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OBÈINA HRASTNIK

11.

Na podlagi 21. èlena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UBP2, 76/2008, 79/09,
51/2010), 7. èlena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09,
107/2010), 4. èlena Zakona o financiranju obèin (Urad-
ni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/2010), Odloka o pro-
raèunu Obèine Hrastnik za leto 2011 (Uradni vestnik
Zasavja št. 2/2011) in Pravilnika o dodeljevanju sred-
stev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništ-
va in obrti v obèini Hrastnik in podeljevanju nagrad za
inovacije (Ur. vestnik Zasavja št. 7/04, 3/05, 4/07,
32/07) Obèina Hrastnik, Pot Vitka Pavlièa 5, objavlja

JAVNI    RAZPIS
za dodelitev sredstev za ohranjanje in pospeše-

vanje razvoja podjetništva in obrti v obèini Hrast-
nik ter podeljevanju nagrad za inovacije za leto

2011

I. Neposredni proraèunski porabnik: Obèina Hrast-
nik, Pot Vitka Pavlièa 5, 1430 Hrastnik.

II. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje oz. dodeljevanje
nepovratnih sredstev,  ki se bodo dodeljevala za
pospeševanje razvoja podjetništva v obèini Hrastnik v
letu 2011 (namenjena malemu gospodarstvu: mikro,
mala in srednja podjetja, samostojni podjetniki
posamezniki). 

Namen razpisa je spodbujanje investicij in  drugih
nalog, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti
ter k dvigu konkurenènosti in kakovosti podjetništva v
Hrastniku.

Za razvrstitev v razrede mikro, mala in srednja pod-
jetja se upoštevajo veljavna doloèila Zakona o gospo-
darskih družbah (Ur. list RS, št. 65/09-UPB3). V kolikor
se navedeni zakon spremeni, se upoštevajo nova
doloèila tega zakona.

Javni razpis se delno izvaja po pravilih državnih
pomoèi - de minimis (naložbe v podjetništvo in obrt,
odpiranje novih delovnih mest, izobraževanje podjet-
nikov in njihovih zaposlenih, nastopi na sejmih in razs-
tavah), kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru
namenov tega javnega razpisa pomeni za prejemnika
državno pomoè-de minimis, ki jo je potrebno upošte-
vati pri kumulaciji z drugimi javnimi viri za isti namen.
Vlagatelji lahko prejmejo skupaj (kumulativno) najveè
200.000,00 EUR državnih pomoèi- de minimis v zad-
njih treh proraèunskih letih. Vlagatelji, ki opravljajo
dejavnost transporta, lahko prejmejo v zadnjih treh

proraèunskih letih skupaj najveè 100.000,00 EUR
državnih pomoèi-de minimis. Vse dodeljene državne
pomoèi-de minimis bodo priglašene na pristojno min-
istrstvo, kjer se vodi evidenca dodeljenih vseh
državnih pomoèi, v skladu z veljavno zakonodajo o
državnih pomoèeh.

Sredstva, dodeljena kot  nagrada za inovacije ali kot
nepovratna sredstva za delovanje združenj na
podroèju podjetništva in obrti se ne štejejo kot državna
pomoè.

III. Višina sredstev:
Znesek razpisanih nepovratnih denarnih sredstev
znaša 39.302,00 EUR. Sredstva za leto 2011 so zago-
tovljena na proraèunski postavki Obèine Hrastnik
4114100 Subvencije za malo gospodarstvo.

Sredstva za leto 2011 se razpisujejo za naslednje
namene: 

NAMEN: ZNESEK V SKUPNI VREDNOSTI V EUR
- Naložbe za podjetništvo in obrt 28.175,00
- Odpiranje novih delovnih mest 2.500,00
-  Izobraževanje podjetnikov in njihovih

zaposlenih 900,00
- Nastop na sejmih in razstavah 850,00
- Nagrade za inovacije 2.085,00
- za podjetništvo in obrt  4.792,00

IV. Upravièenci za subvencije
a) Upravièenci do sredstev na podlagi doloèb tega

pravilnika so:
- gospodarske družbe, ustanovljene v skladu z

Zakonom o gospodarskih družbah in sodijo v
skupino mikro, mala ali srednja podjetja. Pri
samostojnih podjetnikih se ti pogoji smiselno
upoštevajo. Navedene gospodarske družbe imajo
sedež dejavnosti na obmoèju obèine Hrastnik,

- gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki
izpolnjujejo prvo alinejo tega èlena in imajo sedež
dejavnosti izven obèine Hrastnik ter poslovno enoto
v Hrastniku, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb
iz Hrastnika (stalno prebivališèe) za nedoloèen èas,

- interesna združenja, povezana s podjetništvom
(obrtna zbornica, gospodarska zbornica, društva,
ipd.).

b) Sredstva se lahko dodelijo upravièencem le za
ukrepe (naložbe), ki se izvajajo na obmoèju obèine
Hrastnik. Izobraževanja in nastopi na sejmih in
razstavah so lahko izvedeni drugje, vendar v korist
podjetja oz. poslovne enote podjetja, ki deluje v
Hrastniku. 

c) Do sredstev so upravièeni za namene (upravièeni
stroški), ki so jih zaèeli izvajati po zaprtju javnega
razpisa v preteklem letu (od 2.7.2010 dalje) do
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zaprtja javnega razpisa v tekoèem letu ( 1.7.2011
do 13.00 ure, ne glede na naèin dostave vloge).

è) Za nagrade, namenjene za inovacije,  lahko kan-
didirajo gospodarske družbe (samo mikro, mala in
srednja podjetja) in samostojni podjetniki, s
sedežem dejavnosti v obèini Hrastnik.

d) Do sredstev niso upravièena mikro, majhna in sred-
nja podjetja iz podroèij premogovništva, ladjedel-
ništva, pomorskega prometa, kmetijstva, ribištva in
jeklarstva. 

e) Do zgoraj navedenih sredstev niso upravièene
gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki:

- so na dan prijave ali v èasu obravnave vloge v
katerikoli fazi postopka prisilne poravnave ali likvi-
dacije ali steèajnega postopka,

- niso v postopku pridobivanja državne pomoèi za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. 

- na dan 31.12. v letu pred prijavo na razpis niso v
stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o
finanènem poslovanju podjetij. V kolikor se je stan-
je izboljšalo v letu oddaje prijave, je potrebno to
posebej dokazati z ustrezno dokumentacijo.

f) Do  nepovratnih sredstev tega razpisa niso uprav-
ièene gospodarske družbe oz. samostojni podjetni-
ki za katere velja omejitev dodeljevanja državnih
pomoèi po veljavnih predpisih.

V. Pogoji in kriteriji za pridobitev subvencije

1.Splošni pogoji:

a) Upravièenci iz 5. èlena Pravilnika lahko pridobijo
sredstva za posamezne namene le pod pogojem,
da podajo izjavo o kumulaciji pomoèi, da za
posamezen namen niso prejeli sredstev iz lokalnih,
državnih ali mednarodnih ali drugih javnih virov oz.
koliko sredstev so iz teh virov za doloèen namen že
prejeli. Finanèno pomoè, ki jo prištevamo med
državne pomoèi, je možno dodeliti v primeru, kadar
ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta, inves-
ticije ali usposabljanja oz. je zanj nujno.

b) Prednost pri dodeljevanju finanènih sredstev imajo
vlagatelji, ki še niso prejeli sredstev za namene iz
Pravilnika.

c) Sredstva za intervencije v podjetništvo in obrt se
dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovrat-
na sredstva.

è) Za nepovratna sredstva lahko zgoraj navedeni pod-
jetniki oz. samostojni podjetniki zaprosijo šele, ko
imajo poravnane vse obveznosti  do Obèine Hrast-
nik (najem poslovnih prostorov, najem zemljišèa,
nakup zemljišèa ali prostorov, opreme, ipd.) in

obveznosti do DURS-a (davki in prispevki). V
kolikor je vloga v postopku za reševanje, morajo
vse navedene obveznosti biti poravnane tudi v
èasu reševanja vloge. Èe tekoèe obveznosti niso
poravnane se podjetju oz. samostojnemu podjet-
niku nepovratna sredstva ne dodelijo.

d) Vlagatelji uveljavljajo pravico do nepovratnih sred-
stev na osnovi originalnih raèunov o nabavi, pro-
jektne dokumentacije, ustreznih soglasij in dovol-
jenj, in pod pogoji, doloèenimi v razpisu in razpisni
dokumentaciji. Upravièenci morajo k obrazcem
priložiti originalno dokumentacijo in en izvod kopij.
Originalna dokumentacija se po obravnavi vloge
vrne, kopije pa ostanejo v arhivu obèinske uprave.
Upravièenci lahko pred oddajo vlog na javni razpis
oddajo originalno dokumentacijo v pregled in vloži-
jo le potrjene kopije originalne dokumentacije (potr-
jene s strani strokovnih služb Obèine Hrastnik oz.
drugih uradnih služb). 

