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Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi 
(uradni list rS, št. 94/07-uBp2), 7. člena zakona o 
javnih financah (uradni list rS št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02), 4. člena zakona o financiranju občin 
(uradni list rS, št. 123/06), Odloka o proračunu Občine 
Hrastnik za leto 2008 (uradni vestnik zasavja št. 32/07) 
in pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje 
in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v občini 
Hrastnik in podeljevanju nagrad za inovacije (ur. vestnik 
zasavja št. 7/04, 3/05, 4/07, 32/07) Občina Hrastnik, 
pot Vitka pavliča 5, objavlja

JAVNI   RAZPIS 

za dodelitev sredstev za ohranjanje in 

pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v občini 

Hrastnik ter podeljevanju nagrad za inovacije

I.

Neposredni proračunski porabnik: Občina Hrastnik, pot 
Vitka pavliča 5, 1430 Hrastnik.

II.

predmet razpisa:

predmet razpisa je sofinanciranje oz. dodeljevanje 
nepovratnih sredstev,  ki se bodo dodeljevala za 
pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 
2008 (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 konkurenčnosti in kakovosti podjetništva v 
Hrastniku.

za razvrstitev v razrede mikro, mala in srednja podjetja se 
upoštevajo določila zakona o gospodarskih družbah.

Javni razpis se delno izvaja po pravilih državnih pomoči 
– de minimis (naložbe v podjetništvo in obrt, odpiranje 
novih delovnih mest, izobraževanje podjetnikov in 
njihovih zaposlenih, nastopi na sejmih in razstavah), kar 
pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namenov tega 
javnega razpisa pomeni za prejemnika državno pomoč-
de minimis, ki jo je potrebno upoštevati pri kumulaciji 
z drugimi javnimi viri za isti namen. Vlagatelji lahko 
prejmejo skupaj (kumulativno) največ 200.000,00 Eur 

državnih pomoči- de minimis v zadnjih treh proračunskih 
letih. Vlagatelji, ki opravljajo dejavnost transporta, lahko 
prejmejo v zadnjih treh proračunskih letih skupaj največ 
100.000,00 Eur državnih pomoči-de minimis. Vse 
dodeljene državne pomoči-de minimis bodo priglašene 
na pristojno ministrstvo, kjer se vodi evidenca dodeljenih 
vseh državnih pomoči.

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

III.

Višina sredstev:

znesek razpisanih nepovratnih denarnih sredstev znaša  
37.229,00 Eur. Sredstva za leto 2008 so zagotovljena 
na proračunski postavki Občine Hrastnik 4114100 
Subvencije za malo gospodarstvo.

Sredstva za leto 2008 se razpisujejo za naslednje 
namene in v naslednjih postavkah: 

NAmEN: zNESEk V SkupNI VrEdNOStI v Eur

- Naložbe za podjetništvo in obrt 22.709,00

- Odpiranje novih delovnih mest 6.250,00

-   Izobraževanje podjetnikov in njihovih 
zaposlenih

1.285,00

- Nastop na sejmih in razstavah 800,00

- Nagrade za inovacije 2.085,00

- združenja - za podjetništvo in obrt  4.100,00

IV.

upravičenci za subvencije

a) upravičenci do sredstev na podlagi določb tega 
pravilnika so:
- gospodarske družbe, ustanovljene v skladu z 

zakonom o gospodarskih družbah. pri samostojnih 
podjetnikih se ti pogoji smiselno upoštevajo. Navedene 
gospodarske družbe imajo sedež dejavnosti na 
območju občine Hrastnik,

- gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki 
izpolnjujejo prvo alinejo tega člena in imajo sedež 
dejavnosti izven občine Hrastnik ter poslovno enoto 
v Hrastniku, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb iz 
Hrastnika (stalno prebivališče) za nedoločen čas,

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

b) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe 
(naložbe), ki se izvajajo na območju občine Hrastnik. 
Izobraževanja in nastopi na sejmih in razstavah so lahko 
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izvedeni drugje, vendar v korist podjetja, ki deluje v 
Hrastniku.

c) do sredstev so upravičeni za namene (upravičeni 
stroški), ki so jih začeli izvajati po zaprtju javnega razpisa 
v preteklem letu, do zaprtja javnega razpisa v tekočem 
letu.

