v športnih društvih pod
vodstvom strokovno izobraženega kadra.
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
obsega širok spekter športnih dejavnosti: od KAKOVOSTNI ŠPORT
obšolskih športnih dejavnosti, namenjenim vsem
otrokom in mladini, do športnih programov otrok V programe kakovostnega športa se uvrščajo
in mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov vsi športniki in športne ekipe v članskih
panožnih športnih zvez.
starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev
za pridobitev statusa vrhunskega športnika,
V osnovni šoli pa je kot del razširjenega tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih
programa šole (interesne dejavnosti) financiran panožnih športnih zvez do naslova državnega
tudi s sredstvi iz državnega proračuna.
prvaka, ter na mednarodnih tekmovanjih in
so registrirani skladno s pogoji Olimpijskega
komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez.
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VRHUNSKI ŠPORT

DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE

Vrhunski šport predstavlja eno najvišjih oblik
človekove ustvarjalnosti na področju športa. Ta
pojavna oblika športa ima pomembno vlogo za
druge vidike športa, zlasti za vključevanje mladih
v šport. Ustvarjanje vrhunskih športnih rezultatov
zahteva od športnika, poleg njegove športne
nadarjenosti tudi veliko delavnosti, odrekanja,
ustrezne pogoje in splet drugih dejavnikov.
Vrhunski šport in s tem vrhunski športnik je
v Republiki Sloveniji opredeljen glede na
kategorizacijo športnikov. Vrhunski šport se
sofinancira iz letnih programov športa, vendar
pa se ne smejo sredstva namenjati za plačilo
športnikom za njihovo nastopanje na tekmovanjih.

Sofinancirajo se materialni stroški delovanja
zveze.

ŠPORT INVALIDOV
Programi športa invalidov so namenjeni
predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti,
zdravju revitalizaciji, razvedrilu in tekmovanju
invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
ŠPORTNA REKREACIJA
Športna rekreacija je smiselno nadaljevanje
športnih aktivnosti in predstavlja športno
dejavnost odraslih vseh starosti oziroma družin
s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in
vitalnosti, druženja, tekmovanja ali zabave. Z
vidika javnega interesa so pomembni zlasti učinki
takšne športne vadbe, ki nesporno dokazujejo,
da je redna, kakovostna in ustrezno intenzivna
športna rekreacija zelo koristna za zdravje
posameznika in posledično za javno zdravje.
ŠPORT STAREJŠIH
Šport starejših se opredeljuje kot športno
rekreativna dejavnost ljudi, starejših nad 65
let. Za posameznika redna športna dejavnost v
tem življenjskem obdobju pomeni kakovostno
samostojno staranje, ohranjanje telesnega,
duševnega, čustvenega in socialnega zdravja,
socialno vključevanje, zmanjšanje stroškov
zdravljenja in ohranjanja ustvarjalne življenjske
energije.

ŠPORTNE PRIREDITVE
V okviru tega se sofinancira organizacija
prireditev občinskega pomena in rekreacijska
tekmovanja na nivoju občine
VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH POVRŠIN
Občina Hrastnik zagotavlja sredstva za
obratovanje in vzdrževanje športnih površin,
s katerimi upravljajo Javni zavod Kulturno
rekreacijski center Hrastnik in športna društva.
V letu 2016 se bodo na posameznih športnih
objektih izvajala v pretežni meri le tekoča
vzdrževalna dela.
IZOBRAŽEVANJE
IN
USPOSABLJANJE
STROKOVNIH KADROV ZA DELO V ŠPORTU
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira
izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje
strokovnih kadrov.
PREDVIDENI ŠPORTNI PROGRAMI, KI SE
BODO V LETU 2017 IZVAJALI V OBČINI
HRASTNIK
V letu 2016 je na področju športa v občini
Hrastnik delovalo 22 športnih društev, Zveza
športnih društev in trije drugi izvajalci športnih
programov
(Društvo upokojencev Hrastnik,
Društvo upokojencev Dol in Društvo invalidov
Hrastnik). Takšen je tudi pričakovan obseg
športnih programov za leto 2017. Društva bodo
v letu 2017 izvajala športne programe v okviru
Nacionalnega programa športa v 15 športnih
panogah. Od tega je pet društev vključenih v
kolektivne športne panoge, preostala društva pa v
individualne športne panoge in izvajanje športne
rekreacije. Poleg tega delujejo v občini Hrastnik
še dve planinski društvi s svojimi programi.
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bodo

izvajala

naslednje

rekreativni programi: planinstvo,
pohodništvo, alpsko smučanje, tenis,
odbojka, mali nogomet, balinanje,
pikado, ženska aerobika, ribolov,
kegljanje, športno plezanje in nordijska
hoja s palicami. Večina teh programov
je namenjena tudi starejši populaciji in
invalidom;
športni programi v individualnih športnih
panogah: karate, kegljanje, namizni tenis,
kajak – kanu na divjih vodah, strelstvo in
kolesarjenje;
športni programi v kolektivnih športnih
panogah: košarka, rokomet, nogomet,
športni ples in mali nogomet.

OBJEKTI, V KATERIH SE IZVAJA ŠPORTNA
DEJAVNOST
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2. Na področju športne rekreacije omogočiti
dostopnost športnih programov čim
širšemu krogu občanov in povečati število
sodelujočih v programih športne rekreacije.
3. Na področju kakovostnega športa omogočiti
vsem društvom, klubom in posameznikom,
ki izpolnjujejo pogoje, sodelovanje v
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez
in povečanje konkurenčnosti programov
kakovostnega športa z učinkovito uporabo
razpoložljivih športnih objektov.
4. Na področju vrhunskega športa omogočiti
vrhunskim športnikom čim boljše pogoje za
delo.
5. V okviru razvojnih in strokovnih nalog
omogočiti
strokovno
izpopolnjevanje
in izobraževanje strokovnega kadra,
zagotoviti sofinanciranje pomembnejših
športnih prireditev v občini.
6. Na področju športnih objektov zagotoviti
maksimalno dostopnost za vse organizirane
programe športa.

Športna dejavnost se izvaja v objektih, ki so v
upravljanju Javnega zavoda Kulturno rekreacijski
SOFINANCIRANJE PROGRAMA ŠPORTA IZ
center Hrastnik, telovadnici Osnovne šole n. h.
OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2017
Rajka Hrastnik in objektih, ki so v lasti športnih
klubov. Objekti, ki jih upravlja KRC so: Športna
Sredstva
dvorana Hrastnik, nogometno igrišče z ostalimi PODROČJE/IZVAJALEC
2017 v €
zunanjimi športnimi površinami v Športnem
169.525
parku na Logu, pokrito kopališče in Športna I. Javni zavodi
dvorana Dolanka. V lasti klubov pa so objekti KULTURNO REKREACIJSKI
169.525
Brodarskega društva Steklarna Hrastnik, CENTER HRASTNIK
kegljišče v športnem parku na Logu in tenis - redna dejavnost (plače, mat.
162.025
igrišča na nasipih. Rekreativna dejavnost pa izdatki in dr.)
se izvaja tudi na zunanjih športnih objektih ob - investicijsko vzdrževanje športnih 7.500
domovih posameznih krajevnih skupnosti.
objektov
II. Sofinanciranje športnih
73.570
programov društev in klubov
CILJI
SKUPAJ I+II
243.095
Občina Hrastnik z letnim programom športa
zasleduje zlasti naslednje cilje:
1. Na področju športne vzgoje zagotoviti
sofinanciranje programov prostočasne
športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih
otrok ter zagotoviti vsaj eno uro kakovostne
športne vadbe dnevno za vse starostne
skupine otrok in mladine.

ZAKLJUČEK
Letni program športa v občini Hrastnik za leto
2017 se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka:671-2/2016
Datum:22.12.2016
Župan
Miran Jerič
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32.

Na podlagi 8., 9. in 22. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (
Uradni list RS št 77/07 – UPB1, 56/2008 4/2010
in 20/2011) in 17. člena Statuta občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja št. 17/2010- čistopis in
19/2010-popravek ) je Občinski svet Občine
Hrastnik, na seji dne 22.12.2016, sprejel

LETNI PROGRAM URESNIČEVANJA
KULTURNIH PROGRAMOV V OBČINI
HRASTNIK ZA LETO 2017
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kulturnih objektov).
Izvajalci letnega programa uresničevanja
kulturnih programov so: javni zavodi, Zveza
kulturnih društev Hrastnik, kulturna društva in
druge organizacije, registrirane za izvajanje
kulturnih dejavnosti.
PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2017
IZVAJALI V JAVNEM INTERESU
1. Javni zavodi
1.1 Knjižnična dejavnost – Knjižnica Antona
Sovreta Hrastnik

Skozi javni interes na področju knjižnične
dejavnosti se zagotavlja optimalna ponudba
knjižničnega gradiva, informacij in storitev
UVOD
različnim uporabnikom, spodbujanje in širjenje
bralne kulture in s tem pridobivanje novih
Letni program uresničevanja kulturnih programov bralcev oz. uporabnikov in članov, zagotavljanje
se sprejema na osnovi določil Zakona o prostorskih pogojev, tehnične in pohištvene
uresničevanju javnega interesa za kulturo. opreme za uporabo gradiva ter zagotavljanje
Javni interes na področju kulture predstavlja pogojev za dostopnost gradiva za uporabnike
ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih s posebnimi potrebami. Knjižnična dejavnost
dobrin, s katerimi se zagotavlja tudi kulturni je namenjena informiranju in potrebam vseh
razvoj lokalne skupnosti.
prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju,
Podlaga za pripravo in realizacijo programa so: kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti.
letni načrti nosilcev kulturne dejavnosti, javni Knjižnično dejavnost izvaja javni zavod Knjižnica
razpisi in javni pozivi za sofinanciranje javnih Antona Sovreta Hrastnik. Interes občine je
kulturnih programov, akti o ustanovitvi javnih zagotavljanje boljše dostopnosti do knjižničnega
zavodov s področja kulture ter njihovi dolgoročni gradiva in informacij vsem občanom. Knjižnica
načrti in letnih programi dela.
Antona Sovreta Hrastnik je osrednja splošna
Letni izvedbeni program uresničevanja kulturnih knjižnica, ki izvaja javno službo na področju
programov v občini Hrastnik je skupaj z letnimi kulture.
programi nosilcev kulturnih dejavnosti in sredstvi, Delovanje splošne knjižnice kot javnega zavoda
opredeljenimi za kulturo v proračunu občine določajo Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o
Hrastnik za leto 2017, osnova za realizacijo in knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega
sofinanciranje posameznih kulturnih dejavnosti v interesa za kulturo, Zakon o zavodih, Standardi
letu 2017.
za splošne knjižnice, ki jih je izdal nacionalni svet
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, za knjižnično dejavnost kot osnovo za razvoj
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin knjižnic, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
na področju nepremične in premične kulturne Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik in vrsta
dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, podzakonskih predpisov.
vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih Knjižnica bo v letu 2017 nadaljevala z
umetnosti, knjižničarstva, kinematografije in na načrtnim delom v zvezi s širjenjem bralne
drugih področjih kulture.
kulture, popularizacijo knjižničnega gradiva,
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina spodbujanjem vse življenjskega učenja ter
uresničuje javni interes za kulturo tudi dopolnjevanjem in podpiranjem formalnega
z vzdrževanjem javne in druge kulturne izobraževanja. Knjižnica bo zagotavljala s svojo
infrastrukture (nove investicije in vzdrževanje premično zbirko dostopnost do leposlovnega
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in strokovnega knjižničnega gradiva občanom
KS Steklarna, Podkraj in Krnice Šavna peč v
prostorih večnamenskega objekta v Podkraju,
enkrat tedensko in sicer v torek od 8. do 10. ure.
V zbirki je 675 enot, ki se bodo zamenjale 2-3
krat letno.
Samostojno in v sodelovanju s kulturnimi,
izobraževalnimi in drugimi organizacijami ter
društvi bo pripravljala in izvajala tudi razne
prireditve (potopisna predavanja, literarne večere,
srečanja z različnimi ustvarjalci, …) in razstave.
V mesecu juniju 2017 bo knjižnica izvedla tudi
tradicionalni poletni festival hrastniške knjižnice.
Skupaj s sredstvi iz državnega proračuna se bo
izvajal tudi nakup novega knjižničnega gradiva.
V letu 2017 se bo pričela postopna zamenjava
računalnikov v računalniški učilnici knjižnice in
sicer z nabavo 5 računalnikov.
1.2 Dejavnost kulturnih domov – Kulturno
rekreacijski center Hrastnik
Javni zavod Kulturno rekreacijski center je bil
ustanovljen z namenom, da se mu v upravljanje
poverijo kulturni in športni objekti v lasti občine
Hrastnik. Na področju kulture skrbi za nemoteno
obratovanje Delavskega doma
z Galerijo,
Kulturnega doma na Dolu, Muzeja Hrastnik,
Mlakarjevega stanovanja in kašče v Šavni Peči.
Kulturno rekreacijski center Hrastnik je organizator
vsakoletnega gledališkega abonmaja. V letu
2017 bo v okviru abonmaja za odrasle na ogled
6 predstav v okviru abonmaja za odrasle. V
slučaju izkazanega interesa bo organiziran tudi
abonma za mladino. V Galeriji delavskega doma
se načrtuje organizacija in izvedba 5-6 razstav
z različno tematiko. Prav tako se bo kulturno
življenje občanov popestrilo tudi z organizacijo
in izvedbo drugih kulturnih prireditev.
1.3 Muzejska dejavnost – Zasavski Muzej
Trbovlje
V Muzeju Hrastnik se bodo izvajale delavnice
za predšolsko in šolsko mladino v okviru zbirk
lutk in igrač ter zbirke razvoja šolstva (35-40
delavnic), katerih se bo predvidoma udeležilo
1.500 obiskovalcev. na ogled pa bo v muzeju
postavljena tudi razstava Branka Klančarja,
ki bo zajemala: razvoj industrije ter ohranitev
dediščine, urbanizacije....
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2. Ljubiteljska kultura
Na področju ljubiteljske kulture je v občini
Hrastnik v letu 2016 delovalo 10 društev in Zveza
kulturnih društev Hrastnik, v katero je vključenih
večina teh društev.
Takšen je pričakovan obseg izvajanja dejavnosti
ljubiteljske kulture tudi v letu 2017. Društva
bodo v letu 2017 izvajala naslednje dejavnosti
ljubiteljske kulture:
- zborovsko petje (moški pevski zbor),
- igranje v okviru dveh godb na pihala,
- igranje v okviru instrumentalnih skupin,
- mažoretna dejavnost,
- igranje v okviru treh dramskih skupin,
- lutkovna dejavnost
- foto- likovna dejavnost in
- folklorna dejavnost.
Zveza kulturnih organizacij bo skrbela za pretok
informacij in izvajala skupne naloge, ki zajemajo
organizacijo in izvedbo občinskih revij otroških,
mladinskih in odraslih pevskih zborov ter drugih
revij na občinskem nivoju. Tesno bo sodelovala
tudi z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Trbovlje v okviru dejavnosti
oz. prireditev, opredeljenih v nacionalnem
programu za kulturo.
Programi bodo ovrednoteni na osnovi Pravilnika
o merilih za vrednotenje programov v ljubiteljski
kulturi v občini Hrastnik in javnega razpisa za
sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v
občini Hrastnik za leto 2017.
3. Mediji in avdiovizualna sredstva
Interes občine je tudi zagotavljanje informiranosti
občanov občine Hrastnik in celotne javnosti. To
informiranje, ki je povezano tudi s promocijo
občine poteka preko občinskega glasila
»Hrastov list«, katerega brezplačno prejmejo
vsa gospodinjstva v občini (načrtuje se izdaja 4
številk glasila), Radia Kum Aktual, KTV Kanala
5, ETV, časopisa Zasavski tednik, spletnega
časopisa ZON, drugih časopisov, različnih
publikacij in spletne strani občine.
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4. Naravna in kulturna dediščina
Na tem področju se načrtuje tekoče vzdrževanje
in hortikulturno urejanje spominskih obeležjih.
5. Javna infrastruktura na področju kulture
V letu 2017 se načrtuje le tekoče vzdrževanje
kulturnih objektov.
6. Financiranje programa uresničevanja
kulturnih programov iz občinskega
proračuna za leto 2017
PODROČJE/IZVAJALEC
I. Javni zavodi
KNJIŽNICA ANTONA SOVRETA
HRASTNIK
- redna dejavnost (plače, mat.
izdatki in dr.)
investicijska vlaganja v opremo
- sredstva za nabavo
knjižničnega gradiva
KULTURNO REKREACIJSKI
CENTER HRASTNIK
- redna dejavnost (plače, mat.
izdatki in dr.)
- investicijsko vzdrževanje
kulturnih objektov
- sofinanciranje abonmajskih
predstav
- razstave v Galeriji delavskega
doma
- sofinanciranje kulturnih
prireditev
ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE
- aktivnosti v Muzeju Hrastnik

Sredstva
2017 v €
316.222
189.543
171.043
3.500
15.000
126.679
106.049
2.500
5.470
2.660
10,000
3.300
3.300

II. Ljubiteljska kultura
- dejavnost ZKD in društev s
področja kulture

29.000
29.000

III. Mediji in avdiovizuelna
kultura
- informiranje občanov (Radio
KUM Aktual, ETV, Kanal 5,
Zasavski tednik, ZON in drugo)

43.100
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- celostna podoba
- izdaja občinskega časopisa
»Hrastov list«
IV. Naravna in kulturna
dediščina
- vzdrževanje spominskih obeležij
- projekt Dediščina industrijskih
mest XX. stoletja
SKUPAJ

8.100
13.500

7.000
2.000
5.000
395.322

CILJI
- na področju knjižničarstva ustvarjanje
pogojev za nadaljnje izboljšanje kulture
branja in povečanje dostopnosti do knjige in
revij vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti
mladini;
preko javnega razpisa zagotavljati
sofinanciranje dejavnosti, nabavo opreme in
vzdrževanja prostorov društvom s področja
ljubiteljske kulture in Zvezi kulturnih društev,
- organizacija delavnic za osnovno šolsko
mladino v okviru posameznih muzejskih
zbirk;
- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje
kulturnih dejavnosti v objektih, ki so v
upravljanju javnega zavoda Kulturno
rekreacijski center Hrastnik;
- Sofinanciranje likovnih, fotografskih in
drugih razstav v Galeriji Delavskega doma,
sofinanciranje abonmajskih predstav, ter
organizacija in izvedba drugih kulturnih
prireditev;
- vzdrževanje spominskih obeležij;
- zagotavljanje informiranosti občanov in širše
javnosti.
ZAKLJUČEK
Letni program uresničevanja kulturnih programov
v občini Hrastnik za leto 2017 se objavi v Uradnem
vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan
po objavi.
Številka:610-5/2016
Datum: 22.12.2016