e) Vlagatelj, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
namen pridobitve nepovratnih sredstev navajal
neresniène podatke na zahtevkih, izgubi  vso prav-
ico do nepovratnih sredstev za tekoèe leto z
obveznim vraèilom že prejetih nepovratnih sredstev
za tekoèe leto v skladu z doloèili 13. èlena  Pravil-
nika. 

f) Zahtevek mora biti oddan in predstavljen v obliki, kot
jo zahteva razpisna dokumentacija, pregledno in
korektno. Razpisna dokumentacija  je sestavni
del tega javnega razpisa. Èe vlagatelj meni, da je
potrebno doloèene dele dodatno predstaviti, lahko
to stori v prilogi. 

g) Nepopolne in nepravoèasno prispele vloge bodo
zavrnjene. Dokumentacija mora biti oddana v
zahtevanem vrstnem redu kot je doloèeno v razpis-
ni dokumentaciji, v nasprotnem primeru bo zavrnje-
na. Do nepovratnih sredstev niso upravièeni tisti, ki
so v prejšnjih letih prejeli nepovratna sredstva za
pospeševanje podjetništva in ne izpolnjujejo veè
zahtevanih pogojev v skladu z izdanimi akti.

h) Upravièenec je dolžan povrniti nenamensko
porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, ki se obraèunavajo od dneva plaèila
upravièencem do dneva vraèila sredstev v primer-
ih, ko se ugotovi:

- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti
nenamensko porabljena,

- da je upravièenec za isti namen prejel sredstva iz
lokalnih, državnih, mednarodnih ali drugih javnih
virov oz. je prekoraèil dovoljeno vsoto izplaèil
nepovratnih sredstev,

- da je upravièenec odtujil (prodal) stroje in opremo,
sofinancirano iz proraèunskih sredstev, pred
iztekom 2 let,
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- da je upravièenec odtujil (prodal ali oddal v najem)
poslovne prostore, sofinancirane iz proraèunskih
sredstev, pred iztekom 5 let,

- druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

i) Davek na dodano vrednost ni upravièen strošek.

j) Podjetniki lahko prijavijo le tiste naložbe v podjet-
ništvo in obrt oz. izobraževanja ali nastope na
sejmih in razstavah, za katere imajo registrirano
dejavnost. 

k) Za ostala doloèila se upoštevajo doloèila Pravilnika
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeše-
vanje razvoja podjetništva in obrti v obèini Hrastnik
in podeljevanju nagrad za inovacije.

l) Doloèeno dokumentacijo lahko strokovne službe
Obèine Hrastnik prejmejo po uradni dolžnosti (vpis
podjetja oz. samostojnega podjetnika v Poslovni
register Slovenije, poslovanje podjetja v zadnjem
letu-namesto BON-1 obrazca), nekatero doku-
mentacijo pa lahko prejmejo le na podlagi pod-
pisane izjave vlagatelja. V kolikor vlagatelj ne pod-
piše izjavo o pridobitvi doloèene dokumentacije po
uradni dolžnosti, mora vlagatelj sam pridobiti
ustrezno dokumentacijo in jo priložiti k vlogi za javni
razpis. V kolikor je vloga oddana v èasu, ko AJPES
še uradno ni obdelal vseh bilanc in izkazov ter jih
vnesel v bazo FI-PO, jih mora vlagatelj sam oddati
pri oddaji vloge (v kolikor se oddaja vloga za prvo
odpiranje).

m) Vlagatelj mora omogoèiti dostop do celotne doku-
mentacije, ki je predmet javnega razpisa,  vsem
organom, ki so vkljuèeni v spremljanje izvajanja
upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.

n) Rezultati razpisa so informacije javnega znaèaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Obèine Hrastnik
v obliki seznama prejemnikov, ki bo obsegal naved-
bo prejemnika, navedbo naslova projekta in znesek
sofinanciranja. Osebni podatki fiziènih oseb niso
informacije javnega znaèaja in ne bodo objavljeni.

o) V primeru, da so pri oddaji dokazil upravièenih
stroškov izkazani stroški, ki so manjši od stroškov
doloèenih z vlogo oziroma s pogodbo o sofinan-
ciranju, se znesek sofinanciranja s strani Obèine
Hrastnik sorazmerno zmanjša, v skladu z odobren-
im odstotkom sofinanciranja. 

2.Naložbe v podjetništvo in obrt 
Namen ukrepa: vlaganje v opremo in poslovne pros-
tore, zaradi ustanovitve novega podjetja ali širitve
proizvodnega oz. storitvenega programa ali zaradi
uvajanja novega proizvodnega ali storitvenega  pro-
grama. Poslovni prostori, oprema in stroji, se ne daje-

jo v najem drugim pravnim ali fiziènim osebam
(uporabljajo se za izvajanje dejavnosti podjetja, ki se
prijavlja na javni razpis). Osnovno sredstvo je osnovno
sredstvo, ki je zavedeno v knjigovodskih listinah vla-
gatelja in se amortizira (izloèena so obratna sredstva).
Ne upoštevajo se osnovna sredstva, ki niso v lasti
podjetja oz. samostojnega podjetnika, ki se prijavlja
na javni razpis. 
Vrsta finanène intervencije: neposredna - subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
- upravièenci (mikro, mala podjetja ali samostojni

podjetniki posamezniki) oddajajo vloge na podlagi
javnega razpisa v razpisnem roku s priloženo doku-
mentacijo (raèuni oz. predraèuni, dokazila o
plaèanih raèunih oz. predraèunih, kupoprodajna
pogodba, dokazilo o plaèanih davkih in prispevkih
DURS (na podlagi podpisane izjave vlagatelja ga
lahko pridobijo strokovne službe Obèine Hrastnik),
BON-1 (pridobijo ga strokovne službe po uradni
dolžnosti od AJPES-a oz. izpis finanènega poslo-
vanja podjetja), ustrezna dovoljenja (gradbena,
ipd.) oz. priglasitev del, dokazila o izvedenih plaèil-
ih (transakcije sredstev),

- upravièenci morajo predložiti vsa ustrezna in vel-
javna pravnomoèna dovoljenja za izvedbo investicij
(v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljen-
ja), ki se morajo glasiti samo na upravièenca. V
kolikor se ta dovoljenja glasijo na lastnika
poslovnega prostora, mora le-ta dati upravièencu
soglasje za izvedbo naložbe, ki je prijavljena na
javni razpis. 

- sofinancirani prostor se ne sme prodati ali odtujiti
ali dajati v najem najmanj 5 let po pridobitvi sub-
vencij,

- subvencije se ne dodeljujejo za: nakup telefonov,
pohištva (razliène police, mize, stoli, omare, pulti,
regali, separeji, sedežne, fotelji, pisarniški stoli),
transportnih sredstev (osebnih vozil, tovornjakov,
prikolic, ipd.), faksov, kopirnih strojev, raèunskih
strojev. 

- subvencije se ne dodeljujejo podjetnikom, ki deluje-
jo na podroèju: jeklarstva, premogovništva, lad-
jedelništva, kmetijstva in ribištva,

- vrednost na raèunu, predraèunu ali pogodbi za pri-
javljeno opremo, prostor znaša najmanj  125,00
EUR (z DDV),

- ni nujno, da investicije odpirajo nova delovna
mesta.

- Osnovno sredstvo mora biti vpisano v knjigovodske
listine vlagatelja kot osnovno sredstvo.

Višina sofinanciranja: 
- za mikro, mala podjetja in samostojne podjetnike

posameznike do 25 % upravièenih stroškov inves-
ticije, 

- do 25 % upravièenih stroškov se lahko nameni za
projektno dokumentacijo, pridobitve dovoljenj in
soglasij (gradbena dovoljenja, lokacijska informaci-
ja, ipd.). Navedeni upravièeni stroški se upoštevajo
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pod pogojem, da je prijavljena tudi izvedbena faza
prijavljene investicije, ki bo izvedena v dovoljenem
razpisnem roku v višini najmanj 3.000,00 EUR.

Upravièeni stroški in dodatni pogoji:
2.1. Nakup nematerialnih pravic (licence, patenti,
know-how, nepatentirano tehnièno znanje): 
- subvencija znaša do 25 % stroškov nakupa nema-

terialnih pravic, 
- za poslovne enote, s sedežem izven obmoèja

obèine Hrastnik, potrdila pa se nanašajo tudi na
enoto v Hrastniku: subvencija znaša do 7 %
stroškov,

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

2.2. Nakup opredmetenih osnovnih sredstev
- subvencija znaša do 25 % upravièenih stroškov.
Dovoljena osnovna sredstva:
- osnovna sredstva, ki so v lasti upravièenca za

ta javni razpis. Ne upošteva se finanèni najem
osnovnega sredstva (leasing za nakup
osnovnega sredstva).