č) za nagrade, namenjene za inovacije,  lahko kandidirajo 
gospodarske družbe (samo mikro, mala in srednja 
podjetja) in samostojni podjetniki, s sedežem dejavnosti 
v občini Hrastnik.

d) do sredstev niso upravičena mikro, majhna in srednja 
podjetja iz področij premogovništva, ladjedelništva, 
pomorskega prometa, kmetijstva, ribištva in jeklarstva. 

e) do zgoraj navedenih sredstev niso upravičene 
gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki:
- so na dan prijave ali v času obravnave vloge v katerikoli 

fazi postopka prisilne poravnave ali likvidacije ali 
stečajnega postopka,

- niso v postopku pridobivanja državne pomoči 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 finančnem 
poslovanju podjetij. V kolikor se je stanje izboljšalo v 
letu oddaje prijave, je potrebno to posebej dokazati z 
ustrezno dokumentacijo.

f) do nepovratnih sredstev tega razpisa niso upravičene 
gospodarske družbe oz. samostojni podjetniki za katere 
velja omejitev dodeljevanja državnih pomoči po veljavnih 
predpisih.

V.

pogoji in kriteriji za pridobitev subvencije

1.Splošni pogoji:

a) upravičenci iz 5. člena pravilnika lahko pridobijo 
sredstva za posamezne namene le pod pogojem, da 
podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za  posamezen 
namen niso prejeli sredstev iz lokalnih, državnih ali 
mednarodnih ali drugih javnih virov oz. koliko sredstev 
so iz teh virov za določen namen že prejeli. finančno 
pomoč, ki jo prištevamo med državne pomoči, je možno 
dodeliti v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za 
izvedbo projekta, investicije ali usposabljanja oz. je zanj 
nujno.

b) prednost pri dodeljevanju finančnih 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 nepovratna 
sredstva.

č) za nepovratna sredstva lahko zgoraj navedeni 
podjetniki oz. samostojni podjetniki zaprosijo šele, ko 
imajo poravnane vse obveznosti  do Občine Hrastnik 
(najem poslovnih prostorov, najem zemljišča, 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 času reševanja vloge. 
če tekoče obveznosti niso poravnane se podjetniku 
oz. samostojnemu podjetniku nepovratna sredstva ne 
dodelijo.

d) Vlagatelji uveljavljajo pravico do nepovratnih sredstev 
na osnovi originalnih računov o nabavi, projektne 
dokumentacije, razvojnih programov in poslovnih načrtov, 
ustreznih soglasij in dovoljenj, in pod pogoji, določenimi 
v razpisu in razpisni dokumentaciji. upravičenci morajo 
k obrazcem priložiti originalno dokumentacijo in en 
izvod kopij. Originalna dokumentacija se po obravnavi 
vloge vrne, kopije pa ostanejo v arhivu občinske uprave. 
upravičenci lahko pred oddajo vlog na javni razpis 
oddajo originalno dokumentacijo v pregled in vložijo le 
potrjene kopije originalne dokumentacije (potrjene s 
strani strokovnih služb Občine Hrastnik). 

e) Vlagatelj, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli 
namen pridobitve nepovratnih sredstev navajal 
neresnične podatke na zahtevkih, izgubi  vso pravico do 
nepovratnih sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom 
že prejetih nepovratnih sredstev za tekoče leto v skladu z 
določili 13. člena  pravilnika. 

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. če vlagatelj meni, da je potrebno določene dele 
dodatno predstaviti, lahko to stori v prilogi.

g) Nepopolne in nepravočasno prispele vloge bodo 
zavrnjene. dokumentacija mora biti oddana v zahtevanem 
vrstnem redu kot je določeno v razpisni dokumentaciji, 
v nasprotnem primeru bo zavrnjena. do nepovratnih 
sredstev niso upravičeni tisti, ki so v prejšnjih letih prejeli 
nepovratna sredstva za pospeševanje podjetništva in ne 
izpolnjujejo več zahtevanih pogojev v skladu z izdanimi 
akti.

h) upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se 
obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva 
vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 

nenamensko porabljena,
- da je upravičenec za isti namen prejel sredstva iz 

lokalnih, državnih, mednarodnih ali drugih javnih virov 
oz. je prekoračil dovoljeno vsoto izplačil nepovratnih 
sredstev,
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- da je upravičenec odtujil (prodal) stroje in opremo, 
sofinancirano iz proračunskih sredstev, pred iztekom 
2 let,

- da je upravičenec odtujil (prodal ali oddal v najem) 
poslovne prostore, sofinancirane iz proračunskih 
sredstev, pred iztekom 5 let,

- druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

i) davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

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

j) za ostala določila se upoštevajo določila pravilnika o 
dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje 
razvoja podjetništva in obrti v občini Hrastnik in 
podeljevanju nagrad za inovacije.

k) določeno dokumentacijo lahko strokovne službe 
Občine Hrastnik prejmejo po uradni dolžnosti (vpis 
podjetja oz. samostojnega podjetnika v poslovni register 
Slovenije, poslovanje podjetja v zadnjem letu-namesto 
BON-1 obrazca), nekatero dokumentacijo pa lahko 
prejmejo le na podlagi podpisane izjave vlagatelja. V 
kolikor vlagatelj ne podpiše izjavo o pridobitvi določene 
dokumentacije po uradni dolžnosti, mora vlagatelj sam 
pridobiti ustrezno dokumentacijo in jo priložiti k vlogi za 
javni razpis.