21.500

Župan
Miran Jerič
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OBČINA HRASTNIK
33.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO), Uredbe
Komisije (EU) 1407/2013 (Uradni list EU L 352,
24.12.2013), 17. člena Statuta Občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja št. 17/2010, 19/2010 popr.) je Občinski svet Občine Hrastnik na svoji
15. redni seji, dne 30.9.2016 sprejel
PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
DODELJEVANJU SREDSTEV ZA
POSPEŠEVANJE RAZVOJA
PODJETNIŠTVA V OBČINI
HRASTNIK
1.člen
1) Prvi člen Pravilnika o dodeljevanju sredstev
za pospeševanje razvoja podjetništva v
občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št.
5/2015, z dne 2.3.2015) se spremeni, tako
da glasi:
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določa namen, ukrepi,
pogoji in merila, upravičenci in postopek
dodeljevanja sredstev ter nadzor nad
porabo dodeljenih sredstev iz proračuna
Občine Hrastnik za spodbujanje razvoja
podjetništva v občini Hrastnik.
(2) Pomoči iz tega pravilnika se dodeljujejo
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013),
(v nadaljevanju: Uredba).
(3) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo
naslednji pomen:
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Državna pomoč ali pomoč de minimis,
pomeni finančno pomoč iz javnih virov
v različnih oblikah – finančna sredstva,
garancija, znižana obrestna mera, druge
oblike koriščenja ugodnosti in je priglašena
na pristojno ministrstvo, ki vodi evidenco
državnih pomoči za področje malega
gospodarstva. 1
2. »Bruto intenzivnost pomoči« pomeni
znesek pomoči, izražen kot odstotek
upravičenih stroškov ali denarni znesek
pomoči, za katere je naložba ali ukrep
upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski
so zneski pred odbitkom neposrednih
davkov in taks ali drugih dajatev.2
3. »Upravičeni stroški« so stroški za katere
se lahko dodeljuje pomoči v skladu s tem
pravinikom.
4. »Neupravičeni stroški« so stroški, ki se
ne upoštevajo pri dodeljevanju pomoči v
skladu s tem pravilnikom. To so:
DDV, drugi davki in dajatve ter takse
oziroma prispevki, ki jih predpisuje država;
nabave/prodaje ali naročila/plačila storitev
med povezanimi osebami, enotnimi podjetji
ali povezanimi podjetji;
nabave/prodaje ali naročila/plačila storitev
za katera podjetje nima registrirane
dejavnosti;
nakup zemljišča ali poslovnega prostora,
stroški komunalnega in infrastrukturnega
opremljanja
zemljišča,
transportna
sredstva in oprema za transportna sredstva
(za tovor ali osebe);
naložbe v fotovoltaiko;
nakup telefonov, pohištva (različne police,
mize, stoli, omare, pulti, regali, separeji,
sedežne garniture);
nakup faksov, kopirnih strojev, računskih
strojev, tv in radio sprejemnikov,
projektorjev, sistemov za domači oziroma
hišni kino, oprema za video nadzor;
Pri nekaterih ukrepih tega pravilnika se
upoštevajo izjeme, kjer so določene nabave/
nakupi dovoljeni in se ne štejejo kot neupravičen
strošek.
_____________
1
4. člen Uredbe
2
3. člen Uredbe
1.
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5. »Podjetje« je poslovni subjekt, organiziran
kot gospodarska družba ali samostojni
podjetnik posameznik ali zadruga,
registriran za opravljanje dejavnosti na
podlagi vpisa v uradno javno evidenco in
ima svojo matično številko ter dejansko
izvaja dejavnost na območju občine
Hrastnik (ima sedež ali poslovno enoto
ali podružnico podjetja na območju
občine Hrastnik). V kolikor ima podjetje
pridobljen status socialnega podjetja, je
lahko organizirano kot zadruga, društvo,
zavod, ustanova, ali druga pravna oseba
zasebnega prava.
6. »Malo ali srednje podjetje (MSP)« je
podjetje, ki se ukvarja z gospodarsko
dejavnostjo, ne glede na pravno obliko. V
kategorijo MSP se prištevajo3
- Mikro podjetje je podjetje, ki ima manj
kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/
ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2
milijona EUR. Enako velja za mikro enotno
podjetje.
- Malo podjetje je podjetje, ki ima manj
kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/
ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
10 milijonov EUR. Enako velja za enotno
malo podjetje.
- Srednje podjetje, je podjetje, ki ima manj
kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki
ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov
EUR. Enako velja za enotno srednje
podjetje.
Kriteriji za opredelitev velikosti podjetij po tem
pravilniku se spreminjajo v skladu z določili EU.
7. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od
naslednjih razmerij:4
- podjetje ima večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov drugega
podjetja;
- podjetje ima pravico imenovati ali
odpoklicati večino članov upravnega,
poslovodnega ali nadzornega organa
drugega podjetja;

-
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podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč
vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe,
sklenjene z navedenim podjetjem, ali
določbe v njegovi družbeni pogodbi ali
statutu;
- podjetje, ki je delničar ali družbenik
drugega podjetja, na podlagi dogovora
z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja samo nadzoruje
večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov navedenega podjetja.
Kriteriji za opredelitev enotnega podjetja po tem
pravilniku se spreminjajo v skladu z določili EU.
»Povezano podjetje« pomeni vsa enotna
podjetja in podjetja, ki so povezana prek
lastniških deležev fizičnih oseb, njihovih
sorodnikov do vključno drugega kolena ali
njihovih zakonskih oziroma izven zakonskih
partnerjev.
8. »Podjetje v težavah« je podjetje, katerega
tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let,
ki je izkazan v bilanci predhodnega leta,
dosega polovico osnovnega kapitala.
9. »Povezane osebe« pomeni, da so to
osebe, ki so posredno ali neposredno
povezane
z
prijaviteljem
(zakoniti
zastopnik podjetja), in sicer:
- sorodniki
prijavitelja
(zakonec
ali
izvenzakonski partner ali registrirani
istospolni partner, otroci ali posvojenci,
starši ali zakoniti posvojitelji, bratje,
sestre);
- osebe, ki so v sorodstvu po svaštvu
s prijaviteljem (starši ali otroci ali
posvojenci
prijaviteljevega
zakonca
ali
izvenzakonskega
partnerja
ali
registriranega istospolnega partnerja);
- fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p-ja in
njegovim s.p.-jem;
- osebe, ki so imetniki deleža ali delnic
gospodarske družbe.
10. Socialno podjetje je podjetje, ki
trajno opravlja dejavnosti socialnega
podjetništva ali trajno opravlja druge
dejavnosti
pod
posebnimi
pogoji
zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo
proizvodov ali opravljanjem storitev na
trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni
izključni in glavni cilj opravljanja dejavnosti.
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Bistvo delovanja socialnega podjetja
je angažiranje najbolj ranljivih skupin
ljudi na trgu dela, ki v okviru socialnega
podjetništva ustvarjajo prihodke in
poskrbijo sami za lastno preživetje.5
11. »Upoštevan delovni čas« je polni
delovni čas (najmanj 40 ur/teden) oziroma
delovni čas v skladu z veljavno odločbo o
invalidnosti.
12. »Eno leto« je časovno obdobje, ki zajema
365 dni. »
2.člen
(1) V četrti alineji prvega odstavka 3. člena se
pred besedo „Hrastnik“ vrine beseda“občino“.
3. člen
(1) Četrti člen se spremeni tako, da glasi:
4. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci do sredstev na podlagi določb
tega pravilnika so:
- Samostojni
podjetniki,
mikro
in
male
gospodarske družbe, zadruge,
ustanovljeni-e v skladu z zakoni, ki urejajo
gospodarske družbe ali zadruge ter
dejansko opravljajo dejavnost na območju
občine Hrastnik. V kolikor imajo sedež
dejavnosti izven območja občine Hrastnik
ter poslovno enoto/podružnico v občini
Hrastnik, morajo zaposlovati najmanj 25%
oseb iz občine Hrastnik (stalno ali začasno
prebivališče) za upoštevan delovni čas.
- Socialno podjetje, ki je registrirano v skladu
s predpisi, ki urejajo področje socialnega
podjetništva in dejansko opravlja dejavnost
na območju občine Hrastnik.
_____________
3
Priloga I. Uredbe ES št. 800/2008
4
2. člen Uredbe
5
Zakon o socialnem podjetništvu
(Ur. list št. 20/2011)
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(2) Kot upravičenci za dodelitev pomoči so
lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki
sredstev (zbornice, društva, podjetniški
krožki, zadruge, zavodi, skladi, osebe
zasebnega prava), če so posebej
navedeni v okviru posameznega ukrepa
tega pravilnika.
(3) Za ugotavljanje velikosti podjetij se
uporablja veljavna opredelitev velikosti
podjetij EU, ki velja za področje državnih
pomoči.6
(4) Pri izračunu velikosti podjetja je potrebno
upoštevati tudi povezave, ki jih ima podjetje
z drugimi podjetji – za velikost podjetja
se upošteva velikost enotnega podjetja.
Upoštevajo se št. zaposlenih in podatki iz
računovodskih izkazov v vseh povezanih
podjetjih (seštevek posameznih podjetij ali
konsolidirani zaključni račun). Podatkom
se prištejejo podatki za vsako povezano
podjetje zadevnega podjetja, ki se z vidika
lastniške verige nahaja neposredno nad
ali pod zadevnim podjetjem.
(5) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem
le za ukrepe, ki se izvajajo na območju
občine
Hrastnik.
Izobraževanja
in
usposabljanja ter delovanje podjetniških
krožkov in združenj so lahko izvedeni
drugje, vendar v korist podjetja/poslovne
enote/podružnice podjetja, ki deluje v
občini Hrastnik oziroma podjetniškega
krožka ali združenja, ki deluje v občini
Hrastnik.
(6) Do sofinanciranja po tem pravilniku so
upravičeni ukrepi, ki so jih upravičenci
začeli izvajati po zaprtju javnega razpisa v
preteklem letu, do zaprtja javnega razpisa
v tekočem letu (aktivnosti so že ali še bodo
izvedene).
(7) Pomoči se ne dodeljujejo subjektom ki:7
- so srednja ali velika podjetja,
- so podjetja, dejavna na področju ribištva
in akvakulture, kakor ju zajema Uredba
sveta (ES) št. 104/2000,
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so podjetja, dejavna na področju primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov,
so podjetja, dejavna na področju
predelave in trženja kmetijskih proizvodov
v naslednjih primerih:

če je znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine zadevnih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali
jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce.
- opravljajo odvetniško ali notarsko
dejavnost v skladu z zakonom,
- opravljajo duhovniško oziroma drugo
versko službo,
- z osebnim delom samostojno opravljajo
umetniško ali kakšno drugo kulturno
dejavnost ali -dejavnost na področju
medijev in so skladno z zakonom vpisane
v register samostojnih dejavnosti, če je
tak register predpisan,
- opravljajo samostojno dejavnost s
področja zdravstva in socialne varnosti:
zdravstveno, klinično ali specialistično
psihološko
dejavnost,
zasebno
veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno
dejavnost s področja zdravstva, socialne
varnosti ali farmacije, s skladu z zakonom,
- so v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije ali izbrisa
brez likvidacije,
- so podjetja v težavah (kapitalska
neustreznost podjetij),
- so opredeljena kot podjetja v težavah in
pridobivajo pomoč po posebnem programu
za reševanje in prestrukturiranje,
- nimajo poravnanih vseh zapadlih
obveznosti do Republike Slovenije in
Občine Hrastnik,
_____________
6
2. člen Priloge I. Uredbe ES št. 800/2008
7
delno 1. člen Uredbe

-

a)

-

-
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so že prejeli pomoč za izvajanje ukrepov
na področju podjetništva iz proračuna
Občine Hrastnik in niso izpolnili vseh
zapadlih pogodbenih obveznosti v zadnjih
treh letih. To velja tudi za tiste prijavitelje,
katerih ustanovitelji ali odgovorne osebe
so nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne
osebe subjektov, ki so iz proračuna Občine
Hrastnik že prejeli pomoč za izvajanje
ukrepov na področju podjetništva in
niso izpolnili vseh zapadlih pogodbenih
obveznosti do Občine Hrastnik v zadnjih
treh letih.
imajo neplačane zapadle prispevke,
plače in regres do zaposlenih,
so že koristili pomoč za posamezne
namene, do višine, ki jo omogočajo
posamezna pravila pomoči »de minimis«
(kumulativni znesek »pomoči de minimis«
od vseh dajalcev pomoči v zadnjih treh
proračunskih letih),
so v postopku vračanja neupravičeno
prejetih državnih pomoči/pomoči »de
minimis« na podlagi odločbe ali sklepa
Evropske komisije ali pristojnega
ministrstva ali lokalnih skupnosti, ki je
prejeto pomoč razglasila za nezakonito.

(8) Pomoč po pravilu »de minimis« ni
dovoljena pri izvozu oziroma za dejavnosti
povezane z izvozom v tretje države ali
države članice, kot je pomoč, neposredno
povezana s količinami, z ustanovitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z
izvozno dejavnostjo.8
(9) Pomoč po pravilu »de minimis« ni pogojena s prednostjo rabe domačega blaga
pred rabo uvoženega blaga.9
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(10) Skupna vrednost dodeljene pomoči,
enotnemu podjetju na podlagi pravila
»de minimis« ne sme preseči 200.000,00
EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko ali namen
pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo
v komercialnem cestnem tovornem
prevozu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000,00 EUR v obdobju zadnjih
treh proračunskih let. Zagotavljanje
integriranih storitev, pri čemer je dejanski
prevoz le element, kot so selitvene
storitve, poštne ali kurirske storitve, se ne
štejejo za prevozno storitev. 10
(11) Če podjetje opravlja komercialno cestne
prevoze tovora in tudi druge dejavnosti,
za katere se uporablja zgornja dovoljena
meja pomoči do po pravilu »de minimis«
200.000,00 EUR, se uporablja zgornja
meja pomoči v višini 200.000,00 EUR
za to podjetje le, če to podjetje ločeno
vodi stroške poslovanja po dejavnostih v
komercialno cestnem tovornem prevozu
in ločeno za druge dejavnosti, ter zagotovi,
da korist za dejavnost komercialno cestne
prevoze tovora ne presega 100.000,00
EUR v dovoljenem obdobju.11
(12) V primeru združitev ali pripojitev podjetij
se vsa prejšnja pomoč »de minimis«,
dodeljena kateremu koli od podjetij,
udeleženih v združitvi, upošteva pri
ugotavljanju, ali nova pomoč »de
minimis« za novo ali prevzemno podjetje
presega ustrezno zgornjo mejo. Pomoč
»de minimis«, ki je bila dodeljena pred
združitvijo ali prevzemom, ostane
zakonita.12
_____________
8
1. člen Uredbe
9
1. člen Uredbe
10
3. člen Uredbe

Št. 21

(13) Če se podjetje razdeli na dve ali več
ločenih podjetij, se pomoč »de minimis«,
dodeljena pred razdelitvijo, dodeli
podjetju, ki jo je koristilo, in je načeloma to
podjetje, ki prevzame dejavnosti, za katere
se je pomoč »de minimis« uporabila. Če
taka dodelitev ni mogoča, se pomoč »de
minimis« dodeli sorazmerno na podlagi
knjigovodske
vrednosti
lastniškega
kapitala novih podjetij na dejanski datum
razdelitve.13
(14) V kolikor je bila pomoč dodeljena po
pravilu »»de minimis«, se prejemnika
pisno obvesti o vrsti dodeljene pomoči in
z navedbo uredbe.14»
4. člen
(1)

Šesti člen pravilnika se spremeni, tako
da glasi:
6. člen
(način dodeljevanja pomoči)

(1) Pristojni odbor za gospodarstvo Občinskega sveta občine Hrastnik na predlog strokovnih služb sprejme merila za
dodeljevanje sredstev tekočega leta in
pogoje javnega razpisa. Javni razpis
izvede Občina Hrastnik v roku 30 dni po
sprejemu na odboru. V javnem razpisu
se podrobneje določijo ukrepi, kriteriji in
merila ter način uveljavljanja in koriščenja
sredstev.
(2) Za izvedbo javnega razpisa župan s
sklepom imenuje strokovno komisijo za
podjetništvo (v nadaljevanju: komisija), ki
je sestavljena iz petih članov.
O dodelitvi sredstev ne more odločati član
komisije, kadar je on ali njegov ožji družinski
član oziroma podjetje, katerega ustanovitelj ali
soustanovitelj je član komisije ali njegov ožji
družinski član prosilec za dodelitev sredstev
za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju občine Hrastnik.
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(3) Komisija pri svojem delu upošteva razpisno
dokumentacijo, javni razpis, katerega
objavi Občina Hrastnik v sredstvih javnega
obveščanja in na spletni strani občine,
obravnava pravočasno prispele popolne
prijave, opravlja oglede na terenu in
pripravi predlog za razdelitev proračunskih
sredstev za ukrepe iz tega pravilnika, ki ga
potrdi župan Občine. Oddelek, pristojen za
gospodarstvo Občine Hrastnik na osnovi
tega izda odločbo, v kateri se opredeli:
namen in višina sredstev, pogoji plačila,
možnost preverjanja namenske porabe
sredstev.
(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega
člena je dopustna pritožba, ki se pošlje
županu Občine Hrastnik v roku 15 dni od
prejema odločbe. Župan odloči o zadevi
v roku 15-tih dni po prejemu pritožbe.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
(5) Po pravnomočnosti odločbe upravičenec
z občino sklene pogodbo, s katero
se podrobneje uredijo način in pogoji
koriščenja dodeljenih sredstev. Pristojni
oddelek za gospodarstvo Občine Hrastnik
pošlje izbranim upravičencem ustrezno
število izvodov pogodbe in jih pozove
k podpisu pogodbe. Če se izbrani
upravičenec v 8 dneh od prejema poziva
za podpis pogodbe nanj ne odzove, se
šteje, da je vlogo na javni razpis umaknil
in ni več upravičen do pomoči po tem
pravilniku.
(6) Občina Hrastnik je dolžna poročati
pristojnemu ministrstvu za nadzor državnih
pomoči o višini dodeljenih sredstev in
namenih v skladu z veljavno zakonodajo.
_____________
11
3. člen Uredbe
12
3. člen Uredbe
13
3. člen Uredbe
14
6. člen Uredbe
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5. člen

(1) Sedmi člen pravilnika se spremeni, tako,
da glasi:
»
7. člen
(javni razpis)
1) Javni razpis mora vsebovati:
- ime in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
- pravno podlago za izvedbo javnega
razpisa,
- okvirno višino razpisanih sredstev za
posamezne ukrepe,
- ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva,
- opredelitev upravičencev,
- navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje
na javnem razpisu in meril za izbor
prejemnikov sredstev,
- navedbo dokumentacije, ki mora biti
priložena k vlogi,
- naslov, na katerega se pošiljajo vloge,
- rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši
od 7 dni od dneva objave javnega razpisa,
- rok, v katerem bo vsem prijaviteljem
izdana odločba.
(2) Za izvedbo postopka javnega razpisa se
uporabljajo področni predpisi.
(3) Točkovanje vlog sprejme pristojni odbor
za gospodarstvo pri Občinskem svetu
Občine Hrastnik.
(4) Pri obravnavi vlog za dodelitev pomoči
»de minimis« se upoštevajo naslednja
merila za točkovanje, razen za posebne
spodbude:
a) Obdobje delovanja enotnega podjetja:
- registrirano enotno podjetje manj kot 12
mesecev,
- registrirano enotno podjetje od 12 do 24
mesecev,
- registrirano enotno podjetje od 24 do 36
mesecev,
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-

registrirano enotno podjetje več kot 36
mesecev,
- podjetje je bilo registrirano več kot 12
mesecev, vendar ni oddalo pristojnim
službam letno poročilo o delovanju za
preteklo leto,
Za delovanje enotnega podjetja se šteje, da
je to podjetje oddalo pristojnim službam letna
poročila o delovanju, neprekinjeno zadnji dve
leti.
b) Število zaposlenih v enotnem podjetju na
dan objave javnega razpisa:
- 10 ali več zaposlenih,
- 7 do 9 zaposlenih,
- 4 – 6 zaposlenih,
- 2 do 3 zaposleni,
- 1 zaposlen,
- 0 zaposlenih.
Samostojni podjetnik, ki je prijavljen na Zavodu
RS za zdravstveno zavarovanje, se šteje kot
zaposlena oseba.
c) Število odprtih novih delovnih mest v
podjetju,
poslovni enoti/podružnici, ki
deluje v občini Hrastnik na dan objave
javnega razpisa:
novo delovno mesto za osebe z VI., VII.
ali VIII. stopnja izobrazbe,
- novo delovno mesto za osebe z IV. in V.
stopnje izobrazbe,
novo delovno mesto za osebe z manj kot
IV. stopnjo izobrazbe in več kot dokončano
osnovno šolo,
- novo delovno mesto za osebe z dokončano
ali nedokončano osnovno šolo.
d)

-

Neposredna prodaja izven trga Republike
Slovenije (na tujem trgu v preteklem letu:
delež čistega prihodka v preteklem letu na
tujem trgu
več kot 40 %,
od 30 do 40 %
od 20 do 29,99 %,
od 10 do 19,99 %
od 1 do 9,99 %,

-
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od 0 do 0,99 % oziroma ni posloval v
preteklem letu.

e) Finančna stabilnost in likvidnost enotnega
podjetja v preteklem letu: neto čisti dobiček
poslovnega leta
-

več kot 3000,00 EUR,
od 2001,00 EUR do 3.000,00 EUR,
od 1000 EUR do 2000 EUR,
manj kot 1000 EUR,
0,00 EUR ali izguba ali ni posloval v
preteklem letu.

f)

Višina prejetih sredstev iz proračuna
Občine Hrastnik v preteklih 5 letih (pomoči
»de minimis« za enotno podjetje in
povezana podjetja)

-

ni prejelo sredstev,
prejeta sredstva do 2000,00 EUR,
prejeta sredstva od 2001,00 do 4000,00
EUR,
prejeta sredstva od 4001,00 do 6000,00
EUR,
prejeta sredstva od 6001,00 do 8.000,00
EUR,
prejeta sredstva od 8001,00 EUR do
10.000,00 EUR,
prejeta sredstva več kot 10.000,00 EUR.