- nova raèunalniška strojna oprema,
- nova programska oprema - ne upoštevajo se

programi za igralne avtomate,
- novi stroji in nove naprave za proizvodno ali

storitveno dejavnost: gradbeni stroji, dvigala,
pralni stroji za èistilnice, šivalni stroji, posebne
žage, tiskarski stroji, sušilniki, ipd. Ne upoštevajo
se rabljena osnovna sredstva, tudi èe so stara
manj kot 1 leto. Nakup rabljenega osnovnega
sredstva, v katerega so bile vložene dodatne
naložbe, se šteje, da je rabljeno osnovno sredstvo
(ni novo osnovno sredstvo, je rabljeno osnovno
sredstvo, ki ima novo vrednost).

- iz dokumentacije, ki dokazuje nakup novega
osnovnega sredstva mora biti jasno razvidna
natanèna specifikacija osnovnega sredstva (naziv
osnovnega sredstva, uradna oznaka in šifra oz.
oznaka razlikovanja ostalih modelov, letnica
izdelave, ipd. - upošteva se vrsta osnovnega sred-
stva) v nasprotnem primeru se ta del vloge izloèi iz
obravnave.

- Osnovno sredstvo mora biti zavedeno v knjigovod-
skih knjigah kot osnovno sredstvo, ne kot drobni
inventar.

2.3. Nakup ali gradnja poslovnega prostora ali
objekta ali razširitev obstojeèih poslovnih pros-
torov (lastni ali najem),
- nakup, gradnja ali razširitev prostora za potrebe

poslovne dejavnosti (razširitev ali uvajanja novih
programov),

- poslovni prostor se lahko nahaja le na obmoèju

obèine Hrastnik,
- upravièenec mora imeti poslovni prostor, za katero

je uveljavljal subvencijo najmanj 5 let po prejemu
subvencije (ne sme prodati oz. odtujiti ali dajati v
najem), 

- poslovni prostori se morajo prièeti uporabljati za
namene, ki so bili prijavljeni v vlogi, najkasneje v
roku 1 leta po pridobitvi subvencije,

- parkirišèe za opravljanje dejavnosti podjetja se
šteje, da je objekt nizke gradnje,

- subvencija znaša najveè 6.260,00  EUR na uprav-
ièenca letno.

3. Nagrajevanje inovacij
Namen ukrepa: nagrajevanje in spodbujanje inova-
tivnega razvoja podjetništva in obrti na obmoèju
obèine Hrastnik, uvajanje inovacij v proizvodnjo in
storitve (izboljšanje tehnologije, uvajanje novih
izdelkov in storitev, ipd.), uvajanje novih postopkov
proizvodnje ali storitev (hitrejše, racionalnejše, ipd.).
Vrsta finanène intervencije: neposredna - nagrada 
Pogoji za dodelitev sredstev:
- vloge lahko vlagajo nekatere gospodarske družbe

(mikro, mala in srednja podjetja) in samostojni pod-
jetniki posamezniki, s sedežem dejavnosti na
obmoèju obèine Hrastnik,

- vlagatelji oddajajo vloge na podlagi javnega razpisa
v razpisnem roku s priloženo dokumentacijo,

- k vlogi mora biti priloženo potrdilo o inovaciji s
strani pooblašèene institucije (gospodarska zborni-
ca, ministrstvo, ipd.).

- v vlogi morajo biti navedeni osnovni podatki: naziv
inovacije, seznam inovatorjev, vrednost inovacije
(tržna vrednost), uporabnost inovacije (se že
uporablja DA NE delno), kdaj in kje je bila potrjena.

Višina nagrade: do 417,00 EUR na potrjeno inovacijo
s strani pooblašèenih institucij. Sredstva se dodeljuje-
jo na število inovacij, ne na število inovatorjev. Uprav-
ièenec lahko prijavi veè inovacij za tekoèe leto.
Dodatni pogoji: potrditev inovacije s strani
pooblašèenih institucij.

4.Subvencioniranje stroškov izobraževanja podjet-
nikov in njihovih zaposlenih
Namen ukrepa: spodbujanje dodatnega izobraževanja
podjetnikov in pri njih zaposlenih, seznanjanja z obsto-
jeèo zakonodajo in sodobno tehnologijo, ipd. Upošte-
vajo se le dodatna izobraževanja (seminarji, teèaji,
posveti), izloèena pa so osnovna izobraževanja, ki so
sestavni del srednjih in poklicnih šol ter fakultet (prido-
bitev doloèene stopnje izobrazbe, raèunalniška izo-
braževanja, teèaji tujih jezikov). 
Vrsta finanène intervencije: neposredna - subvencija,
posredna - plaèilo storitev
Pogoji za dodelitev sredstev:
- do subvencioniranja izobraževanja so upravièeni

podjetniki in njihovi zaposleni v mikro, malih pod-
jetjih oz. pri samostojnih podjetnikih, s sedežem
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dejavnosti na obmoèju obèine Hrastnik ter
zaposleni v poslovnih enotah, ki delujejo na
obmoèju obèine Hrastnik, sedež dejavnosti (mikro,
mala podjetja oz. samostojni podjetniki) pa imajo
izven tega obmoèja,

- dodatna izobraževanja so lahko: seminarji, posveti,
teèaji, demonstracijske predstavitve, doloèeni
preizkusi znanja (po sekcijah), potrdila oz. dovol-
jenja za pridobitev posebnih dovoljenj in odloèb (na
podlagi izvedenega izobraževanja).

Vloge se oddajajo na podlagi javnega razpisa v razpis-
nem roku s priloženo zahtevano dokumentacijo
(raèun, potrdilo o plaèanem raèunu, potrdilo o opravl-
jenem izobraževanju oz. vabilo in program izobraže-
vanja, v kolikor za izvedeno izobraževanje ne izdajajo
potrdil). Upravièenec lahko prijavi veèje število izo-
braževanj na leto.

Višina sofinanciranja: 
- do 25 % upravièenih stroškov posebnih izobraže-

vanj,
- delež upravièenih stroškov se lahko poveèa za 10

odstotnih toèk za namen posebnega usposabljanja
v mikro ali majhnih podjetjih oz. pri samostojnih
podjetnikih.

Upravièeni stroški:
- za podjetnike in njihove zaposlene:  storitev izo-

braževanja pooblašèene institucije (izloèeni potni
stroški, prenoèišèe) ter stroški izobraževanja (pre-
davanje - kotizacija, gradivo, ipd.)

Posebna izobraževanja so:
- seminarji, posveti in druga izobraževanja o zakon-

odaji (razlaga zakonov - DDV, delovna razmerja,
ipd.),

- specialistièna izobraževanja in izpiti pri inžinerski
zbornici (orodjarska, gradbeniška, ipd. 

- specialistièna izobraževanja in izpiti (za borzne
posrednike, cenilce nepremiènin, raèunovodje,
managerje, poslovodje, ipd.),

- teèaji uporabe nove tehnologije, orodij, strojev, ipd. 
- med specialistièna izobraževanja, teèaje in izpite

se ne prištevajo ponavljajoèi se teèaji za varstvo pri
delu ali  za delo z živili (higienski minimum, ipd.),
vozniški izpit za osebni avto ali tovornjak ali vilièar).

Splošna izobraževanja so izloèena (raèunalništvo, tuji
jeziki, prekvalifikacija zaposlenih).

5. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih
delovnih mest za nedoloèen èas 
Namen ukrepa: odpiranje novih delovnih mest za reg-
istrirane brezposelne osebe na obmoèju obèine Hrast-
nik in za osebe, ki imajo stalno bivališèe v Hrastniku in
so konèale šolanje (za pridobitev stopnje izobrazbe v
uradno priznanih institucijah) in še niso bile zaposlene
(pred to zaposlitvijo niso imele delovne knjižice) ter
pospeševanje samozaposlovanja. 
Vrsta sofinanciranja: neposredna - subvencija 

Pogoji za dodelitev sredstev:
Prosilec (mikro ali malo podjetje ali samostojni podjet-
nik) odda vlogo na podlagi javnega razpisa v razpis-
nem roku s priloženo dokumentacijo:
- originalno potrdilo zavoda za zaposlovanje, da je

bila oseba brezposelna (navedeno tudi obdobje
statusa brezposelnosti (pridobijo strokovne službe
po uradni dolžnosti),

- kopijo M-1 obrazca ZZZS, iz katere je razvidna pri-
java za nedoloèen èas ali potrdilo ZZZS (na podla-
gi podpisane izjave ga lahko pridobijo strokovne
službe Obèine Hrastnik),

- poimenski seznam o povpreènem številu vseh
zaposlenih - original ali druga ustrezna doku-
mentacija,

- v primeru samozaposlitve mora oseba priložiti
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov
oz. vpis v sodni register, èe je oseba zaposlena v
gospodarski družbi (to pridobijo strokovne službe
Obèine Hrastnik).