2.Naložbe v podjetništvo in obrt 

 Namen ukrepa: vlaganje v opremo in poslovne prostore, 
zaradi ustanovitve novega podjetja ali širitve proizvodnega 
oz. storitvenega programa ali zaradi uvajanja novega 
proizvodnega ali storitvenega  programa. poslovni 
prostori, oprema in stroji, se ne dajejo v najem drugim 
pravnim ali fizičnim osebam (uporabljajo se za izvajanje 
dejavnosti podjetja, ki se prijavlja na javni razpis). Ne 
upoštevajo se osnovna sredstva, ki niso v lasti podjetja 
oz. samostojnega podjetnika, ki se prijavlja na javni 
razpis.

Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.

pogoji za dodelitev sredstev:
- upravičenci (mikro, mala podjetja ali samostojni 

podjetniki posamezniki) oddajajo vloge na podlagi 
javnega razpisa v razpisnem roku s priloženo 
dokumentacijo (računi oz. predračuni, dokazila o 
plačanih računih oz. predračunih, kupoprodajna 
pogodba, dokazilo o plačanih davkih in prispevkih 
durS (na podlagi podpisane izjave vlagatelja ga lahko 
pridobijo strokovne službe Občine Hrastnik), BON-1 
(pridobijo ga strokovne službe po uradni dolžnosti od 
AJpES-a), ustrezna dovoljenja (gradbena, ipd.) oz. 
priglasitev del, dokazila o izvedenih plačilih (transakcije 
sredstev),

- upravičenci morajo predložiti vsa ustrezna in veljavna 
pravnomočna dovoljenja za izvedbo investicij (v kolikor 
se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja), ki se morajo 
glasiti samo na upravičenca. V kolikor se ta dovoljenja 
glasijo na lastnika poslovnega prostora, mora le-ta 
dati upravičencu 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 subvencij,

- subvencije se ne dodeljujejo za: nakup telefonov, 
pohištva (različne police, mize, stoli, omare, pulti, 
regali, separeji), transportnih sredstev, faksov, 
kopirnih strojev, računskih strojev,

- subvencije se ne dodeljujejo podjetnikom, ki 
delujejo na področju: jeklarstva, premogovništva, 
ladjedelništva, kmetijstva in ribištva,

- vrednost na računu, predračunu ali pogodbi za 
prijavljeno opremo, prostor znaša najmanj  125,00 
Eur (z ddV),

- ni nujno, da investicije odpirajo nova delovna mesta.

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

posameznike do 25 % upravičenih stroškov 
investicije, 

- do 25 % upravičenih stroškov se lahko nameni za 
projektno dokumentacijo, pridobitve dovoljenj in 
soglasij (gradbena dovoljenja, lokacijska informacija, 
ipd.), programi ali načrti investicije. Navedeni 
upravičeni stroški se upoštevajo pod pogojem, da je 
prijavljena tudi izvedbena faza prijavljene investicije, 
ki bo izvedena v dovoljenem razpisnem roku v višini 
najmanj 3.000,00 Eur.

- do 50 % upravičenih stroškov za razvojne programe, 
poslovne načrte.

upravičeni stroški in dodatni pogoji: 

2.1. Izdelava poslovnega načrta in razvojnega programa 
podjetja (opravljena storitev zunanjih izvajalcev):
- za poslovno enoto, ki deluje na območju občine 

Hrastnik: subvencija znaša do 50% stroškov izdelave 
poslovnega načrta ali razvojnega programa,

- za poslovne enote, s sedežem izven območja občine 
Hrastnik, poslovni načrt oz. razvojni program pa 
zajema samo enoto v Hrastniku: subvencija znaša 
do 50 % stroškov izdelave poslovnega načrta oz. 
razvojnega programa.

2.2. Nakup nematerialnih pravic (licence, patenti, know-
how, nepatentirano tehnično znanje):  
– subvencija znaša do 25 % stroškov nakupa 

nematerialnih pravic, 
– za poslovne enote, s sedežem izven območja občine 

Hrastnik, potrdila pa se nanašajo tudi na enoto v 
Hrastniku : subvencija znaša do 7 % stroškov,
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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 bila izveden nakup oz. 
prodaja nematerialnih pravic.

2.3.Nakup opredmetenih osnovnih sredstev
- subvencija znaša do 25 % upravičenih stroškov

dovoljena osnovna sredstva:
- osnovna sredstva, ki so v lasti upravičenca za ta javni 

razpis. Ne upošteva se finančni najem osnovnega 
sredstva (leasing za nakup osnovnega sredstva).