-

g) Vlaganja v osnovna sredstva in
nematerialne pravice
- vlaganja v nove stroje in nove proizvodne
linije v skupni višini več kot 10.000,00
EUR,
- vlaganja v nove stroje in nove proizvodne
linije v skupni višini od 5000,00 EUR do
10.000 EUR
- vlaganja v nove stroje in nove proizvodne
linije v skupni višini manj kot 5000,00 EUR,
- vlaganja v nastanitvene kapacitete v
skupni višini več kot 10.000,00 EUR,
- vlaganja v nastanitvene kapacitete v
skupni višini od 5000,00 EUR do 10.000,00
EUR,
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vlaganja v nastanitvene kapacitete v
skupni višini manj kot 5000,00 EUR,
vlaganja v prostor (izločene nastanitvene
kapacitete) v skupni višini več kot
10.000,00 EUR,
vlaganja v prostor (izločene nastanitevne
kapacitete) v skupni višini od 5000,00
EUR do 10.000,00 EUR,
vlaganja v prostor (izločene nastanitvene
kapacitete) v skupni višini manj kot
5000,00 EUR,
vlaganja v ostala osnovna sredstva v
skupni višini več kot 10.000,00 EUR,
vlaganja v ostala osnovna sredstva v
skupni višini od 5000,00 do 10.000,00
EUR,
vlaganja v ostala osnovna sredstva manj
kot 5000,00 EUR.
zaščita (lasten razvoj) nematerialnih pravic
za proizvode/storitve (za proizvajanje ali
opravljanje storitev),
nakup/zakup nematerialnih pravic za
proizvode/storitve (za proizvajanje ali
opravljanje storitev).

h) Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
in podjetnikov
- izobraževanja za pridobitev prekvalifikacije
ali dokvalifikacije do IV. stopnje izobrazbe,
- izobraževanja za pridobitev prekvalifikacije
ali dokvalifikacije V. stopnje izobrazbe.
(5) Merila za ostale pomoči, ki se ne štejejo
kot pomoč »de minimis«:
a) delovanje podjetniškega krožka
- delovanje krožka na osnovni šoli v občini
Hrastnik (že deluje, še ne deluje)
- število
aktivnih
udeležencev
v
podjetniškem krožku (do 10 otrok, do 15
otrok, več kot 15 otrok, ni znano število)
- teoretični del krožka, največ 8 ur (se
izvaja, se še ne izvaja)
- ogled dobrih praks na terenu (1 opravljen
ogled, do 3 opravljeni ogledi, več kot 3
opravljeni ogledi, neopravljeni ogledi)

-
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praktični del programa na terenu v podjetjih
(do 3 delavnice, do 5 delavnic, več kot 5
delavnic).

b) Delovanje zbornic na področju podjetništva
b1) število članov iz občine Hrastnik v
zbornici (do 20 članov, do 50 članov, do
80 članov, do 100 članov, več kot 100
članov).
b2) Izvajanje skupnega izobraževanja
(organizirano za širši krog podjetij),
- Število udeleženih podjetij iz občine
Hrastnik (še ni izvedeno, do 5 podjetij,
do 10 podjetij, do 20 podjetij, več kot 20
podjetij).
b3) Izvajanje svetovanja za podjetnike
in občane iz občine Hrastnik oziroma
poslovne enote podjetij, ki delujejo v
občini Hrastnik, sedež podjetja pa je izven
občine Hrastnik
- izvedeno svetovanje brezposelnim osebam in občanom (do 25 oseb, nad 25
oseb)
- izvedeno svetovanje novoustanovljenim
podjetjem (do 10 podjetij, nad 10 podjetij)
- izvedeno svetovanje že obstoječim
podjetjem (do 30 podjetij, nad 30 podjetij).»
6. člen
(1) Osmi člen pravilnika se spremeni, tako, da
glasi:
»
8. člen
(splošna določila za vse ukrepe po tem
pravilniku)
(1) Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe
po tem pravilniku so:
1. Pomoč se
lahko dodeli samo
upravičencem, ki so opredeljeni v okviru
posameznega ukrepa tega pravilnika. Med
povezanimi podjetji lahko kandidira na
javni razpis le eno podjetje, v nasprotnem
primeru bodo vloge vseh prijaviteljev –
med seboj povezanih podjetij, zavržene.
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2. Pomoč se dodeli na podlagi popolne vloge
in izbora upravičenca. Podrobna vsebina
vloge in zahtevane priloge se določijo v
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vloge, ki niso prispele pravočasno (rok
za oddajo vlog) in vloge, ki niso oddane
na obrazcih razpisne dokumentacije, se
zavržejo.
3. Vlogo ter vse druge listine v zvezi z javnim
razpisom in določili tega pravilnika mora
podpisati oseba, ki je vpisana v poslovni
register RS uradno pristojne službe kot
zakoniti zastopnik upravičenca za tovrstno
zastopanje.
4. Upravičenec pred dodelitvijo pomoči
podpiše izjavo o že prejetih ali zaprošenih
vseh »de minimis« pomočeh, vključno
z navedbo pri katerih dajalcih in v
kakšnem znesku je v obdobju zadnjih
treh proračunskih let še kandidiral za »de
minimis« pomoč, ter izjavo o že prejetih ali
zaprošenih pomočeh za iste upravičene
stroške, z navedbo pri katerih dajalcih
pomoči in višino pomoči.15
5. Upravičenec lahko kandidira za izvedbo
naložbe upravičene po tem pravilniku,
pod pogojem, da jo lahko izvede v celoti
in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi v
Republiki Sloveniji.
6 a) Upravičenec ne sme uporabljati naložbe
oziroma izvajati aktivnosti v nasprotju z
namenom dodelitve sredstev. Naložba, za
katero se dodeli pomoč, se mora uporabljati
ali ostati v lasti upravičenca najmanj 2
leti po prejemu sredstev, če ni v okviru
posameznega ukrepa določeno drugače.
V kolikor je upravičenec nadomestil
opremo in stroje s sodobnejšo tehnologijo
oziroma je prostore nadomestil z večjimi
prostori za enako dejavnost na območju
občine Hrastnik pred pretekom 2 let po
prejemu sredstev od dokončanja naložbe,
se šteje, da upravičenec izpolnjuje pogoje
dodelitve sredstev.

6

7.

8.

9.
10.
11.
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b) Upravičenec mora zagotavljati novo
delovno mesto za upoštevan delovni čas
najmanj 2 leti po prejemu pomoči po tem
pravilniku. V primeru, da novo zaposlena
oseba ali samozaposlena oseba prekine
delovno razmerje iz kateregakoli razloga
pred potekom 2 let po prejemu sredstev,
mora upravičenec sredstev zaposliti novo
osebo, ki ustreza pogojem, opredeljenim v
tem pravilniku.
Prijavitelj, ki je za isti namen, kot ga
navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že
prejel javna sredstva pravnih oseb v RS
ali EU, do sredstev po tem pravilniku ni
upravičen.
Upravičenec mora voditi predpisano
dokumentacijo, ki je določena z javnim
razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev
in jo mora hraniti še najmanj 5 let po
zadnjem izplačilu sredstev.16
Posli po tem pravilniku med povezanimi
osebami niso dovoljeni.
Obdobje upravičenosti stroškov se določi
v javnem razpisu.
Zavarovanje za izpolnitev obveznosti iz
pogodbe in namenska poraba sredstev se
določi v javnem razpisu. »
7. člen

(1) Deveti člen pravilnika se spremeni tako,
da glasi:
»

9. člen
(kršitev določil in vračilo sredstev)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega
pravilnika izvaja oddelek, pristojen za
gospodarstvo Občine Hrastnik ali od njega
pooblaščena druga institucija ter oddelek,
pristojen za proračun in finance Občine
Hrastnik.
(2) Kršitve določil pravilnika, katerih posledica
je obveznost vračila prejetih sredstev, so:
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neresnična,
napačna
ali
namerno
zamolčana dokumentacija prejemnika
sredstev, ki je bila podlaga za odobritev
sredstev;
nezakonito pridobljena sredstva;
nenamensko porabljena sredstva;
da je upravičenec za isti namen prejel
sredstva iz državnih ali mednarodnih virov
oziroma drugih javnih virov;
da je za upravičenca v času trajanja
pogodbenih obveznosti do Občine
Hrastnik pričet stečajni postopek,
da je upravičenec odtujil (prodal,
daroval) ali dal v najem stroje in opremo,
sofinancirano iz proračunskih sredstev
pred iztekom 2 let in jih ni nadomestil
s sodobnejšo tehnologijo za enako
dejavnost oziroma stroji in oprema;
da je upravičenec odtujil (prodal, daroval
ali prekinil dejavnost) ali dal v najem
objekt ali poslovne prostore, sofinancirano
iz proračunskih sredstev, pred iztekom 2
let in jih ni nadomestil z drugimi večjimi
poslovnimi prostori na območju občine
Hrastnik;
da upravičenec ne zagotavlja delovnih
mest, sofinanciranih iz proračunskih
sredstev, najmanj 2 leti po prejemu
sredstev in jih ni nadomestil z drugimi
zaposlenimi osebami (ohranitev delovnih
mest),
v vseh drugih primerih, ki jih določa zakon
ali kak drug predpis.

(3) Obveznost vračila sredstev zaradi
nenamenske rabe iz prejšnjega odstavka
nastane na dan nenamenske porabe,
kršitve določil tega pravilnika ali javnega
razpisa.
_____________
15
6. člen Uredbe
16
6. člen Uredbe
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(4) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da
je za katerikoli namen pridobitve pomoči
navajal neresnične podatke na vlogi za
javni razpis, razpisni dokumentaciji ali v
zahtevkih, izgubi vso pravico do pomoči
za tekoče in naslednja 3 leta z obveznim
vračilom že prejetih pomoči v skladu z
določili tega Pravilnika. Navedeno velja
tudi za vsa povezana podjetja, ki so iz
proračuna Občine Hrastnik v preteklih
3 letih že prejela pomoč in niso izpolnila
vseh zapadlih pogodbenih obveznosti do
Občine Hrastnik.
(5) Ne upoštevajo se poslovni dogodki in
dokumentacija, ki ni v skladu z veljavno
zakonodajo (storjen prekršek).
(6) V kolikor je za prejemnika sredstev po
tem pravilniku pričet stečajni postopek
v času trajanja pogodbenih obveznosti
do Občine Hrastnik po tem pravilniku,
se šteje, da prejemnik sredstev od
dneva pričetka stečajnega postopka ne
izpolnjuje pogodbenih obveznosti do
Občine Hrastnik in je dolžan vrniti prejeta
proračunska sredstva Občine Hrastnik z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.«
8. člen
Enajsti člen pravilnika se spremeni tako,
da glasi:
»
11. člen
(Spodbujanje odpiranja novih delovnih
mest in samozaposlovanja)
(1) Namen ukrepa: spodbuditi prijavitelje k
odpiranju novih delovnih mest na območju
občine Hrastnik in samozaposlovanju
ter s tem prispevati k manjšemu številu
brezposelnih oseb na območju občine
Hrastnik.
(2) Predmet ukrepa: sofinanciranje novih
delovnih mest in samozaposlitev.
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(3) Upravičenci:
Upravičenci opredeljeni v prvi alineji
prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(4) Višina sofinanciranja:
- pomoč znaša največ 3.300,00 EUR v
enkratnem znesku za novozaposleno
osebo (ki je stara nad 30 let), ki je
namenjena pokritju stroškov bruto plače;
- pomoč znaša največ 3.630,00 EUR v
enkratnem znesku za novozaposleno
osebo (ki je stara do vključno 30 let,
dosežena ta starost na dan oddaje vloge
na javni razpis), ki je namenjena pokritju
stroškov bruto plače;
- upravičenenec lahko prejme največ
7.260,00 EUR pomoči za odpiranje
delovnih mest na leto.
(5) Splošni pogoji:
- Realizacija novih delovnih mest in
samozaposlitev mora biti izvedena na
območju občine Hrastnik za upoštevan
delovni čas za najmanj 2 leti po prejemu
pomoči po tem pravilniku. V primeru, da
novo zaposlena oseba ali samozaposlena
oseba prekine delovno razmerje iz
kateregakoli razloga pred potekom 2 let
po prejemu sredstev, mora prejemnik
sredstev v roku 30 dni od prenehanja
te zaposlitve zaposliti novo osebo,
ki ustreza pogojem, opredeljenim v
tem pravilniku. Skupna dolžina obeh/
vseh zaposlitev, ki so sofinancirane
na podlagi tega pravilnika, mora trajati
najmanj 2 leti po prejemu sredstev. V
nasprotnem primeru mora prejemnik
vrniti prejeta proračunska sredstva in
sicer sorazmerni delež glede na trajanje
zaposlitve v roku 5 dni od prenehanja
delovnega razmerja v celoti, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila sredstev.

-

-

-

-
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Novo delovno mesto mora predstavljati
neto povečanje števila zaposlenih
v podjetju prijavitelja v primerjavi s
povprečjem v zadnjih 12 mesecih
(upoštevajo se podatki iz bilančnega
poslovanja v preteklem letu).
Za novo odprto delovno mesto se šteje
zaposlitev registrirane brezposelne
osebe s stalnim prebivališčem na
območju občine Hrastnik, prijavljene na
zavodu za zaposlovanje najmanj 1 mesec
pred zaposlitvijo na delovno mesto, ki je
predmet prijave na javni razpis. V kolikor
je bila registrirana brezposelna oseba
vključena v program javnih del, je lahko
prijavljena v evidenci brezposelnih oseb
na zavodu za zaposlovanje manj kot
mesec dni pred zaposlitvijo, ki je predmet
prijave na razpis po tem pravilniku.
Za novo odprto delovno mesto se šteje
tudi zaposlitev iskalca prve zaposlitve
- osebe, ki ima stalno prebivališče v občini
Hrastnik in se je pred to zaposlitvijo šolala
(uradno vpisana v evidence izobraževalnih
ustanov pred to zaposlitvijo) in je to
njena prva zaposlitev (ni bila registrirana
kot brezposelna oseba, vpisana le v
izobraževalne programe – dokazilo o
vpisu).
Za samozaposlitev se šteje zaposlitev
osebe, ki ima prijavljeno stalno
prebivališče na območju občine Hrastnik
in je registrirala gospodarsko družbo
ali zadrugo, v kateri je sama zaposlena
(ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za
upoštevan delovni čas) oziroma se je
registrirala kot samostojni podjetnik in
plačuje prispevke za delovno dobo za
upoštevan delovni čas. Oseba mora ostati
samozaposlena 2 leti po prejemu pomoči
po tem pravilniku za upoštevan delovni
čas. Samozaposlena oseba ne sme imeti
sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem
poslovnem subjektu.
Zaposlitev ali samozaposlitev se dokazuje
z overjeno fotokopijo podpisane pogodbe
o zaposlitvi ter potrjenim M1/M2 obrazcem
ob oddaji vloge na javni razpis.
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Za zaposlitev ali samozaposlitev prijavitelj
ne sme pridobiti drugih pomoči iz drugih
javnih virov.