Višina sofinanciranja:
- subvencija znaša najveè 1.250,00 EUR v enkrat-

nem znesku za vsako novozaposleno osebo, ki je
namenjena pokritju stroškov bruto plaèe.

5.1.  Zaposlitev brezposelne osebe za nedoloèen
èas:
- oseba mora biti registrirana na zavodu za zaposlo-

vanje v Hrastniku najmanj 1 mesec pred to
zaposlitvijo (pred zaposlitvijo pri delodajalcu, ki
oddaja prijavo na javni razpis),

- oseba mora biti zaposlena v podjetju oz. pri
samostojnemu podjetniku, ki je prejelo subvencijo,
najmanj 2 leti  po prejetju subvencije, 

5.2. Samozaposlitev 
- oseba lahko pridobi subvencijo šele 2 meseca po

registraciji svoje dejavnosti (vpis v register podjet-
nikov ali v sodni register gospodarskih družb).
Vloga je lahko oddana v èasu, ko je bil vlagatelj že
registriran, denarna sredstva lahko prejme po
preteku 2 mesecev od prvega vpisa v register;

- oseba mora biti registrirana in delovati najmanj 2
leti po prejetju subvencije,

5.3. Prva redna zaposlitev 
- delodajalec lahko pridobi subvencijo šele 2 meseca

po zaposlitvi osebe, ki se je po konèanem šolanju
prviè zaposlila,

- oseba mora biti zaposlena v podjetju ali pri
samostojnem podjetniku, ki je prejelo subvencijo,
najmanj 2 leti po prejemu subvencije.

6. Nastop podjetnikov na sejmih in razstavah 
Namen ukrepa: nastop podjetij  na sejmih in razstavah
na širšem obmoèju Slovenije in v tujini.
Pogoji za dodelitev sredstev:
- mikro, malo podjetje ali samostojni podjetnik se je

vkljuèil-o v sejemsko prireditev ali razstavo v
Sloveniji ali tujini. Sofinancira se le prva udeležba
na doloèenem sejmu ali razstavi.
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Prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v
razpisnem roku s priložitvijo ustrezne dokumentacije
(raèuni in dokazila o plaèanih raèunih). 
Višina sofinanciranja: 
- 50 % upravièenih stroškov.
Upravièeni stroški:
najetje sejemskega ali razstavnega prostora (najem
prostora, prikljuèkov, vitrin, obvezni vpis v katalog).

7. Podpora delovanju združenj na podroèju podjet-
ništva in obrti 
Namen ukrepa: delna podpora delovanju posebnih
združenj, ki delujejo na podroèju podjetništva, obrti in
turizma (obrtne zbornice, gospodarske zbornice, ipd.)
in izvajajo ter organizirajo najrazliènejše aktivnosti za
podjetnike na obmoèju obèine Hrastnik.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- obrtna ali gospodarska zbornica, s sedežem

dejavnosti na obmoèju regije,
- združenje, ki izvaja posebno aktivnost za potrebe

podjetnikov na obmoèju obèine Hrastnik,
- infopisarna, ki  je na razpolago podjetnikom, šolam,

dijakom in študentom ter drugim javnim instituci-
jam, 

Zahtevek s priloženo dokumentacijo (raèun, ostala
dokazila) za dodelitev sredstev vlagajo združenja indi-
vidualno.
Višina sofinanciranja:
- predstavitev združenja na sejemskih prireditvah in

razstavah (lastnih ali drugod organiziranih): do 50
% upravièenih stroškov na sejemsko prireditev ali
razstavo,

- organizirano skupno izobraževanje v okviru
združenja za širši krog oseb: do 50 % upravièenih
stroškov na izobraževanje,

- delovanje infopisarne (dostop do razliènih informacij
širšemu krogu oseb): do 50 % upravièenih stroškov,

- svetovanje podjetnikom, brezposelnim osebam,
študentom in dijakom, ipd.: do 50 % upravièenih
stroškov.

Upravièeni stroški: 
- predstavitev združenja na sejemskih priredit-

vah in razstavah (obrtni sejem, ipd.): najem sto-
jnice, postavitev in delovanje stojnice (elektrika,
voda, najem vitrin), obvezni vpis v katalog nastopa-
joèih, izdelava skupnega promocijskega gradiva,
medijsko obvešèanje,

- organizirano skupno izobraževanje v okviru
združenja širšemu krogu oseb (spremembe
zakonskih predpisov in uvajanje novih, poslovno
komuniciranje, trženje, ipd.,

- delovanje infopisarne (dostop do razliènih
informacij širšemu krogu oseb): nakup gradiva
oz. zbirk predpisov s komentarjem (Zakon o DDV s
komentarjem, drugi zakoni, finanèno-raèunovodski
predpisi, uradni list, ipd.), najem storitev (podatki o
finanènem poslovanju podjetij, ipd.) potrebnih za
poslovanje podjetij.

- svetovanje podjetnikom, brezposelnim osebam,
študentom, dijakom, ipd. (podrobni pogoji za sve-
tovanje so opredeljeni v razpisni dokumentaciji -
omejeno je število svetovanj na doloèeno fizièno ali
pravno osebo ter vrsta teme svetovanja - dovoljeno le
podroèje podjetništva in obrti).

VI. Postopek prijavljanja in razpisni rok
a) Prijava in razpisni rok:
Poziv za javni razpis se priène 7.2.2011 in zakljuèi s
porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do
1.7.2011 do 13.00 ure, ne glede na naèin dostave
vloge. Dokazila o realizaciji in izvedbi plaèil zadev,
ki so predmet javnega razpisa, morajo biti oddana
najkasneje do 14.10.2011 do 13.00 ure, ne glede na
naèin dostave.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih
obrazcih za posamezen namen in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, doloèene v dokumentaciji
javnega razpisa. V kolikor je vlagatelj oddal doku-
mentacijo v tujem jeziku, lahko strokovne službe v
skladu z Zakonom o upravnem postopku zahtevajo
uradno prevedbo dokumentacije v uradni jezik Repub-
like Slovenije - slovenski jezik, na stroške vlagatelja.

Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako:
"Ne odpiraj - vloga za javni razpis -
PODJETNIŠTVO 2011" na prednji strani in polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloga z vsemi
dokazili se odda na naslov: Obèina Hrastnik, Pot
Vitka Pavlièa 5, 1430 Hrastnik (po pošti ali v vložišèe
obèinske uprave).  

b) Popolnost vlog
Vloga je popolna, èe vlagatelj do predpisanega roka za
oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno
zapeèatene dokumente, ki jih je potrebno predložiti v
skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.

Zavržejo se prepozno prispele vloge ali v skladu z
doloèili tega javnega razpisa in razpisne dokumentaci-
je nepravilno oznaèene vloge ter nepopolne vloge, ki
jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, neutemeljene pa se
zavrnejo.

Vloga je neutemeljena, èe:
- vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena za

posamezne namene, ki so navedeni v tem javnem
razpisu;

- so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna
sredstva za isti namen;

- vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz
katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in
naèin izvedbe oziroma niso podatki verodostojni
in/ali resnièni;

- vlagatelj ne izpolnjuje pogojev tega javnega
razpisa.

[t. 3 Uradni vestnik Zasavja Stran 7



c) Postopek odpiranja in izbor vlog
Strokovna komisija, ki bo vodila celoten postopek
javnega razpisa, bo vse pravilno oznaèene vloge
odprla in ugotovila njihovo popolnost. Odpiranje
prispelih vlog ne bo javno. Vloge, ki ne bodo opreml-
jene v skladu z doloèbami javnega razpisa in razpisne
dokumentacije, bo komisija izloèila. Komisija bo v 5
delovnih dneh od odpiranja vlog pozvala tiste vlagatel-
je, katerih vloge niso bile popolne, da jih najkasneje v
roku 5 delovnih dni dopolnijo.  Popolne vloge bo
komisija ocenila, pri èemer bodo imeli prednost pri
izbiri za dodelitev sredstev vlagatelji, ki v prejšnjih letih
še niso pridobili nepovratna sredstva za posamezen
ukrep oz. namen.

V roku dostavljene, pravilno izpolnjene in oznaèene
vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so pred-
ložene.

d) Obvešèanje o izboru
Prvo odpiranje vlog: 28.3.2011 (ponedeljek)
Upoštevajo se vloge, ki prispejo do 28.3.2011 do 12.00
ure v vložišèe Obèine Hrastnik, ne glede na naèin
dostave. Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku,
se prenesejo v naslednje odpiranje.
Drugo odpiranje vlog: 29.8.2011 (ponedeljek).

Odpiranje ni javno.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obvešèeni v 45
dneh po odpiranju vlog. Vlagatelj lahko vloži pritožbo v
roku 15 dni od prejema odloèbe. Rezultati razpisa so
informacije javnega znaèaja in bodo objavljeni na
spletnih straneh Obèine Hrastnik.

Po pravnomoènosti odloèbe se sklene pogodba, v
kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Izbrani
vlagatelji bodo prejeli poziv, da pristopijo k podpisu
pogodbe. Èe se v roku 8 dni ne bodo odzvali na poziv
za podpis pogodbe, se šteje, kot da so odstopili od
zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev. V primeru,
da vlagatelj vloge sam odstopi od svoje zahteve za pri-
dobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti Obèino
Hrastnik, Oddelek za družbene dejavnosti in gospo-
darstvo, Pot Vitka Pavlièa 5, Hrastnik.

Prejemnik mora ob podpisu pogodbe Obèini Hrastnik
za zavarovanje pogodbenih obveznosti predložiti v
pogodbi doloèen inštrument zavarovanja, v kolikor se
to zahteva (odvisno od vrste naložbe, višine naložbe,
ipd.).
Obèina Hrastnik se zaveže, da bo prejemniku nakaza-
la pogodbeni znesek najkasneje v roku 30 dni po odd-
aji zahtevka za izplaèilo sredstev z ustreznimi dokazili
(popolna vloga) o izvedbi naložbe oz. drugih nalog na
transakcijski raèun prejemnika. V kolikor bo potrebno
na podlagi novih dejstev in ugotovitev podpisati aneks
k pogodbi ali izvesti notarski zapis za pogodbo oz.

aneks, bodo sredstva nakazana v roku 30 dni po pod-
pisu aneksov oz. po podpisu notarskega zapisa
pogodb oz. aneksov.

e) razporeditev sredstev
V kolikor bo na posameznih postavkah prispelo pre-
malo vlog oz. zahtevkov, bodo prosta sredstva
prenešena na postavke, kjer je veèje število vlog od
razpoložljivih sredstev. V kolikor pa bo na posameznih
postavkah prispelo veè vlog oz. zahtevkov bodo imeli
prednost tisti, ki prviè uveljavljajo subvencijo na
posamezni postavki. Na podlagi strokovne odloèitve
komisije, bo s strani pristojnega obèinskega organa
izdana odloèba  in sklenjena pogodba.

VII. Razpisna dokumentacija in informacije: 

Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo brez
plaèila na Obèini Hrastnik (v vložišèu  obèinske
uprave) oz. na spletnih straneh http://www.hrast-
nik.si/obcina (rubrika javni razpisi).

Vse dodatne informacije so na voljo: 

Obèina Hrastnik, Oddelek za družbene dejavnosti in
gospodarstvo  od  8.00-10.00 ure,   tel.: 03 56 54-392
kontaktna oseba: Radojka Odžiè e-mail:
radojka.odzic@hrastnik.si

Spis št.:    319-1/2011
Hrastnik,  7.2.2011 

Župan
OBÈINE HRASTNIK

Miran JERIÈ
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12.

Na podlagi 24. èlena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS
št. 45/08 Zkmet-1), 21. èlena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UBP2, 76/08,
79/09, 51/2010), 7. èlena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08,
49/09, 107/2010), 4. èlena Zakona o financiranju obèin
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/2010), Odloka o
proraèunu Obèine Hrastnik za leto 2011  (Uradni vest-
nik Zasavja št. 2/2011),  Statuta obèine Hrastnik (Ur.
vestnik Zasavja št. 17/2011-èistopis, 19/2010-popr.) in
Pravilnika o dodeljevanju finanènih pomoèi za pro-
grame razvoja podeželja in kmetijstva v obèini Hrast-
nik (Ur. vestnik Zasavja št. 17/07) Obèina Hrastnik, Pot
Vitka Pavlièa 5, objavlja

JAVNI    RAZPIS
za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj

podeželja in kmetijstva v obèini Hrastnik za leto
2011

I. Predmet razpisa:
Predmet razpisa so državne in nedržavne pomoèi, ki
se bodo dodeljevale za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v obèini Hrastnik. Državne pomoèi se
dodeljujejo za dve vrsti ukrepov: 
a) skupinske izjeme za kmetijstvo (prijavljene na Min-
istrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
b) splošna pravila za gospodarstvo - de minimis (pri-
javljene na Ministrstvo za finance).

Javni razpis se izvaja za državne pomoèi po pravilih
državnih pomoèi, kar pomeni, da dodelitev sredstev v
okviru namenov tega javnega razpisa pomeni za pre-
jemnika državno pomoè, ki jo je potrebno upoštevati
pri kumulaciji z drugimi javnimi viri za isti namen. Vla-
gatelji lahko prejmejo skupaj (kumulativno) najveè
doloèeno višino državnih pomoèi v zadnjih treh pro-
raèunskih letih, glede na vrsto državnih pomoèi

II. Višina sredstev:
Znesek razpisanih finanènih pomoèi znaša   20.303,00
EUR. Sredstva za leto 2011 bodo razdeljena na
naslednje namene (znesek v EUR):

A. POSTAVKA 4111001 - STRUKTURNI UKREPI V
KMETIJSTVU IN ŽIVILSTVU 20.303,00
A1 SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
A2.  PRAVILA ZA GOSPODARSTVO - DE MINIMIS

SKUPAJ A1 + A2 20.303,00 

A1. SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (primarna
proizvodnja)
a) naložbe v hleve s pripadajoèo notranjo opremo
(oprema za krmljenje, molžo in izloèke) za prirejo

mleka, mesa, jajc (izloèene gnojne jame in gnojišèa)
b) naložbe v skladišèa za krmo s pripadajoèo opremo
(kašèa, kozolec, silos, ipd.)
c) prva postavitev ali prestrukturiranje obstojeèih tra-
jnih nasadov
è) nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov,
vkljuèno s pripadajoèo opremo
d) nakup in postavitev mrež proti toèi 
2. Varstvo tradicionalnih stavb - zašèitenih z obèinskim
odlokom ali vpisanih v register nepremiène kulturne
dedišèine
a) naložbe v zgodovinske znamenitosti, ki imajo
znaèilnosti neproizvodne dedišèine in se nahajajo na
kmetijskih gospodarstvih,
b) naložbe v zgodovinske znamenitosti, ki imajo
znaèilnosti proizvodne dedišèine na kmetiji (mlini,
žage, ipd.), vendar naložba ne bo povzroèila poveèan-
ja zmogljivosti kmetije. 
3. Pomoè za zaokrožitev zemljišè
a) naložbe za zaokrožitev zemljišè, na obmoèju obèine
Hrastnik  

A2.  PRAVILA ZA GOSPODARSTVO - DE MINIMIS 
1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji
a) predelava kmetijskih proizvodov
b) turizem na kmetiji
c) dejavnost (storitve in izdelki) povezana s tradi-
cionalnimi znanji na kmetiji
è) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov
na kmetiji
2. Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov
in storitev s kmetij
a) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmeti-
jah ali izven kmetije
b) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo,
opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem
c) izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko,
gozdarsko in dopolnilno dejavnostjona kmetiji. 

III. Definicija pojmov:
Izrazi, uporabljeni v tem razpisu, imajo naslednji
pomen:
- "pomoè" pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz

èlena 87 (1) Pogodbe ES;
- "kmetijski proizvodi " pomenijo  proizvode iz sez-

nama v Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških
proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v
Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se
uvršèajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti
izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomešèajo
mleko in mleène proizvode, kakor je navedeno v
èlenu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;

- "predelava kmetijskih proizvodov" pomeni  vsak
postopek na kmetijskem proizvodu po katerem
proizvod ostane kmetijski proizvod, razen
dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali
rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
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- "trženje kmetijskih proizvodov" pomeni imeti na
zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe
za prodajo, dobave ali katerega koli drugega naèi-
na dajanja v promet razen prve prodaje primarnega
proizvajalca prodajnemu posredniku ali predeloval-
cu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako
prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizva-
jalec konènemu potrošniku, se šteje za trženje, èe
se opravlja v loèenih, za to namenjenih prostorih;

- "mikropodjetje" pomeni podjetje, ki ima  manj kot
10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega
prometa. Kmetijsko gospodarstvo se šteje kot
mikropodjetje. 

- "bruto intenzivnost pomoèi" pomeni znesek
pomoèi, izražen kot odstotek stroškov, za katere je
projekt upravièen do pomoèi. Vsi uporabljeni znes-
ki so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;

- "obmoèja z omejenimi možnostmi" pomeni
obmoèja, kakor so jih države èlanice opredelile na
podlagi èlena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;

- "kakovosten proizvod" pomeni proizvod, ki izpol-
njuje merila, doloèena v skladu s èlenom 32 Uredbe
(ES) št. 1698/2005.