(6) Drugi pogoji in omejitve:
-Ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je
bila že zaposlena v tem podjetju ali pri
njegovih povezanih pravnih ali fizičnih
osebah (v povezanih podjetjih) in so bila
za njeno zaposlitev že dodeljena finančna
sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov
sredstev v zadnjih treh letih.
- Ne upošteva se samozaposlitev osebe, v
kolikor so bila za njeno samozaposlitev že
dodeljena finančna sredstva iz občinskih
ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih
treh letih.
Ne upošteva se zaposlitev ali samozaposlitev
registrirane brezposelna osebe, ki je imela
zadnjo zaposlitev pri upravičencu ali njegovih
povezanih podjetjih. «
9. člen
(1) Dvanajsti člen pravilnika se spremeni
tako, da glasi:
»
12. člen
(spodbujanje začetnih investicij in
investicij v razširjanje dejavnosti)
(1) Namen ukrepa: spodbujanje naložb
v gospodarstvo in s tem vzpostavitev
boljših možnosti za gospodarski razvoj
in povečanje konkurenčnih prednosti
prijaviteljev.
(2) Predmet ukrepa: sofinanciranje začetnih
investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti (v smislu bistvenih sprememb
proizvoda ali proizvodnega procesa v
predelovalni ali storitveni dejavnosti.
Upošteva se vlaganje v opremo in
poslovne prostore, zaradi ustanovitve
novega podjetja ali zaradi uvajanja
novih proizvodov ali storitev. Uvajanje
novega proizvoda ali storitev pomeni, da
upravičenec pred to naložbo ni proizvajal
tega izdelka oziroma opravljal te storitve
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(ni nujno, da je to nova dejavnost
po določilih Standardne klasifikacije
dejavnosti). Upošteva se tudi povečanje
obsega proizvodnje ali storitev, ki jih
prijavitelj že opravlja.
(3) Upravičenci:
Upravičenci opredeljeni v prvi alineji
prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(4) Višina sofinanciranja:
- do 50 % upravičenih stroškov investicije,
vendar največ 7.000,00 € na upravičenca
letno, ne glede na višino celotne naložbe.
(5) Upravičeni stroški:
- strošek gradnje ali rekonstrukcije oziroma
investicijskega vzdrževanja ali širitve
prostora za potrebe registrirane dejavnosti,
ki se bo oziroma se že dejansko izvaja,
- strošek nakupa novih strojev, novih naprav
in nove opreme.
(6) Splošni pogoji:
- Poslovni prostori, stroji, naprave in oprema
se ne dajejo v najem drugim pravnim ali
fizičnim osebam.
- V poslovnih prostorih se mora dejansko
izvajati dejavnost, ki je predmet prijave
na javni razpis, prijavitelj ima to dejavnost
registrirano v uradnem poslovnem
registru.
- Stroji, naprave in oprema se morajo
uporabljati za dejavnost, ki je predmet
prijave na javni razpis, prijavitelj ima
to dejavnost registrirano v uradnem
poslovnem registru.
- Ne upoštevajo se prostori za izvajanje
stanovanjske dejavnosti.
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(7) Drugi pogoji in omejitve:
a)

-

-

-

-

-

Gradnja ali rekonstrukcija ali adaptacija
poslovnega prostora ali objekta
ali razširitev obstoječih poslovnih
prostorov:
Poslovni prostor se nahaja na območju
občine Hrastnik in jih prijavitelj potrebuje
za opravljanje svoje poslovne dejavnosti.
Ta poslovna dejavnost se dejansko
izvaja oziroma se bo dejansko izvajala
po zaključku prijavljene naložbe in je
registrirana ter usklajena v uradnih
evidencah.
Upravičenec ima lahko poslovni prostor v
najemu ali je lastnik poslovnega prostora.
V primeru najema poslovnih prostorov
mora prijavitelj za naložbo v poslovni
prostor pridobiti ustrezna soglasja vseh
lastnikov poslovnega prostora.
Upravičenec mora imeti lastni poslovni
prostor (predmet prijave na javni razpis),
za katerega je uveljavljal pomoč v lasti in
v svoji uporabi najmanj 2 leti po prejemu
pomoči (ne sme ga prodati ali dajati v
najem in prekiniti z dejavnostjo). V kolikor
upravičenec uporablja poslovni prostor, ki
je v najemu, ga mora uporabljati najmanj
2 leti po prejemu pomoči za dejavnosti, ki
so prijavljene v vlogi.
Poslovni prostori se morajo pričeti
uporabljati za namene, ki so bili prijavljeni v
vlogi, najkasneje do roka oddaje zahtevka
za izplačilo pomoči.
Ne upoštevajo se stroški za gradnjo ali
rekonstrukcijo ali adaptacijo poslovnega
prostora za pisarno, toaletnih prostorov
ali garderob ali hodnikov in drugih
pomožnih prostorov, v primeru, da še ni
izvedena naložba za izvajanje dejavnosti,
ki je prijavljena kot nova ali razširjena
obstoječa dejavnost podjetja. Šotor, ki
se uporablja za skladiščne in proizvodne
namene upravičenca, se šteje kot poslovni
prostor.
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Upravičenci oddajajo vloge na podlagi
javnega razpisa s priloženo dokumentacijo
(računi oziroma predračuni, dokazila o
plačanih računih oziroma predračunih,
kupoprodajna pogodba, dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih FURS,
dokazila o finančnem poslovanju podjetij),
ustrezna
pravnomočna
dovoljenja
(gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje
po izvedbi naložbe, kulturnovarstvena
soglasja,
naravovarstvena
soglasja,
soglasja lastnikov za izvedbo naložbe v
najetih poslovnih prostorih, ipd.).
- Vrednost na računu, predračunu ali
pogodbi za prijavljeno opremo, prostor ali
stroj mora znašati najmanj 100,00 EUR
(z DDV oziroma drugimi dajatvami).
- Skupna vrednost prijavljene naložbe
mora znašati najmanj bruto 1.500,00 EUR
(upoštevan DDV oziroma druge dajatve).
- Ni nujno, da investicije odpirajo nova
delovna mesta.
b) Nakup opredmetenih osnovnih
sredstev
Upošteva se nakup novih osnovnih
sredstev, in sicer:
- Računalniška strojna in programska
oprema samo za podjetja, ki so registrirana
manj kot 12 mesecev. Ne upoštevajo se
računalniški programi za igralne avtomate.
- Stroji in naprave ter druga osnovna
sredstva namenjena za proizvodno ali
storitveno dejavnost, kot so: gradbeni
stroji, dvigala, pralni stroji za čistilnice,
šivalni stroji, posebne žage, tiskarski
stroji, sušilniki, ipd. .
- Osnovna sredstva, ki so zavedena v
knjigovodskih listinah prijavitelja in se
amortizirajo. Ne upoštevajo se osnovna
sredstva, ki niso v lasti družbe, zadruge
ali samostojnega podjetnika, ki se prijavlja
na javni razpis (ne upošteva se finančni
najem osnovnega sredstva – leasing).
- Osnovna sredstva, ki se pričnejo
uporabljati v letu prijave na podlagi pogojev
javnega razpisa (rok za oddajo dokazil o
realizaciji naložb – osnovna sredstva so
kupljena, dobavljena, plačana v celoti in
usposobljena za delovanje).
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-

Osnovna sredstva se uporabljajo izključno
v podjetju prijavitelja – ni dovoljena posoja
ali oddajanje v najem ali zakup).
Za stroje, naprave in opremo se priloži tehnična
dokumentacija.«
10. člen
(1) Trinajsti člen pravilnika se spremeni tako,
da glasi:
»
13. člen
(spodbujanje razvoja inovativnosti)
(1) Namen ukrepa: spodbujanje inovativnosti podjetij, ki delujejo na območju občine
Hrastnik.
(2) Predmet ukrepa: sofinanciranje stroškov
nakupa ali zaščite nematerialnih pravic.
(3) Upravičenci:
- Upravičenci opredeljeni v prvi alineji
prvega odstavka 4. člena tega pravilnika,
vendar samo podjetja, ki imajo sedež
dejavnosti v občini Hrastnik.
(4) Višina sofinanciranja:
- do 50 % upravičenih stroškov
nematerialnih pravic, najvišja dovoljena
pomoč znaša 3.000,00 € na upravičenca
letno.
(5) Upravičeni stroški:
strošek nakupa ali zaščite: licence, patenta, prototipa, modela, dodatnega varstvenega certifikata, blagovne znamke/
geografskega porekla.
(6) Splošni pogoji:
- Ne upošteva se nakup nematerialnih
pravic povezanih oseb/enotnih podjetij/
povezanih podjetij.

-
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Ne upošteva se nakup nematerialnih
pravic, ki nimajo uradnega potrdila ali
certifikata (morajo biti uradno priznane
s strani pooblaščenih institucij) ali pa
mora biti priloženo dokazilo, da ima
prodajalec nematerialnih pravic dokazilo o
usposobljenosti za dejavnost, na podlagi
katere je bil izveden nakup oziroma
prodaja nematerialnih pravic. «
11. člen

(1) Petnajsti člen pravilnika se spremeni tako,
da glasi:
»
15. člen
(spodbujanje razvoja socialnega
podjetništva)
(1) Namen ukrepa: spodbujanje
ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij
na območju občine Hrastnik.
(2) Predmet ukrepa: sofinanciranje delovanja
socialnih podjetij – zagon in nadaljnji razvoj
podjetja ali poslovne enote/podružnice na
območju občine Hrastnik.
(3) Upravičenci:
Upravičenci opredeljeni v drugi alineji prvega
odstavka 4. člena tega pravilnika.
(4) Višina sofinanciranja:
- do 50 % upravičenih stroškov, najvišja
dovoljena višina sredstev na upravičenca
znaša 10.000,00 EUR na upravičenca
letno,
- najvišja dovoljena pomoč za izvedbo
postopkov, potrebnih za registracijo
socialnega podjetja znaša 1.000,00 €.
- pomoč znaša največ 3.300,00 EUR v
enkratnem znesku za novozaposleno
osebo (ki je stara nad 30 let), ki je
namenjena pokritju stroškov bruto plače;
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pomoč znaša največ 3.630,00 EUR v
enkratnem znesku za novozaposleno
osebo (ki je stara do vključno 30 let,
dosežena ta starost na dan oddaje vloge
na javni razpis), ki je namenjena pokritju
stroškov bruto plače.
upravičenec lahko prejme največ 7.260,00
EUR pomoči za odpiranje delovnih mest
na leto.

(5) Upravičeni stroški:
- stroški za izvedbo postopkov (priprava
ustreznih aktov, ipd.), potrebnih za
registracijo socialnega podjetja (pridobitev
statusa),
- stroški prenove objektov ali poslovnih
prostorov v skladu z veljavno zakonodajo,
- stroški najema poslovnih prostorov,
- stroški za pokritje bruto plače delovnega
mesta,
- stroški nakupa novih strojev, naprav in
nove opreme – kot osnovna sredstva.
Dovoljen je nakup rabljenih strojev, naprav
in opreme, ki niso starejši od 5 let in imajo
neto sedanjo vrednost najmanj 1000,00
EUR.
- stroški izobraževanja in usposabljanja
zaposlenih (sklenjeno redno delovno
razmerje) za pridobitev specializiranih
znanj, potrebnih za zagon oziroma
izvajanje proizvodne ali storitvene
dejavnosti (samo za registrirane dejavnosti
socialnega podjetja in največ do V. stopnje
izobrazbe splošnega izobraževalnega
programa ali za pridobitev ustreznih licenc,
certifikatov za opravljanje posameznih
dejavnosti).
(6) Splošni pogoji:
- naložbe se morajo izvajati na območju
občine Hrastnik,
- naložbe v poslovne prostore in objekte
morajo biti izvedene v skladu z veljavno
zakonodajo
(pridobljena
ustrezna
dovoljenja za izvajanje dejavnosti),

-

-
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v kolikor so objekti/poslovni prostori najeti,
je potrebno za naložbe pridobiti ustrezna
soglasja vseh lastnikov za izvedbo
naložbe, ki je predmet javnega razpisa.
Realizacija novih delovnih mest mora biti
izvedena na območju občine Hrastnik za
upoštevan delovni čas za najmanj 2 leti
po prejemu pomoči po tem pravilniku.
V primeru, da novo zaposlena prekine
delovno razmerje iz kateregakoli razloga
pred potekom 2 let, mora prejemnik
sredstev v roku 30 dni od prenehanja te
zaposlitve zaposliti novo osebo, ki ustreza
pogojem, opredeljenim v tem pravilniku.
Skupna dolžina obeh/vseh zaposlitev,
ki so sofinancirane na podlagi tega
pravilnika, mora trajati najmanj 2 leti po
prejemu sredstev. V nasprotnem primeru
mora prejemnik vrniti prejeta proračunska
sredstva v roku 5 dni od prenehanja
delovnega razmerja v celoti oziroma
sorazmerni del glede na čas zaposlitve
osebah (v povezanih podjetjih) in so bila
za njeno zaposlitev že dodeljena finančna
sredstva iz občinskih ali drugih javnih
virov sredstev v zadnjih treh letih.«za
delovno mesto, ki se ne zagotavlja več,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila sredstev. Za novo
odprto delovno mesto se šteje zaposlitev
registrirane brezposelne osebe s
stalnim prebivališčem na območju
občine Hrastnik, prijavljene na zavodu
za zaposlovanje najmanj 1 mesec pred
zaposlitvijo na delovno mesto, ki je predmet
prijave na javni razpis. V kolikor je bila
registrirana brezposelna oseba vključena
v program javnih del, je lahko prijavljena
v evidenci brezposelnih oseb na zavodu
za zaposlovanje manj kot mesec dni pred
zaposlitvijo, ki je predmet prijave na razpis
po tem pravilniku. Zaposlitev se dokazuje z
overjeno fotokopijo podpisane pogodbe o
zaposlitvi ter potrjenim M1/M2 obrazcem.
Za zaposlitev prijavitelj ne sme pridobiti
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Ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila
že zaposlena v tem podjetju ali pri njegovih
povezanih pravnih ali fizičnih (v povezanih
podjetjih) in so bila za njeno zaposlitev že
dodeljena finančna sredstva iz občinskih
ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih
treh letih.«
12.člen
(1) Šestnajsti člen pravilnika se spremeni
tako, da glasi:
»
16. člen
(posebna spodbuda razvoju podjetij)
(1) Namen ukrepa: podpora uspešnim investitorjem, ki razvijajo podjetja ali poslovne
enote/podružnice na območju občine
Hrastnik.
(2) Splošni pogoji: potencialni investitor
poda predlog poslovnega načrta novega
podjetja na območju občine Hrastnik za
obdobje 5 let. V kolikor Občinski svet
Občine Hrastnik soglaša s predloženim
poslovnim načrtom in zagotovi sredstva
v proračunu za dodelitev pomoči
potencialnemu investitorju,
strokovne
službe
Občine
Hrastnik
priglasijo
posebno individualno shemo pomoči na
pristojno ministrstvo za dodelitev državne
pomoči oziroma pomoči de minimis
potencialnemu investitorju. Sredstva se
lahko dodelijo le na podlagi pridobljenega
mnenja pristojnega ministrstva za
priglašeno individualno shemo pomoči.«
13.člen
(1) Sedemnajsti člen pravilnika se spremeni
tako, da glasi:
»
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17. člen
(spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih)
(1) (Namen ukrepa: spodbujanje razvijanja
in ohranjanja konkurenčnosti podjetja s
pridobivanjem teoretičnega in praktičnega
znanja, uporabljivega na delovnem mestu
zaposlenega v podjetju.
(2) Predmet ukrepa:
sofinanciranje stroškov upoštevanega
izobraževanja/usposabljanja podjetnikov
in pri njih zaposlenih.
(3) Upravičenci:
- Upravičenci opredeljeni v prvi alineji
prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(4) Višina sofinanciranja:
- do 50 % upravičenih stroškov upoštevanih
izobraževanj/usposabljanj,
- višina upravičenih stroškov posameznega
upoštevanega
izobraževanja/
usposabljanja znaša najmanj neto 200,00
€ (brez DDV in drugih dajatev).
- znesek dodeljenih pomoči na podlagi tega
pravilnika znaša maksimalno 4.000,00
EUR na upravičenca letno.
(5) Upravičeni stroški:
- storitev izobraževanja ali usposabljanja
pooblaščene
institucije
ter
stroški
izobraževanja
ali
usposabljanja
(predavanje – kotizacija, gradivo, stroški
opravljanja izpita oziroma usposabljanja za
pridobitev licence, certifikata, dovoljenja),
- stroški pridobitve prekvalifikacije oziroma
dokvalifikacije za dovoljene poklice v
skladu s tem pravilnikom.
- Upoštevajo se le izobraževanja in
usposabljanja za podjetnike in njihove
zaposlene v poslovnih enotah/podružnicah
v občini Hrastnik.
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(6) Neupravičeni stroški:
- potni stroški, stroški dnevnic, stroški
prenočevanja in prehrane.
(7) Splošni pogoji in omejitve:
Upoštevajo se le nekatera posebna
izobraževanja, in sicer:
- pecialistična izobraževanja in uspešno
opravljeni izpiti pri inženirski zbornici za
pridobitev potrdila oziroma dovoljenja ter
določeni preizkusi znanja (po sekcijah) ter
mojstrski izpiti.
- izobraževanja za prekvalifikacijo ali
dokvalifikacijo in Nacionalne poklicne
kvalifikacije (NPK) za naslednje poklice:
lesar, lesar širokega profila, kovač, elokser,
obdelovalec kovin, varilec, ključavničar,
strugar, brusilec, orodjar, klepar, livar,
monter hladilnih naprav, monter klimatskih
naprav, monter vodovodnih naprav, strojni
mehanik, avtomehanik, urar, elektronik,
elektroinštalater, kamnosek, železokrivec,
kemični čistilec in pralec, čevljar, pleskar,
slikopleskar, tesar, zidar, krovec, keramik,
natakar, mesar, slaščičar, pek kruha in
peciva, mehatronik, varnostnik, poklicni
voznik tovornih vozil, viličarist.»
14.člen
(1) Osemnajsti člen pravilnika se spremeni
tako, da glasi:
»
18. člen
(podpora delovanju podjetniških krožkov
za osnovnošolce)
(1) Namen ukrepa: spodbujanje razmišljanja
in razvijanja podjetniškega znanja ter
ustvarjalnosti pri mladih v osnovni šoli v
občini Hrastnik.
(2) Predmet ukrepa: sofinanciranje
delovanja podjetniških krožkov v
osnovnih šolah. Pomoč se ne šteje kot
pomoč po pravilu »de minimis«.
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(3) Upravičenci:
Upravičenci so lahko društva, zbornice
ali združenja, ki delujejo na področju
podjetništva in opravljajo nepridobitno
dejavnost na območju občine Hrastnik.
(4) Višina sofinanciranja:
- do 100 % upravičenih stroškov, vendar
največ 2.500,00 EUR na upravičenca
letno.
(5) Upravičeni stroški:
DDV je upravičen strošek, v kolikor
prijavitelj ni zavezanec za DDV,
stroški najema stojnice na predstavitvah
(prostor, priključki, vitrine, obvezni vpis
v katalog, transportni stroški (oseb in
tovora),
stroški materiala in storitev predstavitve
obrtno podjetniških dejavnosti, stroški
izdelave promocijskega materiala,
stroški izobraževanja in usposabljanja
(predavatelj, potni stroški predavatelja,
gradivo),
- stroški najema prostora,
stroški obiska delavnic ali podjetij ali
tehnoloških parkov ali raziskovalnih
centrov/inštitutov ali gospodarskih sejmov/
razstav (predstavitev dejavnosti – prevozni
stroški, vstopnica/kotizacija, materialni
stroški predstavitve oziroma demonstracije
dejavnosti ter uporabljenega materiala na
delavnicah).
(6) Splošni pogoji:
v podjetniškem krožku mora sodelovati
najmanj 10 osnovnošolskih otrok.
- pri izvajanju teoretičnega dela
izobraževanja/usposabljanja se
upošteva največ 8 ur (poslovni načrt,
razvijanje podjetniških idej, seznanitev z
zakonodajo, ipd.).«
15. člen
(1) Devetnajsti člen pravilnika se spremeni
tako, da glasi:
»
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-

19. člen
(podpora delovanju zbornic na področju
podjetništva in obrti)
(1) Namen ukrepa: podpora delovanju zbornic,
ki delujejo na področju podjetništva in obrti
ter izvajajo aktivnosti tudi za podjetnike na
območju občine Hrastnik.
(2) Predmet ukrepa:
- sofinanciranje stroškov delovanja zbornic,
ki opravljajo določene naloge kot podporno
okolje za razvoj podjetništva in obrti na
območju občine Hrastnik. Pomoč se ne
šteje kot pomoč po pravilu »de minimis«.
(3)
-

Upravičenci:
obrtna ali gospodarska zbornica, s
sedežem dejavnosti na območju zasavske
regije in opravlja aktivnosti tudi za mikro in
mala podjetja na območju Hrastnika.