IV. Upravièenci za subvencije
Za subvencijo lahko zaprosijo:
- fiziène in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmeti-

jsko dejavnostjo na obmoèju obèine Hrastnik in
imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih
obdelovalnih površin na navedenem obmoèju ter
imajo kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano v reg-
ister kmetijskih gospodarstev pri pristojnem
državnem upravnem organu (v nadaljevanju:
KMG); 

- èlani kmetijskega gospodarstva, ki imajo stalno
prebivališèe na naslovu nosilca KMG in so starejši od
15 let (4. èlen Zakona o kmetijstvu 45/08 Zkmet-1);

Pri spremembi nosilca kmetijskega gospodarstva se
upošteva (17. èlen Zkmet-1). Èe kmetijsko gospo-
darstvo nima veè nosilca, postane nosilec njegov
namestnik vpisan v RKG (5. èlen Zkmet-1).

V. Pogoji in kriteriji za pridobitev subvencije
1. Splošni pogoji:
a) Upravièenci lahko pridobijo sredstva (državne

pomoèi) za posamezne namene le pod pogojem,
da podajo izjavo o kumulaciji pomoèi, da za
posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnih
ali mednarodnih virov ali drugih virov. V kolikor se
je upravièenec prijavil še na druge javne razpise za
isti namen in èaka na odgovor, mora to navesti v
svoji vlogi. Pri dodeljevanju državnih pomoèi se
upoštevajo pravila, ki prepovedujejo preseganje
kumulacije državnih pomoèi nad dovoljeno inten-
ziteto pomoèi. 

b) Sredstva (državne pomoèi) se lahko dodelijo uprav-
ièencem le za ukrepe, ki se izvajajo na obmoèju
obèine Hrastnik in še niso izvedeni.

c) Pri upravièenih stroških za državne pomoèi se
upošteva nakup za novo opremo ali nove stroje ali
nov material, rabljena oprema/stroji/material se ne
upošteva. Ne upošteva se lastni material ali last-
no delo.

è) Davek na dodano vrednost in druge dajatve niso
upravièen strošek (osnova za državne pomoèi je
odbitek davka od upravièenih stroškov).

d) Upravièenec je dolžan povrniti nenamensko
porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, ki se obraèunavajo od dneva plaèila
upravièencem do dneva vraèila sredstev. V primeru
vraèila sredstev, upravièenec ne more pridobiti
sredstev za dobo dveh let od dokonène odloèbe o
vraèilu sredstev, èe predpisi za doloèen ukrep ne
doloèajo drugaèe (17. èlen Zkmet-1 - 45/08).

e) Državna pomoè se lahko dodeli le za kmetijsko
gospodarstvo/zvezo ali združenje, ipd., ki ni pod-
jetje v težavah.

f) Najmanjši znesek na raèunu za naložbe v kmeti-
jska gospodarstva znaša 42,00 EUR.

g) Pri izraèunu GVŽ se upoštevajo kolièniki, ki se
uporabljajo za uveljavljanje republiških subvencij,
in sicer:

- število živali se upošteva na prvi dan oddaje
vloge ali povpr. število za rejo živali v turnusu
(rejkice, ipd.). V kolikor se je stanje živali spre-
menilo, lahko odda vlagatelj zadnje veljavno
dokazilo o staležu živali.

h) Subvencije se bodo izplaèevale kot nepovratna
sredstva v skladu s proraèunskimi prilivi.

i) Za ostala doloèila se upoštevajo pravila Pravilnika
o dodeljevanju finanènih pomoèi za programe
razvoja podeželja in kmetijstva v obèini Hrastnik. 

j) Doloèeno dokumentacijo lahko strokovne službe
Obèine Hrastnik pridobijo po uradni dolžnosti le na
podlagi podpisane izjave vlagatelja. V kolikor vla-
gatelj ne podpiše izjavo o pridobitvi doloèene doku-
mentacije po uradni dolžnosti, mora vlagatelj sam
pridobiti ustrezno dokumentacijo in jo priložiti k
vlogi za javni razpis (gradbena in druga dovoljenja,
preverjanje pri davènih in drugih organih, plaèevan-
je prispevkov za pokojninsko zavarovanje-kot
kmet, ipd..

k) Upravièenci, ki so pridobili sredstva,  morajo doku-
mentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev,
hraniti še 5 let od dneva pridobitve sredstev (17.
èlen Zkmet1-45/08). 

l) Podatki iz upravnih odloèb o dodelitvi sredstev so
javni, razen davène številke in KMG-MID (29.èlen
Zkmet-1).

m) Pritožba zoper odloèbo ne zadrži njene izvršitve
(41.èlen Zkmet-1, 45/08).

n) Èe upravièenec odstopi od pravice do sredstev, ki
so odobrena z odloèbo, mora o tem pismeno
obvestiti pristojni organ v 30.dneh po prejemu te
odloèbe. Umik obvestila ni mogoè. (55. èlen Zkmet-
1).
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o) Za izplaèilo sredstev vlagajo upravièenci zahtevke.
Èe zahtevku vlagatelja ni v celoti ugodeno, pris-
tojni organ odloèi z odloèbo. Zahtevek, ki je v
nasprotju z zahtevami iz predpisov, javnega razpisa
ali odloèbe, se zavrne z odloèbo. (56. èlen Zkmet-
1).

p) Èe upravièenec ne izpolni obveznosti iz
odloèbe o pravici do sredstev, ni upravièen do
kandidiranja za sredstva naslednjih pet let od
dneva zadnje obveznosti iz odloèbe o pravici do
sredstev (57. èlen Kmet-1).

2. Toèkovanje: 
Toèke se dodeljujejo za vsak izpolnjen pogoj:  
Pogoj

a) splošni pogoji:
za vsak izpolnjeni pogoj v nadaljevanju, se vlagatelju

dodeli 10 toèk/izpolnjen pogoj

- kmetijsko gospodarstvo ima registrirano dopolnil-
no dejavnost oz. je v postopku registracije (že
oddana vloga na ustrezen pristojni organ in izpol-
njeni vsi pogoji za registracijo navedene dejavnosti

- kmetijsko gospodarstvo, kjer ima najmanj en
družinski èlan registrirano osebno dopolnilno
delo ali domaèo ali umetnostno obrt (družinski
èlan ima stalno bivališèe na tem kmetijskem gospo-
darstvu)

- kmetijsko gospodarstvo, kjer je najmanj en družin-
ski èlan pokojninsko zavarovan kot kmet (ima
stalno bivališèe na tem kmetijskem gospodarstvu)

- kmetijsko gospodarstvo vlaga v zaokrožitev
zemljišè (naložba v tekoèem letu)

- kmetijsko gospodarstvo je v tekoèem letu poveèa-
lo površine kmetijskih zemljišè v uporabi (lastne
ali v zakupu) veè kot 3 ha

- kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 GVŽ (glav
velike živine- upoštevajo se splošni kolièniki  pri
izraèunu živali, ki se uporabljajo pri KGZS

- kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3ha sadovn-
jakov ali pašnikov (vpisanih v GERK)

b)vrsta naložbe
za vsak izpolnjeni pogoj v nadaljevanju, se vlagatelju

dodeli 10 toèk/izpolnjen pogoj

- prijavljena naložba je naložba, ki poveèuje pri-
marno proizvodnjo ali predelavo ali trženje
(nova postavitev objekta ali opreme oz. strojev,
poveèanje obstojeèih kapacitet, nova oprema
omogoèa uvajanje sodobnih postopkov, racionalne-
jšo proizvodnjo, veèja zmogljivost, ipd.)

- prijavljena naložba je naložba  v trajne nasade
- varstvo tradicionalnih stavb

c)vrsta naložbe
za vsak izpolnjeni pogoj v nadaljevanju, se vlagatelju

dodeli 5 toèk/izpolnjen pogoj

-prijavljena naložba je naložba, ki pomeni  adaptacijo
obstojeèih objektov in opreme v njih (izboljšanje

higienskih razmer ali standardov za dobro poèutje
živali, zmanjšanje proizvodnih stroškov, varovanje
obstojeèega, ipd.)
Nepovratna sredstva se dodeljujejo na podlagi
skupaj doseženih toèk v eni prijavi, prednost imajo
tisti, ki dosežejo najveèje število toèk.

Skupina A:
Subvencija se lahko dodeli do maksimalno dovoljene
stopnje za posamezne ukrepe upravièencem, ki
dosežejo najmanj:
- 15 toèk pri naložbah v kmetijska gospodarstva za

primarno proizvodnjo, za predelavo, trženje oz.
dopolnilno dejavnost

- 15 toèk pri naložbah v varstvo tradicionalnih stavb 
- 15 toèk za zaokrožitev kmetijskih zemljišè.

Skupina B
Subvencija se dodeli 10 odstotnih toèk manj do maksi-
malno dovoljene stopnje za posamezne ukrepe uprav-
ièencem, ki dosežejo manj kot:
- 15 toèk pri naložbah v kmetijska gospodarstva za

primarno proizvodnjo, za predelavo, trženje oz.
dopolnilno dejavnost

- 15 toèk pri naložbah v varstvo tradicionalnih stavb 
- 15 toèk za zaokrožitev kmetijskih zemljišè.

3. Skupinske izjeme za kmetijstvo
3.1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
3.1.1 Predmet podpore 
Podpore bodo dodeljene naložbam v lastno primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Prilo-
ga I k Pogodbi ES in spadajo v naslednje sektorje:
mleko, meso, jajca, med, poljšèine, vino, sadje in
zelenjava, hmelj, okrasne rastline in grmovnice, seme-
na in ostali semenski material, itd.. Pomoè ne sme biti
dodeljena za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali
nadomešèajo mleko in mleène proizvode.
3.1.2 Upravièenci:
so pravne in fiziène osebe, ki imajo KMG in imajo v
lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišèa v uporabi (naj-
manj 3 ha), ki ležijo na obmoèju obèine Hrastnik. Pri
naložbah v rastlinjake, plastenjake in sadovnjake
(upravièeni le trajni nasadi) imajo lahko upravièenci v
lasti ali zakupu najmanj 1 ha kmetijskih zemljišè na
obmoèju obèine Hrastnik.
3.1.3  Splošni pogoji upravièenosti:
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z vel-

javnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prosto-
ra in varstvu okolja. Upravièenec ne more uvel-
javljati upravièenih stroškov naložbe, èe nima
predhodno pridobljena ustrezna dovoljenja,
mnenja ali soglasja v kolikor je to potrebno;

- naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
- KMG mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od

naštetih ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge:
zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in
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preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti,
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali
izboljšanje higienskih razmer ali standardov za
dobro poèutje živali;

- pomoè se lahko dodeli le KMG, ki niso podjetje v
težavah.

3.1.4   Finanène doloèbe:
- bruto intenzivnost pomoèi:
- do 50% upravièenih stroškov na obmoèjih z ome-

jenimi dejavniki, 
- do 40% upravièenih stroškov za ostala obmoèja.
- najveèji znesek dodeljene pomoèi:
- Najvišji znesek dodeljene pomoèi znaša 5.000,00

EUR na KMG na leto. Pomoè se lahko dodeli  tudi
v primeru, da se upravièencu omogoèi, da doseže
nove uvedene minimalne standarde glede okolja,
higiene in dobrega poèutja živali.   

- Najvišji znesek dodeljene pomoèi posameznemu
mikropodjetju (KMG) ne sme preseèi 400.000,00
EUR v kateremkoli obdobju treh proraèunskih let ali
500.000,00 EUR, èe je mikropodjetje na obmoèju z
omejenimi dejavniki.

3.1.5  Predmet podpore so naslednji sklopi naložb: 
3.1.5.1  Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
- naložbe v hleve s pripadajoèo notranjo opremo

(oprema za krmljenje, molžo in izloèke) za prirejo
mleka, jajc in mesa; 

- naložbe v skladišèa za krmo s pripadajoèo opremo
(kašèa, kozolec, silos, ipd.);

- prva postavitev oz. prestrukturiranje obstojeèih tra-
jnih nasadov;

- nakup in postavitev rastlinjakov ali plastenjakov,
vkljuèno s pripadajoèo opremo;

- nakup in postavitev mrež proti toèi.
Pomoèi se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlin-
sko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za
rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.
3.1.5.1.1 Specifièni pogoji upravièenosti:
Upravièenci  za pridobitev  pomoèi morajo izpolnjevati
naslednje pogoje (upoštevajo se pogoji glede na vrsto
ukrepa):
- pridobljeno ustrezno in veljavno dovoljenje za

izvedbo investicije (v kolikor se za to vrsto naložbe
izdajajo dovoljenja);

- izdelan naèrt ureditve hleva s popisom del, opreme in
tehnologijo reje. Najmanjša zmogljivost hleva mora biti
3 GVŽ  - upošteva se tudi kombinirana reja živali;

- izdelan naèrt ureditve kozolca s popisom del,
opreme. Upravièenec mora imeti najmanj 3 GVŽ -
upošteva se tudi kombinirana reja živali;

- pri postavitvi novega ali razširitvi obstojeèega
rastlinjaka oz. plastenjaka merijo površine minimal-
no 200 m2.  Rastlinjak ali plastenjak mora biti mon-
tažno demontažnega tipa;

- izdelan naèrt za postavitev mreže proti toèi v sadovn-
jakih, s popisom del in materiala. V tem primeru mora
upravièenec imeti ali na novo posaditi trajni nasad
minimalne površine 0,3 ha in izvedbeni naèrt.;

- za razširitev obstojeèih  trajnih sadnih nasadov
meri  nasad minimalne površine 0,3 ha;

- za postavitev novega trajnega nasada meri nasad
minimalne površine 0,3 ha;  

- za razširitev obstojeèih  nasadov špargljev meri
nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha;

-  za postavitev novega nasada špargljev je
potrebno imeti minimalne površine 0,1 ha.

3.1.5.1.2 Upravièeni stroški:
- stroški novogradnje ali adaptacije hlevov zaradi pri-

lagajanja standardom, temeljeèih na zakonodaji
Skupnosti;

- stroški nakupa in montaže nove tehnološke
opreme za krmljenje,  molžo in izloèke; 

- nakup materiala, nove opreme in stroški izgradnje ali
adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (seniki,
silosi, …). Ne upoštevajo se gnojne jame in gnojišèa;

- prva postavitev oz. prestrukturiranje obstojeèih
intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov (ne velja
za prestrukturiranje vinogradov, ne velja za zasa-
ditev letnih rastlin);

- stroški nakupa in montaže novega rastlinjaka
oz. plastenjaka s pripadajoèo novo opremo ali
samo nova oprema za rastlinjak oz. plastenjak;

- stroški nakupa in montaže novih mrež proti toèi;
- splošni stroški (stroški za pripravo in izvedbo

projektov in programov - arhitektov, svetoval-
cev, študije izvedljivosti, pridobivanja patentov
in licenc, projektna dokumentacija, ipd.).

Neupravièeni stroški: 
- nakup proizvodnih pravic, živali ali letnih

rastlin,
- zasaditev letnih rastlin,
- tekoèi stroški proizvodnje,
- preproste naložbe za nadomestitev.

3.2 Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
3.2.1 Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih
znamenitosti, ki so zašèitene z obèinskim odlokom ali so
vpisane v register nepremiène kulturne dedišèine (RKD),
ki ga vodi ministrstvo pristojno za podroèje kulture oz. je
v postopku vpisa v naveden register,
- za naložbe ali prizadevanja, namenjena ohranjanju

znaèilnosti neproizvodne dedišèine, ki se nahajajo
na kmetijskih gospodarstvih (arheološke,
zgodovinske znamenitosti); 

- za naložbe ali prizadevanja za varstvo dedišèine
proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska
poslopja (mlini, žage, ipd.), èe naložba ne povzroèi
poveèanja zmogljivosti kmetije.

3.2.2 Upravièenci:
Upravièenci do dodelitve državnih pomoèi za ohran-
janje tradicionalnih stavb so  nosilci KMG na obmoèju
Obèine Hrastnik. 
3.2.3 Splošni pogoji upravièenosti:
- tradicionalna stavba (objekt)  leži na obmoèju

Obèine Hrastnik;
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- objekt mora biti vpisan v register nepremiène kulturne
dedišèine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za
podroèje kulture oz. je v postopku vpisa v naveden
register ali pa je zašèiten z obèinskim odlokom;

-  v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko
izprièana lokacija in obstoj objekta, (fotodoku-
mentacija, zemljiškonjižni izpisek, katastrski  naèrt).

3.2.4 Upravièeni stroški
- stroški za pripravo  dokumentacije za rekonstrukci-

jo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanaci-
jo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statièni
naèrt)  projekt gradnje ali obnove, popis del, kon-
servatorski program;

- stroški za nabavo novega materiala za obnovo;
- stroški za izvajanje del. 
Ne upoštevajo se stroški lastnega dela. Za naložbe v
poveèanje proizvodnih zmogljivosti se uporabljajo
doloèila za naložbe v kmetijska gospodarstva za pri-
marno proizvodnjo.
3.2.5 Finanène doloèbe
- bruto intenzivnost pomoèi:
-  pomoè se lahko odobri v višini do 50 % upravièenih

stroškov, ki nastanejo pri naložbah ali prizadevanjih
za varstvo dedišèine proizvodnih sredstev na kmeti-
jah, kot so kmetijska poslopja (kašèe, kozolci, ske-
denj, svinjak, èebelnjak, ipd.), èe naložba ne povzroèi
poveèanja proizvodne zmogljivosti kmetije.

- pomoè se lahko odobri do 50 % upravièenih
stroškov, ki nastanejo pri naložbah ali prizadevan-
jih, za varstvo dedišèine neproizvodne sredstev na
kmetijah. 