(4) Višina sofinanciranja:
- do 50 % upravičenih stroškov na sejemsko
prireditev ali razstavo,
- do 50 % upravičenih stroškov na
izobraževanje,
- do 50 % upravičenih stroškov za gradivo,
- do 50 % upravičenih stroškov za
svetovanje
- do 100 % upravičenih stroškov za
promocijo dobrih praks in običajev
(uspešna podjetja), vendar največ do
2000,00 EUR/leto,
- do 100 % upravičenih stroškov za
predstavitve podjetništva in obrti ter
deficitarnih poklicev v vrtcih in šolah,
vendar največ do 1.000,00 EUR/leto.
(5) Upravičeni stroški:
- DDV je upravičen strošek, v kolikor
prijavitelj ni zavezanec za DDV,
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stroški skupnega nastopa podjetnikov na
sejemskih prireditvah in razstavah (obrtni
sejem, ipd.): najem stojnice, postavitev in
delovanje stojnice (elektrika, voda, najem
vitrin), obvezni vpis v katalog nastopajočih,
izdelava skupnega promocijskega gradiva,
medijsko obveščanje,
- stroški
organiziranega
skupnega
izobraževanja
ali
usposabljanja
v
okviru zbornice za širši krog oseb, ne le
člane zbornice (spremembe zakonskih
predpisov in uvajanje novih, poslovno
komuniciranje, trženje, ipd. Upošteva se
izobraževanje, kjer je prisotno najmanj 10
udeležencev.
stroški individualnega svetovanja na
področju
podjetništva:
podjetnikom,
registriranim
brezposelnim
osebam,
študentom, dijakom, ipd. iz občine
Hrastnik, ki niso člani zbornice. Pogoji
evidentiranja se določijo v javnem razpisu.
stroški organizirane skupne predstavitve
podjetništva in obrti ter deficitarnih poklicev
v vrtcih in šolah (najmanj 10 otrok),
stroški organizirane skupne promocije
dobrih praks in običajev na lokalnem
območju (predstavitev uspešnih podjetij/
podjetnikov širši javnosti).
Uspešno podjetje/podjetnik je tisto/tisti, ki:
je prejemnik nagrad/priznanj/pohval na
republiškem/mednarodnem nivoju
kot
uspešno podjetje/podjetnik ali
- prejemnik nagrad/priznanj/pohval na
republiškem/mednarodnem nivoju kot
inovator
za
patent/licenco/blagovno
znamko/druge oblike inovacij ali
- ustvarja najmanj 70 % prihodkov v tujini (v
tekočem ali preteklem letu) ali
- ustvarja najmanj 700.000,00 EUR
prihodkov (v tekočem ali preteklem letu)
ali
- ustvarja najmanj 50.000,00 EUR dobička
(v preteklem letu) ali
- zaposluje najmanj 20 oseb in deluje
najmanj 60 mesecev (od dneva
registracije).
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(6) Splošni pogoji za izvajanje svetovanja:
- svetovalna ura traja od 40 do 60 min.
- tema svetovanja zajema področje
podjetništva
(registracija/sprememba/
doregistracija/izbris dejavnosti, uskladitev
uradnih evidenc, izračun in plačevanje
prispevkov/davkov ter drugih obveznih
dajatev, delovno razmerje zaposlenih,
statuti in drugi akti podjetja, prenos
dejavnosti na drugega nosilca, ipd.).
svetovanje se izvaja samo za občane ali
registrirane brezposelne osebe iz občine
Hrastnik (stalno prebivališče), novonastala
podjetja ali obstoječa podjetja, ki delujejo v
občini Hrastnik.
(7) Splošni pogoji in omejitve:
- ne upoštevajo se svetovanja: za
izpolnjevanje obrazcev za oddajo uradnih
poročil in druge dokumentacije, ki so
sestavni del poslovanja (AJPES poročilo,
DDV, M-1, M-4, ipd.), izpolnjevanje
obrazcev in druge dokumentacije za
potrebe društev, izpolnjevanje obrazcev
za potrebe institucij, ki so javnega značaja
(državni organi, javna podjetja, podjetja, ki
imajo javno koncesijo, ipd.), izpolnjevanje
obrazcev za občane, dijake in študente
(pokojnina, dohodnina, ipd.), svetovanje,
ki je bilo za občana ali podjetnika oziroma
podjetje že opravljeno – upoštevana ista
tema.
- Izjemoma se upošteva svetovanje za
izpolnjevanje obrazcev za oddajo uradnih
poročil in druge dokumentacije, ki so
sestavni del poslovanja (AJPES poročilo,
DDV, M-1, M-4, ipd.) za novoustanovljena
podjetja (registrirana manj kot 12
mesecev).
- največ 3 ure svetovanja/leto občanom
Hrastnika (stalno prebivališče v občini
Hrastnik),
- največ 3 ure uri svetovanja/leto
registriranim brezposelnim osebam iz
občine Hrastnik (stalno prebivališče),

-

-
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največ
16
ur
svetovanja/leto
novoustanovljenim podjetjem (registrirani
do 12 mesecev pred koriščenjem
svetovanja),
največ 10 ur svetovanja/leto obstoječim
podjetjem, ki delujejo več kot 12 mesecev
v občini Hrastnik.»
KONČNE DOLOČBE
16. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem vestniku
Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št.
007- 3/2016-9
Datum 23.12.2016
Župan
Občine Hrastnik
MIRAN JERIČ,l.r.
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OBČINA HRASTNIK
34.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO), Uredbe
Komisije (EU) 1407/2013 (Uradni list EU L 352,
24.12.2013), 17. člena Statuta Občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja št. 17/2010, 19/2010 popr.) je Občinski svet Občine Hrastnik na svoji
15. redni seji, dne 30.9.2016 sprejel
PRAVILNIK O DODELJEVANJU
SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA
PODJETNIŠTVA V OBČINI HRASTNIK ČISTOPIS
(1) I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določa namen, ukrepi,
pogoji in merila, upravičenci in postopek
dodeljevanja sredstev ter nadzor nad
porabo dodeljenih sredstev iz proračuna
Občine Hrastnik za spodbujanje razvoja
podjetništva v občini Hrastnik.
(2) Pomoči iz tega pravilnika se dodeljujejo
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013),
(v nadaljevanju: Uredba).
(3) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo
naslednji pomen:
1. Državna pomoč ali pomoč de minimis,
pomeni finančno pomoč iz javnih virov
vrazličnih oblikah – finančna sredstva,
garancija, znižana obrestna mera, druge
oblike koriščenja ugodnosti in je priglašena
na pristojno ministrstvo, ki vodi evidenco
državnih pomoči za področje malega
gospodarstva.1
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2. »Bruto intenzivnost pomoči« pomeni
znesek pomoči, izražen kot odstotek
upravičenih stroškov ali denarni znesek
pomoči, za katere je naložba ali ukrep
upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski
so zneski pred odbitkom neposrednih
davkov in taks ali drugih dajatev.2
3. »Upravičeni stroški« so stroški za katere
se lahko dodeljuje pomoči v skladu s tem
pravinikom.
4. »Neupravičeni stroški« so stroški, ki se
ne upoštevajo pri dodeljevanju pomoči v
skladu s tem pravilnikom. To so:
- DDV, drugi davki in dajatve ter takse
oziroma prispevki, ki jih predpisuje država;
- nabave/prodaje ali naročila/plačila storitev
med povezanimi osebami, enotnimi
podjetji ali povezanimi podjetji;
- nabave/prodaje ali naročila/plačila storitev
za katera podjetje nima registrirane
dejavnosti;
- nakup zemljišča ali poslovnega prostora,
stroški komunalnega in infrastrukturnega
opremljanja
zemljišča,
transportna
sredstva in oprema za transportna
sredstva (za tovor ali osebe);
- naložbe v fotovoltaiko;
- nakup telefonov, pohištva (različne police,
mize, stoli, omare, pulti, regali, separeji,
sedežne garniture);
- nakup faksov, kopirnih strojev, računskih
strojev, tv in radio sprejemnikov,
projektorjev, sistemov za domači oziroma
hišni kino, oprema za video nadzor;
Pri nekaterih ukrepih tega pravilnika se
upoštevajo izjeme, kjer so določene nabave/
nakupi dovoljeni in se ne štejejo kot neupravičen
strošek.
5. »Podjetje« je poslovni subjekt, organiziran
kot gospodarska družba ali samostojni
podjetnik posameznik ali zadruga,
registriran za opravljanje dejavnosti na
podlagi vpisa v uradno javno evidenco in
ima svojo matično številko ter dejansko
izvaja dejavnost na območju občine
Hrastnik (ima sedež ali poslovno enoto
ali podružnico podjetja na območju
občine Hrastnik). V kolikor ima podjetje
pridobljen status socialnega podjetja,
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je lahko organizirano kot zadruga, društvo,
zavod, ustanova, ali druga pravna oseba
zasebnega prava.
6. »Malo ali srednje podjetje (MSP)« je
podjetje, ki se ukvarja z gospodarsko
dejavnostjo, ne glede na pravno obliko. V
kategorijo MSP se prištevajo3
- Mikro podjetje je podjetje, ki ima manj
kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/
ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2
milijona EUR. Enako velja za mikro enotno
podjetje.
- Malo podjetje je podjetje, ki ima manj
kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/
ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
10 milijonov EUR. Enako velja za enotno
malo podjetje.
- Srednje podjetje, je podjetje, ki ima manj
kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki
ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov
EUR. Enako velja za enotno srednje
podjetje.
Kriteriji za opredelitev velikosti podjetij po tem
pravilniku se spreminjajo v skladu z določili EU.
7. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja,
ki so med seboj najmanj v enem od
naslednjih razmerij: 4
- podjetje ima večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov drugega
podjetja;
- podjetje ima pravico imenovati ali
odpoklicati večino članov upravnega,
poslovodnega ali nadzornega organa
drugega podjetja;
- podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč
vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe,
sklenjene z navedenim podjetjem, ali
določbe v njegovi družbeni pogodbi ali
statutu;
- podjetje, ki je delničar ali družbenik
drugega podjetja, na podlagi dogovora
z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja samo nadzoruje
večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov navedenega podjetja.
_____________
1
4. člen Uredbe
2
3. člen Uredbe
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Kriteriji za opredelitev enotnega podjetja po
tem pravilniku se spreminjajo v skladu z določili
EU.
»Povezano podjetje« pomeni vsa enotna
podjetja in podjetja, ki so povezana prek
lastniških deležev fizičnih oseb, njihovih
sorodnikov do vključno drugega kolena
ali njihovih zakonskih oziroma izven
zakonskih partnerjev.
8. »Podjetje v težavah« je podjetje, katerega
tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let,
ki je izkazan v bilanci predhodnega leta,
dosega polovico osnovnega kapitala.
9. »Povezane osebe« pomeni, da so to
osebe, ki so posredno ali neposredno
povezane
z
prijaviteljem
(zakoniti
zastopnik podjetja), in sicer:
- sorodniki
prijavitelja
(zakonec
ali
izvenzakonski partner ali registrirani
istospolni partner, otroci ali posvojenci,
starši ali zakoniti posvojitelji, bratje,
sestre);
- osebe, ki so v sorodstvu po svaštvu
s prijaviteljem (starši ali otroci ali
posvojenci
prijaviteljevega
zakonca
ali
izvenzakonskega
partnerja
ali
registriranega istospolnega partnerja);
- fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p-ja in
njegovim s.p.-jem;
- osebe, ki so imetniki deleža ali delnic
gospodarske družbe.
10. Socialno podjetje je podjetje, ki trajno
opravlja dejavnosti socialnega podjetništva
ali trajno opravlja druge dejavnosti
pod posebnimi pogoji zaposlovanja, s
proizvodnjo in prodajo proizvodov ali
opravljanjem storitev na trgu, pri čemer
ustvarjanje dobička ni izključni in glavni cilj
opravljanja dejavnosti. Bistvo delovanja
socialnega podjetja je angažiranje najbolj
ranljivih skupin ljudi na trgu dela, ki v
okviru socialnega podjetništva ustvarjajo
prihodke in poskrbijo sami za lastno
preživetje.5
11. »Upoštevan delovni čas« je polni
delovni čas (najmanj 40 ur/teden) oziroma
delovni čas v skladu z veljavno odločbo o
invalidnosti.
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12. »Eno leto« je časovno obdobje, ki zajema
365 dni.

4. člen
(upravičenci)

2. člen
(viri financiranja)

(1) Upravičenci do sredstev na podlagi določb
tega pravilnika so:
Samostojni
podjetniki,
mikro
in
male
gospodarske družbe, zadruge,
ustanovljeni-e v skladu z zakoni, ki urejajo
gospodarske družbe ali zadruge ter
dejansko opravljajo dejavnost na območju
občine Hrastnik. V kolikor imajo sedež
dejavnosti izven območja občine Hrastnik
ter poslovno enoto/podružnico v občini
Hrastnik, morajo zaposlovati najmanj 25%
oseb iz občine Hrastnik (stalno ali začasno
prebivališče) za upoštevan delovni čas.
Socialno podjetje, ki je registrirano v
skladu s predpisi, ki urejajo področje
socialnega podjetništva in dejansko
opravlja dejavnost na območju občine
Hrastnik.

(1) Sredstva za spodbujanje podjetništva se
zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine
Hrastnik in iz drugih virov.
(2) Višina sredstev za izvedbo ukrepov
se določi s sprejetjem proračuna za
posamezno leto. Razdelitev sredstev po
posameznih ukrepih se določi z javnim
razpisom.
3. člen
(nameni in cilji ukrepov za spodbujanje
podjetništva)
(1) Namen in cilji dodeljevanja pomoči so:
- povečanje možnosti za ustanavljanje
novih podjetij in spodbujanje njihove rasti,
- povečanje
možnosti
ustvarjanja
novih delovnih mest ter zniževanje
brezposelnosti,
- spodbujanje konkurenčnosti podjetništva,
- privabljanje novih investitorjev v občino
Hrastnik,
- spodbujanje ustanavljanja in razvijanja
socialnih podjetij,
- spodbujanje sobodajalstva,
- spodbujanje
k
izobraževanju,
izpopolnjevanju
in
usposabljanju
podjetnikov ter njihovih zaposlenih,
- pospeševanje delovanja podpornega
okolja za podjetništvo,
- vključevanje mladih v podjetništvo in
njihovo povezovanje v lokalno okolje.
_____________
3
Priloga I. Uredbe ES št. 800/2008
4
2. člen Uredbe
5
Zakon o socialnem podjetništvu
(Ur. list št 20/2011)

(2) Kot upravičenci za dodelitev pomoči so
lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki
sredstev (zbornice, društva, podjetniški
krožki, zadruge, zavodi, skladi, osebe
zasebnega prava), če so posebej
navedeni v okviru posameznega ukrepa
tega pravilnika.
(3) Za ugotavljanje velikosti podjetij se
uporablja veljavna opredelitev velikosti
podjetij EU, ki velja za področje državnih
pomoči.6
(4) Pri izračunu velikosti podjetja je potrebno
upoštevati tudi povezave, ki jih ima podjetje
z drugimi podjetji – za velikost podjetja
se upošteva velikost enotnega podjetja.
Upoštevajo se št. zaposlenih in podatki iz
računovodskih izkazov v vseh povezanih
podjetjih (seštevek posameznih podjetij ali
konsolidirani zaključni račun). Podatkom
se prištejejo podatki za vsako povezano
podjetje zadevnega podjetja, ki se z vidika
lastniške verige nahaja neposredno nad
ali pod zadevnim podjetjem.
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(5) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem
le za ukrepe, ki se izvajajo na območju
občine
Hrastnik.
Izobraževanja
in
usposabljanja ter delovanje podjetniških
krožkov in združenj so lahko izvedeni
drugje, vendar v korist podjetja/poslovne
enote/podružnice podjetja, ki deluje v
občini Hrastnik oziroma podjetniškega
krožka ali združenja, ki deluje v občini
Hrastnik.
(6) Do sofinanciranja po tem pravilniku so
upravičeni ukrepi, ki so jih upravičenci
začeli izvajati po zaprtju javnega razpisa v
preteklem letu, do zaprtja javnega razpisa
v tekočem letu (aktivnosti so že ali še bodo
izvedene).
(7) Pomoči se ne dodeljujejo subjektom ki: 7
- so srednja ali velika podjetja,
- so podjetja, dejavna na področju ribištva
in akvakulture, kakor ju zajema Uredba
sveta (ES) št. 104/2000,
- so podjetja, dejavna na področju primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov,
- so podjetja, dejavna na področju
predelave in trženja kmetijskih proizvodov
v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine zadevnih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali
jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
- opravljajo
odvetniško
ali
notarsko
dejavnost v skladu z zakonom,
- opravljajo duhovniško oziroma drugo
versko službo,
- z osebnim delom samostojno opravljajo
umetniško ali kakšno drugo kulturno
dejavnost ali -dejavnost na področju
medijev in so skladno z zakonom vpisane
v register samostojnih dejavnosti, če je tak
register predpisan,
_____________
6
2. člen Priloge I. Uredbe ES št. 800/2008

-

-

-

-
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opravljajo samostojno dejavnost s
področja zdravstva in socialne varnosti:
zdravstveno, klinično ali specialistično
psihološko
dejavnost,
zasebno
veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno
dejavnost s področja zdravstva, socialne
varnosti ali farmacije, s skladu z zakonom,
so v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije ali izbrisa
brez likvidacije,
so podjetja v težavah (kapitalska
neustreznost podjetij),
so opredeljena kot podjetja v težavah in
pridobivajo pomoč po posebnem programu
za reševanje in prestrukturiranje,
nimajo
poravnanih
vseh
zapadlih
obveznosti do Republike Slovenije in
Občine Hrastnik,
so že prejeli pomoč za izvajanje ukrepov
na področju podjetništva iz proračuna
Občine Hrastnik in niso izpolnili vseh
zapadlih pogodbenih obveznosti v zadnjih
treh letih. To velja tudi za tiste prijavitelje,
katerih ustanovitelji ali odgovorne osebe
so nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne
osebe subjektov, ki so iz proračuna Občine
Hrastnik že prejeli pomoč za izvajanje
ukrepov na področju podjetništva in
niso izpolnili vseh zapadlih pogodbenih
obveznosti do Občine Hrastnik v zadnjih
treh letih.
imajo neplačane zapadle prispevke, plače
in regres do zaposlenih,
so že koristili pomoč za posamezne
namene, do višine, ki jo omogočajo
posamezna pravila pomoči »de minimis«
(kumulativni znesek »pomoči de minimis«
od vseh dajalcev pomoči v zadnjih treh
proračunskih letih),
so v postopku vračanja neupravičeno
prejetih državnih pomoči/pomoči »de
minimis« na podlagi odločbe ali sklepa
Evropske
komisije
ali
pristojnega
ministrstva ali lokalnih skupnosti, ki je
prejeto pomoč razglasila za nezakonito.
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(8) Pomoč po pravilu »de minimis« ni
dovoljena pri izvozu oziroma za dejavnosti
povezane z izvozom v tretje države ali
države članice, kot je pomoč, neposredno
povezana s količinami, z ustanovitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z
izvozno dejavnostjo.8
(9)

Pomoč po pravilu »de minimis« ni
pogojena s prednostjo rabe domačega
blaga pred rabo uvoženega blaga.9

(10) Skupna vrednost dodeljene pomoči,
enotnemu podjetju na podlagi pravila
»de minimis« ne sme preseči 200.000,00
EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko ali namen
pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo
v komercialnem cestnem tovornem
prevozu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000,00 EUR v obdobju zadnjih
treh proračunskih let. Zagotavljanje
integriranih storitev, pri čemer je dejanski
prevoz le element, kot so selitvene
storitve, poštne ali kurirske storitve, se ne
štejejo za prevozno storitev.10
(11) Če podjetje opravlja komercialno cestne
prevoze tovora in tudi druge dejavnosti,
za katere se uporablja zgornja dovoljena
meja pomoči do po pravilu »de minimis«
200.000,00 EUR, se uporablja zgornja
meja pomoči v višini 200.000,00 EUR
za to podjetje le, če to podjetje ločeno
vodi stroške poslovanja po dejavnostih
v komercialno cestnem tovornem
prevozu in ločeno za druge dejavnosti,
ter zagotovi, da korist za dejavnost
komercialno cestne prevoze tovora ne
presega 100.000,00 EUR v dovoljenem
obdobju. 11
_____________
7
delno 1. člen Uredbe
8
1. člen Uredbe

Stran 93

(12) V primeru združitev ali pripojitev podjetij
se vsa prejšnja pomoč »de minimis«,
dodeljena kateremu koli od podjetij,
udeleženih v združitvi, upošteva pri
ugotavljanju, ali nova pomoč »de
minimis« za novo ali prevzemno podjetje
presega ustrezno zgornjo mejo. Pomoč
»de minimis«, ki je bila dodeljena pred
združitvijo ali prevzemom, ostane
zakonita.12
(13) Če se podjetje razdeli na dve ali več
ločenih podjetij, se pomoč »de minimis«,
dodeljena pred razdelitvijo, dodeli
podjetju, ki jo je koristilo, in je načeloma to
podjetje, ki prevzame dejavnosti, za katere
se je pomoč »de minimis« uporabila. Če
taka dodelitev ni mogoča, se pomoč »de
minimis« dodeli sorazmerno na podlagi
knjigovodske
vrednosti
lastniškega
kapitala novih podjetij na dejanski datum
razdelitve.13
(14) V kolikor je bila pomoč dodeljena po
pravilu »»de minimis«, se prejemnika
pisno obvesti o vrsti dodeljene pomoči in
z navedbo uredbe.14
5. člen
(oblike in kumulacija pomoči)
(1)

Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo
kot nepovratna sredstva v določeni višini
za posamezne namene v obliki dotacij.15

(2)

Pri dodeljevanju pomoči po pravilu »de
minimis« se upošteva kumulacija pomoči,
ki določa, da se pomoči, ki jih prejme
upravičenec iz kateregakoli javnega
vira (občinskih, državnih, regionalnih,
mednarodnih) za upravičene stroške in
namene, seštevajo in ne smejo preseči
dovoljene maksimalne višine pomoči,
določene s pravili državnih pomoči in
pomoči »de minimis«.16
Če je prejemnik prejel ali bo prejel drugo
pomoč za iste upravičene stroške, ni
upravičen do pomoči na podlagi tega
pravilnika.

(3)
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6. člen
(način dodeljevanja pomoči)
(1) Pristojni
odbor
za
gospodarstvo
Občinskega sveta občine Hrastnik na
predlog strokovnih služb sprejme merila
za dodeljevanje sredstev tekočega leta
in pogoje javnega razpisa. Javni razpis
izvede Občina Hrastnik v roku 30 dni po
sprejemu na odboru. V javnem razpisu
se podrobneje določijo ukrepi, kriteriji in
merila ter način uveljavljanja in koriščenja
sredstev.
(2) Za izvedbo javnega razpisa župan s
sklepom imenuje strokovno komisijo za
podjetništvo (v nadaljevanju: komisija), ki
je sestavljena iz petih članov.16
O dodelitvi sredstev ne more odločati član
komisije, kadar je on ali njegov ožji družinski
član oziroma podjetje, katerega ustanovitelj ali
soustanovitelj je član komisije ali njegov ožji
družinski član prosilec za dodelitev sredstev
za pospeševanje razvoja gospodarstva na
območju občine Hrastnik.
(3) Komisija pri svojem delu upošteva
razpisno dokumentacijo, javni razpis,
katerega objavi Občina Hrastnik v
sredstvih javnega obveščanja in na spletni
strani občine, obravnava pravočasno
prispele popolne prijave, opravlja oglede
na terenu in pripravi predlog za razdelitev
proračunskih sredstev za ukrepe iz tega
pravilnika, ki ga potrdi župan Občine.
Oddelek, pristojen za gospodarstvo
Občine Hrastnik na osnovi tega izda
odločbo, v kateri se opredeli: namen in
višina sredstev, pogoji plačila, možnost
preverjanja namenske porabe sredstev.
_____________
9
1. člen Uredbe
10
3. člen Uredbe
11
3. člen Uredbe
12
3. člen Uredbe
13
3. člen Uredbe
14
6. člen Uredbe
15
4. člen Uredbe
16
delno 5. člen Uredbe
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(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega
člena je dopustna pritožba, ki se pošlje
županu Občine Hrastnik v roku 15 dni od
prejema odločbe. Župan odloči o zadevi
v roku 15-tih dni po prejemu pritožbe.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
(5) Po pravnomočnosti odločbe upravičenec
z občino sklene pogodbo, s katero
se podrobneje uredijo način in pogoji
koriščenja dodeljenih sredstev. Pristojni
oddelek za gospodarstvo Občine Hrastnik
pošlje izbranim upravičencem ustrezno
število izvodov pogodbe in jih pozove
k podpisu pogodbe. Če se izbrani
upravičenec v 8 dneh od prejema poziva
za podpis pogodbe nanj ne odzove, se
šteje, da je vlogo na javni razpis umaknil
in ni več upravičen do pomoči po tem
pravilniku.
(6) Občina Hrastnik je dolžna poročati
pristojnemu ministrstvu za nadzor državnih
pomoči o višini dodeljenih sredstev in
namenih v skladu z veljavno zakonodajo.
7. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis mora vsebovati:
- ime in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
- pravno podlago za izvedbo javnega
razpisa,
- okvirno višino razpisanih sredstev za
posamezne ukrepe,
- ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva,
- opredelitev upravičencev,
- navedbo osnovnih pogojev za
kandidiranje na javnem razpisu in meril
za izbor prejemnikov sredstev,
- navedbo dokumentacije, ki mora biti
priložena k vlogi,
- naslov, na katerega se pošiljajo vloge,
- rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od
7 dni od dneva objave javnega razpisa,
- rok, v katerem bo vsem prijaviteljem
izdana odločba.
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Za izvedbo postopka javnega razpisa se
uporabljajo področni predpisi.

-

(3)

Točkovanje vlog sprejme pristojni odbor
za gospodarstvo pri Občinskem svetu
Občine Hrastnik.

(4)

Pri obravnavi vlog za dodelitev pomoči
»de minimis« se upoštevajo naslednja
merila za točkovanje, razen za posebne
spodbude:

Obdobje delovanja enotnega podjetja:
registrirano enotno podjetje manj kot 12
mesecev,
- registrirano enotno podjetje od 12 do 24
mesecev,
- registrirano enotno podjetje od 24 do 36
mesecev,
- registrirano enotno podjetje več kot 36
mesecev,
- podjetje je bilo registrirano več kot 12
mesecev, vendar ni oddalo pristojnim
službam letno poročilo o delovanju za
preteklo leto,
Za delovanje enotnega podjetja se šteje, da
je to podjetje oddalo pristojnim službam letna
poročila o delovanju, neprekinjeno zadnji dve
leti.

-

Število zaposlenih v enotnem podjetju na
dan objave javnega razpisa:
- 10 ali več zaposlenih,
7 do 9 zaposlenih,
4 – 6 zaposlenih,
2 do 3 zaposleni,
1 zaposlen,
0 zaposlenih.
Samostojni podjetnik, ki je prijavljen na Zavodu
RS za zdravstveno zavarovanje, se šteje kot
zaposlena oseba.
c)

Število odprtih novih delovnih mest v
podjetju, poslovni enoti/podružnici, ki
deluje v občini Hrastnik na dan objave
javnega razpisa:

novo delovno mesto za osebe z VI., VII.
ali VIII. stopnja izobrazbe,
novo delovno mesto za osebe z IV. in V.
stopnje izobrazbe,
novo delovno mesto za osebe z manj kot
IV. stopnjo izobrazbe in več kot dokončano
osnovno šolo,
novo delovno mesto za osebe z
dokončano ali nedokončano osnovno
šolo.

d)

Neposredna prodaja izven trga Republike
Slovenije (na tujem trgu v preteklem letu:
delež čistega prihodka v preteklem letu
na tujem trgu

-

več kot 40 %,
od 30 do 40 %
od 20 do 29,99 %,
od 10 do 19,99 %
od 1 do 9,99 %,
od 0 do 0,99 % oziroma ni posloval v
preteklem letu.

e)

Finančna stabilnost in likvidnost enotnega
podjetja v preteklem letu: neto čisti
dobiček poslovnega leta

-

več kot 3000,00 EUR,
od 2001,00 EUR do 3.000,00 EUR,
od 1000 EUR do 2000 EUR,
manj kot 1000 EUR,
0,00 EUR ali izguba ali ni posloval v
preteklem letu.

a)
-

b)
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-

f) Višina prejetih sredstev iz proračuna
Občine Hrastnik v preteklih 5 letih
(pomoči »de minimis« za enotno podjetje
in povezana podjetja)
ni prejelo sredstev,
prejeta sredstva do 2000,00 EUR,
prejeta sredstva od 2001,00 do 4000,00
EUR,
prejeta sredstva od 4001,00 do 6000,00
EUR,

Stran 96

g)
-
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prejeta sredstva od 6001,00 do 8.000,00
EUR,
prejeta sredstva od 8001,00 EUR do
10.000,00 EUR,
prejeta sredstva več kot 10.000,00 EUR.
Vlaganja v osnovna sredstva in
nematerialne pravice
vlaganja v nove stroje in nove proizvodne
linije v skupni višini več kot 10.000,00
EUR,
vlaganja v nove stroje in nove proizvodne
linije v skupni višini od 5000,00 EUR do
10.000 EUR
vlaganja v nove stroje in nove proizvodne
linije v skupni višini manj kot 5000,00
EUR,
vlaganja v nastanitvene kapacitete v
skupni višini več kot 10.000,00 EUR,
vlaganja v nastanitvene kapacitete
v skupni višini od 5000,00 EUR do
10.000,00 EUR,
vlaganja v nastanitvene kapacitete v
skupni višini manj kot 5000,00 EUR,
vlaganja v prostor (izločene nastanitvene
kapacitete) v skupni višini več kot
10.000,00 EUR,
vlaganja v prostor (izločene nastanitevne
kapacitete) v skupni višini od 5000,00
EUR do 10.000,00 EUR,
vlaganja v prostor (izločene nastanitvene
kapacitete) v skupni višini manj kot
5000,00 EUR,
vlaganja v ostala osnovna sredstva v
skupni višini več kot 10.000,00 EUR,
vlaganja v ostala osnovna sredstva v
skupni višini od 5000,00 do 10.000,00
EUR,
vlaganja v ostala osnovna sredstva manj
kot 5000,00 EUR.
zaščita (lasten razvoj) nematerialnih pravic
za proizvode/storitve (za proizvajanje ali
opravljanje storitev),
nakup/zakup nematerialnih pravic za
proizvode/storitve (za proizvajanje ali
opravljanje storitev).

h)
-
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Izobraževanje in usposabljanje
zaposlenih in podjetnikov
izobraževanja za pridobitev
prekvalifikacije ali dokvalifikacije do IV.
stopnje izobrazbe,
izobraževanja za pridobitev
prekvalifikacije ali dokvalifikacije V.
stopnje izobrazbe.

(5) Merila za ostale pomoči, ki se ne štejejo
kot pomoč »de minimis«:
a)
-

b)

delovanje podjetniškega krožka
delovanje krožka na osnovni šoli v občini
Hrastnik (že deluje, še ne deluje)
število aktivnih udeležencev v podjetniškem krožku (do 10 otrok, do 15 otrok,
več kot 15 otrok, ni znano število)
teoretični del krožka, največ 8 ur (se izvaja, se še ne izvaja)
ogled dobrih praks na terenu (1 opravljen
ogled, do 3 opravljeni ogledi, več kot 3
opravljeni ogledi, neopravljeni ogledi)
praktični del programa na terenu v
podjetjih (do 3 delavnice, do 5 delavnic,
več kot 5 delavnic).

Delovanje
zbornic
na
področju
podjetništva
b1) število članov iz občine Hrastnik v zbornici
(do 20 članov, do 50 članov, do 80 članov,
do 100 članov, več kot 100 članov).
b2) Izvajanje
skupnega
izobraževanja
(organizirano za širši krog podjetij),
- Število udeleženih podjetij iz občine
Hrastnik (še ni izvedeno, do 5 podjetij,
do 10 podjetij, do 20 podjetij, več kot 20
podjetij).
b3) Izvajanje svetovanja za podjetnike in
občane iz občine Hrastnik oziroma
poslovne enote podjetij, ki delujejo v
občini Hrastnik, sedež podjetja pa je izven
občine Hrastnik
- izvedeno svetovanje brezposelnim osebam in občanom (do 25 oseb, nad 25
oseb)
- izvedeno svetovanje novoustanovljenim
podjetjem (do 10 podjetij, nad 10 podjetij)
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izvedeno svetovanje že obstoječim podjetjem (do 30 podjetij, nad 30 podjetij).

8. člen
(splošna določila za vse ukrepe po tem
pravilniku)
(1) Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe
po tem pravilniku so:
1. Pomoč se lahko
dodeli samo
upravičencem, ki so opredeljeni v okviru
posameznega ukrepa tega pravilnika. Med
povezanimi podjetji lahko kandidira na
javni razpis le eno podjetje, v nasprotnem
primeru bodo vloge vseh prijaviteljev –
med seboj povezanih podjetij, zavržene.
2. Pomoč se dodeli na podlagi popolne vloge
in izbora upravičenca. Podrobna vsebina
vloge in zahtevane priloge se določijo v
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vloge, ki niso prispele pravočasno (rok
za oddajo vlog) in vloge, ki niso oddane
na obrazcih razpisne dokumentacije, se
zavržejo.
3. Vlogo ter vse druge listine v zvezi z javnim
razpisom in določili tega pravilnika mora
podpisati oseba, ki je vpisana v poslovni
register RS uradno pristojne službe kot
zakoniti zastopnik upravičenca za tovrstno
zastopanje.
4. Upravičenec pred dodelitvijo pomoči
podpiše izjavo o že prejetih ali zaprošenih
vseh »de minimis« pomočeh, vključno
z navedbo pri katerih dajalcih in v
kakšnem znesku je v obdobju zadnjih
treh proračunskih let še kandidiral za »de
minimis« pomoč, ter izjavo o že prejetih ali
zaprošenih pomočeh za iste upravičene
stroške, z navedbo pri katerih dajalcih
pomoči in višino pomoči.17
5. Upravičenec lahko kandidira za izvedbo
naložbe upravičene po tem pravilniku,
pod pogojem, da jo lahko izvede v celoti
in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi v
Republiki Sloveniji.
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6. a) Upravičenec ne sme uporabljati naložbe
oziroma izvajati aktivnosti v nasprotju z
namenom dodelitve sredstev. Naložba, za
katero se dodeli pomoč, se mora uporabljati
ali ostati v lasti upravičenca najmanj 2
leti po prejemu sredstev, če ni v okviru
posameznega ukrepa določeno drugače.
V kolikor je upravičenec nadomestil
opremo in stroje s sodobnejšo tehnologijo
oziroma je prostore nadomestil z večjimi
prostori za enako dejavnost na območju
občine Hrastnik pred pretekom 2 let po
prejemu sredstev od dokončanja naložbe,
se šteje, da upravičenec izpolnjuje pogoje
dodelitve sredstev.
b) Upravičenec mora zagotavljati novo
delovno mesto za upoštevan delovni čas
najmanj 2 leti po prejemu pomoči po tem
pravilniku. V primeru, da novo zaposlena
oseba ali samozaposlena oseba prekine
delovno razmerje iz kateregakoli razloga
pred potekom 2 let po prejemu sredstev,
mora upravičenec sredstev zaposliti novo
osebo, ki ustreza pogojem, opredeljenim v
tem pravilniku.
7. Prijavitelj, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
javna sredstva pravnih oseb v RS ali EU,
do sredstev po tem pravilniku ni upravičen.
8. Upravičenec mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo
mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem
izplačilu sredstev. 18
9. Posli po tem pravilniku med povezanimi
osebami niso dovoljeni.
10. Obdobje upravičenosti stroškov se določi
v javnem razpisu.
11. Zavarovanje za izpolnitev obveznosti iz
pogodbe in namenska poraba sredstev se
določi v javnem razpisu.
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9. člen
(kršitev določil in vračilo sredstev)
(1)

Nadzor nad izvajanjem določil tega
pravilnika izvaja oddelek, pristojen za
gospodarstvo Občine Hrastnik ali od
njega pooblaščena druga institucija ter
oddelek, pristojen za proračun in finance
Občine Hrastnik.

Kršitve
določil
pravilnika,
katerih
posledica je obveznost vračila prejetih
sredstev, so:
- neresnična, napačna ali namerno
zamolčana dokumentacija prejemnika
sredstev, ki je bila podlaga za odobritev
sredstev;
- nezakonito pridobljena sredstva;
- nenamensko porabljena sredstva;
- da je upravičenec za isti namen prejel
sredstva iz državnih ali mednarodnih
virov oziroma drugih javnih virov;
- da je za upravičenca v času trajanja
pogodbenih obveznosti do Občine
Hrastnik pričet stečajni postopek,
- da je upravičenec odtujil (prodal,
daroval) ali dal v najem stroje in opremo,
sofinancirano iz proračunskih sredstev
pred iztekom 2 let in jih ni nadomestil
s sodobnejšo tehnologijo za enako
dejavnost oziroma stroji in oprema;
- da je upravičenec odtujil (prodal, daroval
ali prekinil dejavnost) ali dal v najem objekt
ali poslovne prostore, sofinancirano iz
proračunskih sredstev, pred iztekom 2
let in jih ni nadomestil z drugimi večjimi
poslovnimi prostori na območju občine
Hrastnik;
- da upravičenec ne zagotavlja delovnih
mest, sofinanciranih iz proračunskih
sredstev, najmanj 2 leti po prejemu
sredstev in jih ni nadomestil z drugimi
zaposlenimi osebami (ohranitev delovnih
mest),
- v vseh drugih primerih, ki jih določa
zakon ali kak drug predpis.
_____________
17
6. člen Uredbe
18
6. člen Uredbe
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(3)

Obveznost vračila sredstev zaradi
nenamenske rabe iz prejšnjega odstavka
nastane na dan nenamenske porabe,
kršitve določil tega pravilnika ali javnega
razpisa.

(4)

Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da
je za katerikoli namen pridobitve pomoči
navajal neresnične podatke na vlogi za
javni razpis, razpisni dokumentaciji ali v
zahtevkih, izgubi vso pravico do pomoči
za tekoče in naslednja 3 leta z obveznim
vračilom že prejetih pomoči v skladu z
določili tega Pravilnika. Navedeno velja
tudi za vsa povezana podjetja, ki so iz
proračuna Občine Hrastnik v preteklih 3
letih že prejela pomoč in niso izpolnila
vseh zapadlih pogodbenih obveznosti do
Občine Hrastnik.