- najvišji znesek dodeljene pomoèi:
Najvišji znesek dodeljene pomoèi znaša 3.000,00 EUR
na KMG na leto. 
3.3 Pomoè za zaokrožitev zemljišè
3.3.1  Predmet podpore
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z
zaokrožitvijo zemljišè, na obmoèju Obèine Hrastnik.
3.3.2 Upravièenci: 
Upravièenci do dodelitve državnih pomoèi za
zaokrožitev zemljišè so nosilci KMG.
3.3.3 Splošni pogoji upravièenosti
Krijejo se upravièeni stroški, nastali v tekoèem letu,
vendar ne pred odobritvijo sredstev.
3.3.4 Upravièeni stroški
Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni
menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišè. 
3.3.5  Finanène doloèbe
- bruto intenzivnost pomoèi:
- do 100 % upravièenih stroškov pravnih in upravnih

postopkov
- najveèji  znesek dodeljene pomoèi:
Najveèji znesek pomoèi znaša 1000,00 EUR na KMG
na leto.

4. Splošna pravila za gospodarstvo - de minimis 
4.1 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetijah

4.1.1 Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za naslednje vrste
namenov:
- predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih  v

Prilogi I (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
zelišè, ipd.);

- predelava kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v
Prilogi I;

- turizem na kmetiji;
- dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradi-

cionalnimi znanji na kmetiji;
- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov

na kmetiji.
4.1.2 Upravièenci:
Nosilci KMG in èlani kmeèkega gospodinjstva na KMG
(imajo stalno prebivališèe na KMG), ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na KMG
ter imajo sedež in kmetijske površine na obmoèju
Obèine Hrastnik.
4.1.3 Splošni pogoji upravièenosti
- upravièenci morajo izpolnjevati vse pogoje za

opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z vel-
javno zakonodajo, 

- dopolnilna dejavnost mora biti registrirana oz. se
mora registrirati v letu prijave (èe je v postopku reg-
istracije) in opravljati na kmetiji še vsaj naslednjih 5
let po zakljuèeni investiciji.

4.1.4 Upravièeni stroški:
-  vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,

nakup nove opreme, promocija,
- splošni stroški (upravni in pravni stroški, stroški pri-

dobitve dovoljenj, ipd.). 
4.1.5 Finanène doloèbe
- bruto intenzivnost pomoèi

do 50% upravièenih stroškov.
- najveèji znesek dodeljene pomoèi
Najveèji znesek dodeljene pomoèi znaša 5000 EUR
na KMG na leto.
Skupna pomoè "de minimis", dodeljena kateremu koli
podjetju, ne  sme  presegati 200.000 EUR bruto,  v
katerem koli obdobju treh proraèunskih let. Dodeljena
pomoè predstavlja bruto znesek, t.j. pred odbitkom
davka ali drugih dajatev.
4.2 Naložbe v opravljanje storitev in trženje
proizvodov in storitev  s kmetij
4.2.1 Predmet podpore
Predmet sofinanciranja so naložbe za naslednje vrste
namenov:
- neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na

kmetijah, 
- neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven

kmetije,
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo,

opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,
- izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko,

gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
4.2.2 Upravièenci:
Nosilci KMG in njihovi èlani gospodinjstva (stalno pre-
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bivališèe na KMG), ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali
z dopolnilnimi dejavnostmi na KMG, ki ima sedež in
kmetijske površine na obmoèju Obèine Hrastnik.
4.2.3 Splošni pogoji upravièenosti
- upravièenci morajo izpolnjevati vse pogoje za

opravljanje dejavnosti, skladno z veljavno zakon-
odajo,

- dejavnost se mora opravljati na kmetiji še vsaj
naslednjih 5 let po zakljuèeni investiciji.

4.2.4 Upravièeni stroški:
- vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
- nakup nove opreme,
- ostali splošni stroški (upravni in pravni stroški,

stroški ustreznih dovoljenj). 
4.2.5 Finanène doloèbe
- bruto intenzivnost pomoè

do 50% upravièenih stroškov
- najveèji znesek dodeljene pomoèi 
Najveèji znesek dodeljene pomoèi znaša 5000,00
EUR na KMG na leto.
Skupna pomoè "de minimis", dodeljena kateremu koli
podjetju, ne  sme  presegati 200.000 EUR bruto znes-
ka, v katerem koli obdobju treh proraèunskih let.

VI. Vloge:
a) Prijava in razpisni rok ter odpiranje vlog:
Poziv za javni razpis se priène v 7.2.2011  in zakljuèi s
porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do
29.4.2011 do 13.00 ure (ne glede na naèin dostave
vloge). Rok za oddajo dokazil o plaèilu posameznih
raèunov, situacij, dovoljenj, ipd. velja do 14.10.2011 do
13.00 ure, ne glede na naèin dostave dokumentacije. 

Odpiranje vlog:
- prvo odpiranje vlog bo:  dne 1.3.2011
Upoštevajo se vloge, ki prispejo do 1.3.2011 do 12.00
ure v vložišèe Obèine Hrastnik, ne glede na naèin
dostave. Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku,
se prenesejo v naslednje odpiranje.
- drugo odpiranje vlog bo izvedeno dne:  3.5.2011.

Vloge, ki so poslane po pošti, morajo biti poslane
s priporoèeno pošiljko, vloga kot navadna pošiljka
se zavrže (50.èlen Zkmet-1).

Odpiranje vlog ni javno.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih
obrazcih za posamezen ukrep in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, doloèene v dokumentaciji
javnega razpisa. Vloga mora biti dostavljena v
zaprti ovojnici z oznako: "Ne odpiraj - vloga za
javni razpis KMETIJSTVO 2011" na prednji in pol-
nim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. 
Vloga z vsemi dokazili se odda na naslov:  Obèina
Hrastnik, Pot Vitka Pavlièa 5, 1430 Hrastnik (po
pošti ali v vložišèe obèinske uprave).  

b) Popolnost vlog
Nepravoèasno prispele in nepopolne vloge oz. zahtev-
ki bodo zavrnjeni. Vloga je popolna, èe vlagatelj do
predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu,
predloži pravilno zapeèatene dokumente, ki jih je
potrebno predložiti v skladu z javnim razpisom.
c) Postopek odpiranja in izbor vlog
Strokovna komisija, ki bo vodila celoten postopek
razpisa, bo vse pravilno oznaèene vloge odprla in ugo-
tovila njihovo popolnost. Odpiranje prispelih vlog ne bo
javno. Vloge, ki ne bodo opremljene v skladu z doloèba-
mi javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bo
komisija izloèila. Komisija bo v 5 delovnih  dneh od odpi-
ranja vlog pozvala tiste predlagatelje, katerih vloge niso
bile popolne, da jih najkasneje v roku 5 delovni dni dopol-
nijo.  Popolne vloge bo komisija ocenila.
V roku dostavljene, pravilno izpolnjene in oznaèene vloge
se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so predložene.
è) Obvešèanje o izboru
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obvešèeni v 45
dneh po odpiranju vlog.
Obèina Hrastnik se zaveže, da bo prejemniku nakaza-
la pogodbeni znesek najkasneje v roku 30 dni po odd-
aji zahtevka za izplaèilo sredstev z ustreznimi dokazili
o izvedbi naložbe oz. drugih nalog na transakcijski
raèun prejemnika. 
d) razporeditev sredstev
V kolikor bo na posameznih postavkah prispelo pre-
malo vlog oz. zahtevkov, bodo prosta sredstva
prenešena na postavke, kjer je veèje število vlog od
razpoložljivih sredstev, v skladu s predpisi. Na podlagi
strokovne odloèitve komisije, bo s strani pristojnega
obèinskega organa izdana odloèba oz. sklenjena
pogodba. V kolikor upravièenec ne podpiše pogodbe v
roku 8 dni po pravnomoènosti odloèbe, se šteje, da je
upravièenec odstopil od podpisa pogodbe in ni uprav-
ièen do nepovratnih sredstev.
VII. Razpisna dokumentacija in informacije: 
Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo brez
plaèila na Obèini Hrastnik (v vložišèu  obèinske
uprave) oz. na spletnih straneh http://www.hrast-
nik.si/obcina (rubrika javni razpisi).

Vse dodatne informacije so na voljo: 
1. Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko
svetovalna služba  Trbovlje-Hrastnik, tel: 03-56-79-
391, e-mail: kss.trbovlje@kgzs.si, kontaktna oseba:
Janja Žagar, od 8.00-10.00 ure,
2.Obèina Hrastnik, Oddelek za družbene dejavnosti in
gospodarstvo  od  8.00-10.00 ure, tel.: 03/56 54392  ali
03/5654 350, kontaktna oseba: Radojka Odžiè, e-mail:
radojka.odzic@hrastnik.si

Spis št.:   330-2/2011                                                  
Hrastnik, 7.2.2011          

Župan
OBÈINE HRASTNIK

Miran JERIÈ
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Založili obèini Hrastnik in Trbovlje

Raèunalniška priprava, oblikovanje in tisk ZMAS-PRINT Trbovlje, tel 03 56 53 910
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