(5)

Ne upoštevajo se poslovni dogodki in
dokumentacija, ki ni v skladu z veljavno
zakonodajo (storjen prekršek).

(6)

V kolikor je za prejemnika sredstev po
tem pravilniku pričet stečajni postopek
v času trajanja pogodbenih obveznosti
do Občine Hrastnik po tem pravilniku,
se šteje, da prejemnik sredstev od
dneva pričetka stečajnega postopka ne
izpolnjuje pogodbenih obveznosti do
Občine Hrastnik in je dolžan vrniti prejeta
proračunska sredstva Občine Hrastnik z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.

(2)

10. člen
(Ukrepi)
(1)
-

Ukrepi za dodeljevanje pomoči na podlagi določil tega pravilnika so:
spodbujanje odpiranja novih delovnih
mest in samozaposlovanja,
spodbujanje začetnih investicij in
investicij v razširjanje dejavnosti,
spodbujanje sobodajalstva,
spodbujanje razvoja inovativnosti,
spodbujanje socialnega podjetništva,
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spodbujanje
razvoja
novonastalih
podjetij,
posebna spodbuda razvoju podjetij, ki
odpirajo naenkrat več kot 10 delovnih
mest,
spodbujanje
izobraževanja
in
usposabljanja zaposlenih v podjetjih,
podpora delovanju podjetniških krožkov
za osnovnošolce,
podpora delovanju zbornic na področju
podjetništva in obrti.

-

upravičenenec lahko prejme največ
7.260,00 EUR pomoči za odpiranje delovnih mest na leto.

(5)
-

Splošni pogoji:
Realizacija novih delovnih mest in
samozaposlitev mora biti izvedena na
območju občine Hrastnik za upoštevan
delovni čas za najmanj 2 leti po
prejemu pomoči po tem pravilniku. V
primeru, da novo zaposlena oseba ali
samozaposlena oseba prekine delovno
razmerje iz kateregakoli razloga pred
potekom 2 let po prejemu sredstev, mora
prejemnik sredstev v roku 30 dni od
prenehanja te zaposlitve zaposliti novo
osebo, ki ustreza pogojem, opredeljenim
v tem pravilniku. Skupna dolžina obeh/
vseh zaposlitev, ki so sofinancirane
na podlagi tega pravilnika, mora trajati
najmanj 2 leti po prejemu sredstev. V
nasprotnem primeru mora prejemnik
vrniti prejeta proračunska sredstva in
sicer sorazmerni delež glede na trajanje
zaposlitve v roku 5 dni od prenehanja
delovnega razmerja v celoti, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila sredstev.
Novo delovno mesto mora predstavljati
neto povečanje števila zaposlenih
v podjetju prijavitelja v primerjavi s
povprečjem v zadnjih 12 mesecih
(upoštevajo se podatki iz bilančnega
poslovanja v preteklem letu).
Za novo odprto delovno mesto se šteje
zaposlitev registrirane brezposelne
osebe s stalnim prebivališčem na
območju občine Hrastnik, prijavljene na
zavodu za zaposlovanje najmanj 1 mesec
pred zaposlitvijo na delovno mesto, ki je
predmet prijave na javni razpis. V kolikor
je bila registrirana brezposelna oseba
vključena v program javnih del, je lahko
prijavljena v evidenci brezposelnih oseb
na zavodu za zaposlovanje manj kot
mesec dni pred zaposlitvijo, ki je predmet
prijave na razpis po tem pravilniku.

Za posamezen ukrep se v okviru tega
pravilnika določijo njegov namen,
predmet pomoči, upravičenci, pogoji,
upravičeni stroški, višina sofinanciranja
in omejitve.

11. člen
(Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest
in samozaposlovanja)
(1)

Namen ukrepa: spodbuditi prijavitelje
k odpiranju novih delovnih mest na območju občine Hrastnik in samozaposlovanju ter s tem prispevati k manjšemu
številu brezposelnih oseb na območju
občine Hrastnik.

(2)

Predmet ukrepa: sofinanciranje novih
delovnih mest in samozaposlitev.

(3)

Upravičenci:
Upravičenci opredeljeni v prvi alineji
prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.

(4)
-

Višina sofinanciranja:
pomoč znaša največ 3.300,00 EUR
v enkratnem znesku za novozaposleno osebo (ki je stara nad 30 let), ki je
namenjena pokritju stroškov bruto plače;
pomoč znaša največ 3.630,00 EUR v
enkratnem znesku za novozaposleno
osebo (ki je stara do vključno 30 let,
dosežena ta starost na dan oddaje vloge
na javni razpis), ki je namenjena pokritju
stroškov bruto plače;

-
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Za novo odprto delovno mesto se šteje
tudi zaposlitev iskalca prve zaposlitve
- osebe, ki ima stalno prebivališče
v občini Hrastnik in se je pred to
zaposlitvijo šolala (uradno vpisana v
evidence izobraževalnih ustanov pred to
zaposlitvijo) in je to njena prva zaposlitev
(ni bila registrirana kot brezposelna
oseba, vpisana le v izobraževalne
programe – dokazilo o vpisu).
Za samozaposlitev se šteje zaposlitev
osebe, ki ima prijavljeno stalno
prebivališče na območju občine Hrastnik
in je registrirala gospodarsko družbo
ali zadrugo, v kateri je sama zaposlena
(ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za
upoštevan delovni čas) oziroma se je
registrirala kot samostojni podjetnik in
plačuje prispevke za delovno dobo za
upoštevan delovni čas. Oseba mora
ostati samozaposlena 2 leti po prejemu
pomoči po tem pravilniku za upoštevan
delovni čas. Samozaposlena oseba ne
sme imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi
pri
drugem
poslovnem
subjektu.
Zaposlitev ali samozaposlitev se
dokazuje z overjeno fotokopijo podpisane
pogodbe o zaposlitvi ter potrjenim M1/
M2 obrazcem ob oddaji vloge na javni
razpis.
Za zaposlitev ali samozaposlitev
prijavitelj ne sme pridobiti drugih pomoči
iz drugih javnih virov.
Drugi pogoji in omejitve:
Ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je
bila že zaposlena v tem podjetju ali pri
njegovih povezanih pravnih ali fizičnih
osebah (v povezanih podjetjih) in so
bila za njeno zaposlitev že dodeljena
finančna sredstva iz občinskih ali drugih
javnih virov sredstev v zadnjih treh letih.
Ne upošteva se samozaposlitev osebe, v
kolikor so bila za njeno samozaposlitev že
dodeljena finančna sredstva iz občinskih
ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih
treh letih.

-
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Ne
upošteva
se
zaposlitev
ali
samozaposlitev registrirane brezposelna
osebe, ki je imela zadnjo zaposlitev
pri upravičencu ali njegovih povezanih
podjetjih.

12. člen
(spodbujanje začetnih investicij in investicij
v razširjanje dejavnosti)
(1)

Namen ukrepa: spodbujanje naložb
v gospodarstvo in s tem vzpostavitev
boljših možnosti za gospodarski razvoj
in povečanje konkurenčnih prednosti
prijaviteljev.

(2)

Predmet ukrepa: sofinanciranje začetnih
investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
(v smislu bistvenih sprememb proizvoda
ali proizvodnega procesa v predelovalni
ali storitveni dejavnosti. Upošteva se
vlaganje v opremo in poslovne prostore,
zaradi ustanovitve novega podjetja ali
zaradi uvajanja novih proizvodov ali
storitev. Uvajanje novega proizvoda ali
storitev pomeni, da upravičenec pred to
naložbo ni proizvajal tega izdelka oziroma
opravljal te storitve (ni nujno, da je to
nova dejavnost po določilih Standardne
klasifikacije dejavnosti). Upošteva se tudi
povečanje obsega proizvodnje ali storitev,
ki jih prijavitelj že opravlja.

(3)

Upravičenci:
Upravičenci opredeljeni v prvi alineji
prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.

(4)
-

Višina sofinanciranja:
do 50 % upravičenih stroškov investicije,
vendar največ 7.000,00 € na upravičenca
letno, ne glede na višino celotne naložbe.

(5)
-

Upravičeni stroški:
strošek gradnje ali rekonstrukcije oziroma
investicijskega vzdrževanja ali širitve
prostora za potrebe registrirane dejavnosti,
ki se bo oziroma se že dejansko izvaja,
strošek nakupa novih strojev, novih naprav
in nove opreme.

-
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(6)
-

-

-

Splošni pogoji:
Poslovni prostori, stroji, naprave in oprema
se ne dajejo v najem drugim pravnim ali
fizičnim osebam.
V poslovnih prostorih se mora dejansko
izvajati dejavnost, ki je predmet prijave
na javni razpis, prijavitelj ima to dejavnost
registrirano v uradnem poslovnem
registru.
Stroji, naprave in oprema se morajo
uporabljati za dejavnost, ki je predmet
prijave na javni razpis, prijavitelj ima
to dejavnost registrirano v uradnem
poslovnem registru.
Ne upoštevajo se prostori za izvajanje
stanovanjske dejavnosti.

(7)

Drugi pogoji in omejitve:

a)

Gradnja ali rekonstrukcija ali adaptacija
poslovnega prostora ali objekta
ali razširitev obstoječih poslovnih
prostorov:
Poslovni prostor se nahaja na območju
občine Hrastnik in jih prijavitelj potrebuje
za opravljanje svoje poslovne dejavnosti.
Ta poslovna dejavnost se dejansko
izvaja oziroma se bo dejansko izvajala
po zaključku prijavljene naložbe in je
registrirana ter usklajena v uradnih
evidencah.
Upravičenec ima lahko poslovni prostor v
najemu ali je lastnik poslovnega prostora.
V primeru najema poslovnih prostorov
mora prijavitelj za naložbo v poslovni
prostor pridobiti ustrezna soglasja vseh
lastnikov poslovnega prostora.
Upravičenec mora imeti lastni poslovni
prostor (predmet prijave na javni razpis),
za katerega je uveljavljal pomoč v lasti in
v svoji uporabi najmanj 2 leti po prejemu
pomoči (ne sme ga prodati ali dajati v
najem in prekiniti z dejavnostjo). V kolikor
upravičenec uporablja poslovni prostor, ki
je v najemu, ga mora uporabljati najmanj
2 leti po prejemu pomoči za dejavnosti, ki
so prijavljene v vlogi.

-

-

-

-

-

-

-

b)

Stran 101

Poslovni prostori se morajo pričeti
uporabljati za namene, ki so bili prijavljeni v
vlogi, najkasneje do roka oddaje zahtevka
za izplačilo pomoči.
Ne upoštevajo se stroški za gradnjo ali
rekonstrukcijo ali adaptacijo poslovnega
prostora za pisarno, toaletnih prostorov
ali garderob ali hodnikov in drugih
pomožnih prostorov, v primeru, da še ni
izvedena naložba za izvajanje dejavnosti,
ki je prijavljena kot nova ali razširjena
obstoječa dejavnost podjetja. Šotor, ki
se uporablja za skladiščne in proizvodne
namene upravičenca, se šteje kot poslovni
prostor.
Upravičenci oddajajo vloge napodlagi
javnega razpisa s priloženo dokumentacijo
(računi oziroma predračuni, dokazila o
plačanih računih oziroma predračunih,
kupoprodajna pogodba, dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih FURS,
dokazila o finančnem poslovanju podjetij),
ustrezna
pravnomočna
dovoljenja
(gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje
po izvedbi naložbe,kulturnovarstvena
soglasja,
naravovarstvena
soglasja,
soglasja lastnikov za izvedbo naložbe v
najetih poslovnih prostorih, ipd.).
Vrednost na računu, predračunu ali
pogodbi za prijavljeno opremo, prostor ali
stroj mora znašati najmanj 100,00 EUR
(z DDV oziroma drugimi dajatvami).
Skupna vrednost prijavljene naložbe
mora znašati najmanj bruto 1.500,00 EUR
(upoštevan DDV oziroma druge dajatve).
Ni nujno, da investicije odpirajo nova
delovna mesta.

Nakup opredmetenih osnovnih
sredstev
Upošteva se nakup novih osnovnih sredstev, in
sicer:
- Računalniška strojna in programska
oprema samo za podjetja, ki so registrirana
manj kot 12 mesecev. Ne upoštevajo se
računalniški programi za igralne avtomate.
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Stroji in naprave ter druga osnovna
sredstva namenjena za proizvodno ali
storitveno dejavnost, kot so: gradbeni
stroji, dvigala, pralni stroji za čistilnice,
šivalni stroji, posebne žage, tiskarski
stroji, sušilniki, ipd. .
Osnovna sredstva, ki so zavedena v
knjigovodskih listinah prijavitelja in se
amortizirajo. Ne upoštevajo se osnovna
sredstva, ki niso v lasti družbe, zadruge
ali samostojnega podjetnika, ki se prijavlja
na javni razpis (ne upošteva se finančni
najem osnovnega sredstva – leasing).
Osnovna sredstva, ki se pričnejo
uporabljati v letu prijave na podlagi pogojev
javnega razpisa (rok za oddajo dokazil o
realizaciji naložb – osnovna sredstva so
kupljena, dobavljena, plačana v celoti in
usposobljena za delovanje).
Osnovna sredstva se uporabljajo izključno
v podjetju prijavitelja – ni dovoljena posoja
ali oddajanje v najem ali zakup).
Za stroje, naprave in opremo se priloži
tehnična dokumentacija.
13. člen
(spodbujanje razvoja inovativnosti)

(1)

Namen
ukrepa:
spodbujanje
inovativnosti podjetij, ki delujejo na
območju občine Hrastnik.

(2)

Predmet ukrepa: sofinanciranje stroškov
nakupa ali zaščite nematerialnih pravic.

(3)
-

(4)
-

Upravičenci:
Upravičenci opredeljeni v prvi alineji
prvega odstavka 4. člena tega pravilnika,
vendar samo podjetja, ki imajo sedež
dejavnosti v občini Hrastnik.
Višina sofinanciranja:
do 50 % upravičenih stroškov
nematerialnih pravic, najvišja
dovoljena pomoč znaša 3.000,00 € na
upravičenca letno.
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(5)
-

Upravičeni stroški:
strošek nakupa ali zaščite: licence,
patenta, prototipa, modela, dodatnega
varstvenega
certifikata,
blagovne
znamke/geografskega porekla.

(6)
-

Splošni pogoji:
Ne upošteva se nakup nematerialnih
pravic povezanih oseb/enotnih podjetij/
povezanih podjetij.
Ne upošteva se nakup nematerialnih
pravic, ki nimajo uradnega potrdila ali
certifikata (morajo biti uradno priznane
s strani pooblaščenih institucij) ali pa
mora biti priloženo dokazilo, da ima
prodajalec nematerialnih pravic dokazilo
o usposobljenosti za dejavnost, na
podlagi katere je bil izveden nakup
oziroma prodaja nematerialnih pravic.

-

14. člen
(spodbujanje sobodajalstva)
(1)

Namen
ukrepa:
spodbujanje
sobodajalstva in s tem razvoja turizma
na območju občine Hrastnik.

(2)

Predmet ukrepa: sofinanciranje ureditve
prostorov in nakupa notranje opreme za
ureditev sob in apartmajev namenjenih
oddaji (sobodajalstvo).

(3)
-

Upravičenci:
Upravičenci opredeljeni v prvi alineji
prvega odstavka 4. člena tega pravilnika
in imajo oziroma bodo registrirale
dejavnost sobodajalstva do zaključka
prijavljene naložbe,
Upravičenci so lahko tudi fizične osebe ali
društva ali javni zavodi, ki imajo oziroma
bodo registrirale dejavnost sobodajalstva
in so oddali letno poročilo pristojnim
službam za preteklo leto, v kolikor so bile
zavezane za oddajo tega poročila in so
poslovale pozitivno oziroma niso beležile
poslovno izgubo za preteklo leto.

-
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Višina sofinanciranja:
do 50 % upravičenih stroškov naložbe,
najnižja dovoljena višina sredstev na
upravičenca znaša 500,00 EUR na
upravičenca letno, najvišja dovoljena
višina sredstev na upravičenca znaša
10.000,00 EUR na upravičenca letno.
Najnižja vrednost na računu znaša
100,00 € (z DDV).
Upravičeni stroški:
stroški gradbenih in obrtniških del, strojnih
in elektro instalacij, izvedba inštalacij za
prenos podatkov. Upoštevajo se samo
stroški materiala in storitev za ureditev
prostorov, namenjenih za prenočitev
in bivanje gostov (sobe/apartmaji) ter
prostorov namenjenih za sanitarije in
kopalnico, namenjenih za goste, ki
prenočujejo.
stroški nakupa notranje opreme, ki je
potrebna in neposredno povezana z
opravljanjem dejavnosti oddajanja sob/
apartmajev (samo osnovna sredstva,
drobni inventar se ne upošteva).
Splošni pogoji:
Sobodajalec mora opravljati to dejavnost
najmanj 2 leti po prejemu pomoči.
Naložbe morajo biti izvedene v skladu
z veljavno zakonodajo (pridobljena
ustrezna
dovoljenja
za
izvajanje
dejavnosti)
osnovna sredstva morajo biti zavedena
v poslovnih knjigah.
15. člen
(spodbujanje razvoja socialnega
podjetništva)

(1)

Namen ukrepa: spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju občine Hrastnik.

(2)

Predmet
ukrepa:
sofinanciranje
delovanja socialnih podjetij – zagon in
nadaljnji razvoj podjetja ali poslovne
enote/podružnice na območju občine
Hrastnik.
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(3)

Upravičenci:
Upravičenci opredeljeni v drugi alineji
prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.

(4)
-

Višina sofinanciranja:
do 50 % upravičenih stroškov, najvišja
dovoljena višina sredstev na upravičenca
znaša 10.000,00 EUR na upravičenca
letno,
najvišja dovoljena pomoč za izvedbo
postopkov, potrebnih za registracijo
socialnega podjetja znaša 1.000,00 €.
pomoč znaša največ 3.300,00 EUR v
enkratnem znesku za novozaposleno
osebo (ki je stara nad 30 let), ki je
namenjena pokritju stroškov bruto plače;
pomoč znaša največ 3.630,00 EUR v
enkratnem znesku za novozaposleno
osebo (ki je stara do vključno 30 let,
dosežena ta starost na dan oddaje vloge
na javni razpis), ki je namenjena pokritju
stroškov bruto plače.
upravičenec lahko prejme največ
7.260,00 EUR pomoči za odpiranje delovnih mest na leto.

-

-

-

(5)
-

-

Upravičeni stroški:
stroški za izvedbo postopkov (priprava
ustreznih aktov, ipd.), potrebnih za registracijo socialnega podjetja (pridobitev
statusa),
stroški prenove objektov ali poslovnih
prostorov v skladu z veljavno zakonodajo,
stroški najema poslovnih prostorov,
stroški za pokritje bruto plače delovnega
mesta,
stroški nakupa novih strojev, naprav
in nove opreme – kot osnovna sredstva. Dovoljen je nakup rabljenih strojev,
naprav in opreme, ki niso starejši od 5 let
in imajo neto sedanjo vrednost najmanj
1000,00 EUR.
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-

stroški izobraževanja in usposabljanja
zaposlenih (sklenjeno redno delovno
razmerje) za pridobitev specializiranih
znanj, potrebnih za zagon oziroma
izvajanje proizvodne ali storitvene
dejavnosti
(samo
za
registrirane
dejavnosti socialnega podjetja in največ
do V. stopnje izobrazbe splošnega
izobraževalnega programa ali za
pridobitev ustreznih licenc, certifikatov
za opravljanje posameznih dejavnosti).

(6)
-

Splošni pogoji:
naložbe se morajo izvajati na območju
občine Hrastnik,
naložbe v poslovne prostore in objekte
morajo biti izvedene v skladu z veljavno
zakonodajo
(pridobljena
ustrezna
dovoljenja za izvajanje dejavnosti),
v kolikor so objekti/poslovni prostori
najeti, je potrebno za naložbe pridobiti
ustrezna soglasja vseh lastnikov za
izvedbo naložbe, ki je predmet javnega
razpisa.
Realizacija novih delovnih mest mora biti
izvedena na območju občine Hrastnik za
upoštevan delovni čas za najmanj 2 leti
po prejemu pomoči po tem pravilniku.
V primeru, da novo zaposlena prekine
delovno razmerje iz kateregakoli razloga
pred potekom 2 let, mora prejemnik
sredstev v roku 30 dni od prenehanja te
zaposlitve zaposliti novo osebo, ki ustreza
pogojem, opredeljenim v tem pravilniku.
Skupna dolžina obeh/vseh zaposlitev,
ki so sofinancirane na podlagi tega
pravilnika, mora trajati najmanj 2 leti po
prejemu sredstev. V nasprotnem primeru
mora prejemnik vrniti prejeta proračunska
sredstva v roku 5 dni od prenehanja
delovnega razmerja v celoti oziroma
sorazmerni del glede na čas zaposlitve
za delovno mesto, ki se ne zagotavlja
več, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev.
Za novo odprto delovno mesto se šteje
zaposlitev registrirane brezposelne
osebe s stalnim prebivališčem na
območju občine Hrastnik, prijavljene
na zavodu za zaposlovanje najmanj

-

-

-
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1 mesec pred zaposlitvijo na delovno
mesto, ki je predmet prijave na javni
razpis. V kolikor je bila registrirana
brezposelna oseba vključena v program
javnih del, je lahko prijavljena v evidenci
brezposelnih oseb na zavodu za
zaposlovanje manj kot mesec dni pred
zaposlitvijo, ki je predmet prijave na
razpis po tem pravilniku. Zaposlitev se
dokazuje z overjeno fotokopijo podpisane
pogodbe o zaposlitvi ter potrjenim M1/
M2 obrazcem. Za zaposlitev prijavitelj
ne sme pridobiti drugih pomoči iz
drugih javnih virov. Ne upošteva se
zaposlitev osebe, ki je bila že zaposlena
v tem podjetju ali pri njegovih povezanih
pravnih ali fizičnih osebah (v povezanih
podjetjih) in so bila za njeno zaposlitev že
dodeljena finančna sredstva iz občinskih
ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih
treh letih.
16. člen
(posebna spodbuda razvoju podjetij)
(1)

(2)

Namen ukrepa: podpora uspešnim
investitorjem, ki razvijajo podjetja ali
poslovne enote/podružnice na območju
občine Hrastnik.
Splošni pogoji: potencialni investitor
poda predlog poslovnega načrta novega
podjetja na območju občine Hrastnik za
obdobje 5 let. V kolikor Občinski svet
Občine Hrastnik soglaša s predloženim
poslovnim načrtom in zagotovi sredstva
v proračunu za dodelitev pomoči
potencialnemu investitorju, strokovne
službe Občine Hrastnik priglasijo
posebno individualno shemo pomoči na
pristojno ministrstvo za dodelitev državne
pomoči oziroma pomoči de minimis
potencialnemu investitorju. Sredstva se
lahko dodelijo le na podlagi pridobljenega
mnenja pristojnega ministrstva za
priglašeno individualno shemo pomoči.
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17. člen
(spodbujanje izobraževanja in usposabljanja
zaposlenih v podjetjih)
(1)

Namen ukrepa: spodbujanje razvijanja
in ohranjanja konkurenčnosti podjetja
s
pridobivanjem
teoretičnega
in
praktičnega znanja, uporabljivega na
delovnem mestu zaposlenega v podjetju.

(2)
-

Predmet ukrepa:
sofinanciranje stroškov upoštevanega
izobraževanja/usposabljanja podjetnikov
in pri njih zaposlenih.

(3)
-

Upravičenci:
Upravičenci opredeljeni v prvi alineji
prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.

(4)
-

Višina sofinanciranja:
do 50 % upravičenih stroškov upoštevanih
izobraževanj/usposabljanj,
višina upravičenih stroškov posameznega
upoštevanega
izobraževanja
/
usposabljanja znaša najmanj neto
200,00 € (brez DDV in drugih dajatev).
znesek dodeljenih pomoči na podlagi
tega pravilnika znaša maksimalno
4.000,00 EUR na upravičenca letno.

-

-

(5)
-

-

Upravičeni stroški:
storitev izobraževanja ali usposabljanja
pooblaščene institucije ter stroški
izobraževanja
ali
usposabljanja
(predavanje – kotizacija, gradivo, stroški
opravljanja izpita oziroma usposabljanja
za
pridobitev
licence,
certifikata,
dovoljenja),
stroški pridobitve prekvalifikacije oziroma
dokvalifikacije za dovoljene poklice v
skladu s tem pravilnikom.
Upoštevajo
se
le
izobraževanja
in usposabljanja
za podjetnike in
njihove zaposlene v poslovnih enotah/
podružnicah v občini Hrastnik.

(6)
-
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Neupravičeni stroški:
potni stroški, stroški dnevnic, stroški
prenočevanja in prehrane.

(7) Splošni pogoji in omejitve:
Upoštevajo se le nekatera posebna
izobraževanja, in sicer:
- specialistična izobraževanja in uspešno
opravljeni izpiti pri inženirski zbornici za
pridobitev potrdila oziroma dovoljenja ter
določeni preizkusi znanja (po sekcijah)
ter mojstrski izpiti.
- izobraževanja za prekvalifikacijo ali
dokvalifikacijo in Nacionalne poklicne
kvalifikacije (NPK) za naslednje
poklice: lesar, lesar širokega
profila, kovač, elokser, obdelovalec
kovin, varilec, ključavničar, strugar,
brusilec, orodjar, klepar, livar, monter
hladilnih naprav, monter klimatskih
naprav, monter vodovodnih naprav,
strojni mehanik, avtomehanik, urar,
elektronik, elektroinštalater, kamnosek,
železokrivec, kemični čistilec in
pralec, čevljar, pleskar, slikopleskar,
tesar, zidar, krovec, keramik, natakar,
mesar, slaščičar, pek kruha in peciva,
mehatronik, varnostnik, poklicni voznik
tovornih vozil, viličarist.
18. člen
(podpora delovanju podjetniških krožkov za
osnovnošolce)
(1)

Namen
ukrepa:
spodbujanje
razmišljanja in razvijanja podjetniškega
znanja ter ustvarjalnosti pri mladih v
osnovni šoli v občini Hrastnik.

(2)

Predmet
ukrepa:
sofinanciranje
delovanja podjetniških krožkov v
osnovnih šolah. Pomoč se ne šteje kot
pomoč po pravilu »de minimis«.
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(3)
-

(4)
-

(5)
-

-

(6)
-
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Upravičenci:
Upravičenci so lahko društva, zbornice
ali združenja, ki delujejo na področju
podjetništva in opravljajo nepridobitno
dejavnost na območju občine Hrastnik.
Višina sofinanciranja:
do 100 % upravičenih stroškov, vendar
največ 2.500,00 EUR na upravičenca letno.
Upravičeni stroški:
DDV je upravičen strošek, v kolikor
prijavitelj ni zavezanec za DDV,
stroški najema stojnice na predstavitvah
(prostor, priključki, vitrine, obvezni vpis
v katalog, transportni stroški (oseb in
tovora),
stroški materiala in storitev predstavitve
obrtno podjetniških dejavnosti, stroški
izdelave promocijskega materiala,
stroški izobraževanja in usposabljanja
(predavatelj, potni stroški predavatelja,
gradivo),
stroški najema prostora,
stroški obiska delavnic ali podjetij ali
tehnoloških parkov ali raziskovalnih
centrov/inštitutov
ali gospodarskih
sejmov/razstav (predstavitev dejavnosti
– prevozni stroški, vstopnica/kotizacija,
materialni
stroški
predstavitve
oziroma demonstracije dejavnosti ter
uporabljenega materiala na delavnicah).
Splošni pogoji:
v podjetniškem krožku mora sodelovati
najmanj 10 osnovnošolskih otrok.
pri
izvajanju
teoretičnega
dela
izobraževanja/usposabljanja
se
upošteva največ 8 ur (poslovni načrt,
razvijanje podjetniških idej, seznanitev z
zakonodajo, ipd.).
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19. člen
(podpora delovanju zbornic na področju
podjetništva in obrti)
(1)

Namen ukrepa: podpora delovanju
zbornic, ki delujejo na področju
podjetništva in obrti ter izvajajo aktivnosti
tudi za podjetnike na območju občine
Hrastnik.

(2)
-

Predmet ukrepa:
sofinanciranje
stroškov
delovanja
zbornic, ki opravljajo določene naloge kot
podporno okolje za razvoj podjetništva
in obrti na območju občine Hrastnik.
Pomoč se ne šteje kot pomoč po pravilu
»de minimis«.

(3) Upravičenci:
- obrtna ali gospodarska zbornica,
s sedežem dejavnosti na območju
zasavske regije in opravlja aktivnosti tudi
za mikro in mala podjetja na območju
Hrastnika.
(4)
-

-

(5)
-

Višina sofinanciranja:
do 50 % upravičenih stroškov na
sejemsko prireditev ali razstavo,
do 50 % upravičenih stroškov na
izobraževanje,
do 50 % upravičenih stroškov za gradivo,
do 50 % upravičenih stroškov za
svetovanje
do 100 % upravičenih stroškov za
promocijo dobrih praks in običajev
(uspešna podjetja), vendar največ do
2000,00 EUR/leto,
do 100 % upravičenih stroškov za
predstavitve podjetništva in obrti ter
deficitarnih poklicev v vrtcih in šolah,
vendar največ do 1.000,00 EUR/leto.
Upravičeni stroški:
DDV je upravičen strošek, v kolikor
prijavitelj ni zavezanec za DDV,
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stroški skupnega nastopa podjetnikov na
sejemskih prireditvah in razstavah (obrtni
sejem, ipd.): najem stojnice, postavitev
in delovanje stojnice (elektrika, voda,
najem vitrin), obvezni vpis v katalog
nastopajočih,
izdelava
skupnega
promocijskega
gradiva,
medijsko
obveščanje,
- stroški
organiziranega
skupnega
izobraževanja ali usposabljanja v
okviru zbornice za širši krog oseb, ne le
člane zbornice (spremembe zakonskih
predpisov in uvajanje novih, poslovno
komuniciranje, trženje, ipd. Upošteva se
izobraževanje, kjer je prisotno najmanj
10 udeležencev.
- stroški individualnega svetovanja na
področju podjetništva: podjetnikom,
registriranim brezposelnim osebam,
študentom, dijakom, ipd. iz občine
Hrastnik, ki niso člani zbornice. Pogoji
evidentiranja se določijo v javnem
razpisu.
- stroški organizirane skupne predstavitve
podjetništva in obrti ter deficitarnih
poklicev v vrtcih in šolah (najmanj 10
otrok),
- stroški organizirane skupne promocije
dobrih praks in običajev na lokalnem
območju (predstavitev uspešnih podjetij/
podjetnikov širši javnosti).
Uspešno podjetje/podjetnik je tisto/tisti, ki:
- je prejemnik nagrad/priznanj/pohval na
republiškem/mednarodnem nivoju kot
uspešno podjetje/podjetnik ali
- prejemnik nagrad/priznanj/pohval na
republiškem/mednarodnem nivoju kot
inovator za patent/licenco/blagovno
znamko/druge oblike inovacij ali
- ustvarja najmanj 70 % prihodkov v tujini
(v tekočem ali preteklem letu) ali
- ustvarja najmanj 700.000,00 EUR
prihodkov (v tekočem ali preteklem letu)
ali
ustvarja najmanj 50.000,00 EUR dobička
(v preteklem letu) ali
- zaposluje najmanj 20 oseb in deluje
najmanj 60 mesecev (od dneva
registracije).
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-

(6)

Splošni pogoji za izvajanje
svetovanja:
- svetovalna ura traja od 40 do 60 min.
- tema svetovanja zajema področje
podjetništva
(registracija/sprememba/
doregistracija/izbris
dejavnosti,
uskladitev uradnih evidenc, izračun in
plačevanje prispevkov/davkov ter drugih
obveznih dajatev, delovno razmerje
zaposlenih, statuti in drugi akti podjetja,
prenos dejavnosti na drugega nosilca,
ipd.).
svetovanje se izvaja samo za občane ali
registrirane brezposelne osebe iz občine
Hrastnik (stalno prebivališče), novonastala
podjetja ali obstoječa podjetja, ki delujejo v
občini Hrastnik.
(7) Splošni pogoji in omejitve:
- ne upoštevajo se svetovanja: za
izpolnjevanje obrazcev za oddajo uradnih
poročil in druge dokumentacije, ki so
sestavni del poslovanja (AJPES poročilo,
DDV, M-1, M-4, ipd.), izpolnjevanje
obrazcev in druge dokumentacije za
potrebe društev, izpolnjevanje obrazcev
za potrebe institucij, ki so javnega
značaja (državni organi, javna podjetja,
podjetja, ki imajo javno koncesijo, ipd.),
izpolnjevanje obrazcev za občane,
dijake in študente (pokojnina, dohodnina,
ipd.), svetovanje, ki je bilo za občana ali
podjetnika oziroma podjetje že opravljeno
– upoštevana ista tema.
- Izjemoma se upošteva svetovanje
za izpolnjevanje obrazcev za oddajo
uradnih poročil in druge dokumentacije,
ki so sestavni del poslovanja (AJPES
poročilo, DDV, M-1, M-4, ipd.) za
novoustanovljena podjetja (registrirana
manj kot 12 mesecev).
- največ 3 ure svetovanja/leto občanom
Hrastnika (stalno prebivališče v občini
Hrastnik),
- največ 3 ure uri svetovanja/leto
registriranim brezposelnim osebam iz
občine Hrastnik (stalno prebivališče),

Stran 108

-

-

Uradni vestnik Zasavja

največ
16
ur
svetovanja/leto
novoustanovljenim podjetjem (registrirani
do 12 mesecev pred koriščenjem
svetovanja),
največ 10 ur svetovanja/leto obstoječim
podjetjem, ki delujejo več kot 12 mesecev
v občini Hrastnik.
V. KONČNE DOLOČBE
20. člen

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za
pospeševanje razvoja podjetništva v občini
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 5/2015,
z dne 2.3.2015) vsebuje naslednje končne
določbe:
Ta pravilnik se objavi v Uradnem vestniku
Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika
preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju
sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja
podjetništva in obrti v občini Hrastnik ter o
podeljevanju nagrad za inovacije, objavljen
v Uradnem vestniku Zasavja, št. 11/2013 –
prečiščeno besedilo, 13/2013-popr., razen 12. in
13. člena, ki veljata do 31.12.2016.
V kolikor bodo postale posamezne spremembe
določb tega pravilnika neskladne z Uredbo, se
neposredno uporabljajo določbe Uredbe in druge
veljavne zakonodaje.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za
pospeševanje razvoja podjetništva v občini
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 20/2016,
z dne 23.12.2016 vsebuje naslednje končne
določbe:
Ta pravilnik se objavi v Uradnem vestniku
Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.
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21. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem vestniku
Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št.
007- 3/2016-8
Datum 23.12.2016
Župan
Občine Hrastnik
MIRAN JERIČ
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OBČINA HRASTNIK
35,
Na podlagi sklepa župana Občine Hrastnik, spis št. 301-30/2016-5 o potrditvi cenika storitev upravljanja
javne tržnice, z dne 23.12.2016 se objavlja
Cenik storitev upravljanja javne tržnice v Hrastniku, ki velja od 1.1.2017 dalje
Z.št.

Storitev

1.

Dnevni najem prodajnega mesta na tržni dan

enota/
mere
dan

cena v €
brez DDV
5,49

cena v €
brez DDV
6,70

2.
3.
4.

Mesečni najem prodajnega mesta na tržni dan
Trimesečni najem prodajnega mesta na tržni dan
Polletni najem prodajnega mesta na tržni dan

dan
dan
dan

5,32
5,21
5,10

6,49
6,36
6,22

5.
6.

Letni najem prodajnega mesta na tržni dan
Najem prodajnega mesta na netržni dan in ob državnih praznikih, ko
je dela prost dan
Dnevni najem prodajnega mesta ob posebnih dogodkih – prireditve,
festivali, javni shodi, srečanja na tržni dan ali netržni dan
Dnevni najem prodajnega mesta s prodajno mizo
Mesečni najem prodajnega mesta s prodajno mizo
Trimesečni najem prodajnega mesta s prodajno mizo
Polletni najem prodajnega mesta s prodajno mizo
Letni najem prodajnega mesta s prodajno mizo
Dnevni najem prodajnega mesta s prodajno mizo ob posebnih
dogodkih – prireditve, festivali, javni shodi, srečanja na tržni dan ali
netržni dan

dan
dan

4,94
8,24

6,03
10,05

dan

8,24

10,05

dan
dan
dan
dan
dan
dan

7,26
7,04
6,89
6,75
6,53
10,89

8,86
8,59
8,41
8,24
7,97
13,29

Najem prodajnega mesta s prodajno mizo na netržni dan in ob
državnih praznikih, ko je dela prost dan
Dnevni najem dodatnega prodajnega mesta s prodajno mizo

dan

10,89

13,29

dan

2,18

2,66

16.

Mesečna rezervacija prodajnega mesta – rezervacije ne plačajo
uporabniki, ki imajo sklenjeno polletno ali letno pogodbo o najemu
prodajnega mesta

mesec

6,57

8,02

17.

Uporaba sanitarij najemnikov oz. lastnikov poslovnih prostorov na
tržnici
Mesečni najem skladiščnega prostora
Trimesečni najem skladiščnega prostora
Uporaba električne energije na dan
Dnevni najem prostora za prodajo iz avtomobila
Mesečni najem prostora za postavitev avtomata (mlekomat, aparat za
tople in hladne napitke, …)
Trimesečni najem prostora za postavitev avtomata (mlekomat, aparat
za tople in hladne napitke, …)
Polletni najem prostora za postavitev avtomata (mlekomat, aparat za
tople in hladne napitke, …)
Polletni najem prostora za postavitev avtomata (mlekomat, aparat za
tople in hladne napitke, …)

mesec

6,00

7,32

m2/dan
m2/dan
dan
dan
mesec

1,97
1,87
0,20
5,49
80,00

2,40
2,28
0,24
6,70
97,60

mesec

76,00

92,72

mesec

74,40

90,77

mesec

72,00

87,84

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Občina Hrastnik
Župan
Miran JERIČ. l.r