- nova računalniška strojna oprema,
- nova programska oprema - ne upoštevajo se programi 

za igralne avtomate,
- novi stroji in naprave za proizvodno ali storitveno 

dejavnost: gradbeni stroji, dvigala, pralni stroji za 
čistilnice, šivalni stroji, posebne žage, tiskarski stroji, 
sušilniki, ipd. Ne upoštevajo se rabljena osnovna 
sredstva, tudi če 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).

- iz dokumentacije, ki dokazuje nakup novega 
osnovnega sredstva mora biti jasno razvidna natančna 
specifikacija osnovnega sredstva (naziv osnovnega 
sredstva, uradna oznaka, ipd.) v nasprotnem primeru 
se ta del vloge izloči iz obravnave.

2.4.Nakup ali gradnja poslovnega prostora ali objekta¸ 
ali razširitev obstoječih poslovnih prostorov (lastni ali 
najem),
- nakup, gradnja ali razširitev prostora za potrebe 

poslovne dejavnosti (razširitev ali uvajanja novih 
programov),

- poslovni prostor se lahko nahaja le na območju občine 
Hrastnik,

- upravičenec 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 pričeti uporabljati za 
namene, ki so bili prijavljeni v vlogi, najkasneje v roku 
1 leta po pridobitvi subvencije,

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

- subvencija znaša največ 6260,00  Eur na upravičenca 
letno.

3. Nagrajevanje inovacij

Namen ukrepa: nagrajevanje in spodbujanje inovativnega 
razvoja podjetništva in obrti na območju občine 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 finančne intervencije: neposredna – nagrada 

pogoji za dodelitev sredstev:

– vloge lahko vlagajo nekatere gospodarske družbe 
(mikro, mala in srednja podjetja) in samostojni 
podjetniki posamezniki, s sedežem dejavnosti na 
območju občine Hrastnik,

– prosilci oddajajo vloge na podlagi javnega razpisa v 
razpisnem roku s priloženo dokumentacijo,

– k vlogi mora biti priloženo potrdilo o inovaciji s strani 
pooblaščene institucije (gospodarska zbornica, 
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 pooblaščenih institucij. Sredstva se dodeljujejo 
na število inovacij, ne na število inovatorjev. upravičenec 
lahko prijavi več inovacij za tekoče leto.

dodatni pogoji: potrditev inovacije s strani pooblaščenih 
institucij.

4. Subvencioniranje stroškov izobraževanja podjetnikov 
in njihovih zaposlenih

Namen ukrepa: spodbujanje dodatnega izobraževanja 
podjetnikov in pri njih zaposlenih, seznanjanja z obstoječo 
zakonodajo in sodobno tehnologijo, ipd. upoštevajo 
se le dodatna izobraževanja (seminarji, tečaji, posveti), 
izločena pa so osnovna izobraževanja, ki so sestavni del 
srednjih in poklicnih šol ter fakultet (pridobitev določene 
stopnje izobrazbe, računalniška izobraževanja, tečaji 
tujih jezikov). 

Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija, 
posredna-plačilo storitev

pogoji za dodelitev sredstev:

- do subvencioniranja izobraževanja so upravičeni 
podjetniki in njihovi zaposleni v mikro, malih podjetjih 
oz. pri samostojnih podjetnikih, s sedežem dejavnosti 
na območju občine Hrastnik ter zaposleni v poslovnih 
enotah, ki delujejo na območju občine Hrastnik, 
sedež dejavnosti (mikro, mala podjetja oz. samostojni 
podjetniki) pa imajo izven tega območja,

- dodatna izobraževanja so lahko: seminarji, posveti, 
tečaji, demonstracijske predstavitve, določeni 
preizkusi znanja (po sekcijah), potrdila oz. dovoljenja 
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za pridobitev posebnih dovoljenj in odločb (na podlagi 
izvedenega izobraževanja).

Vloge se oddajajo na podlagi javnega razpisa v razpisnem 
roku s priloženo zahtevano dokumentacijo (račun, 
potrdilo o plačanem računu, potrdilo o opravljenem 
izobraževanju oz. vabilo in program izobraževanja, v 
kolikor za izvedeno izobraževanje ne izdajajo potrdil). 
upravičenec lahko prijavi večje število izobraževanj na 
leto.

Višina sofinanciranja: 
– do 25 % upravičenih stroškov posebnih izobraževanj,
– delež upravičenih stroškov se lahko poveča za 10 

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

upravičeni stroški: 
- za podjetnike in njihove zaposlene:  storitev 

izobraževanja pooblaščene institucije (izločeni 
potni stroški, prenočišče) ter stroški izobraževanja 
(predavanje – kotizacija, gradivo, ipd.)

posebna izobraževanja so: 
– seminarji, posveti in druga izobraževanja o zakonodaji 

(razlaga zakonov-ddV, delovna razmerja, ipd.),
– specialistična izobraževanja in izpiti pri inžinerski 

zbornici (orodjarska, gradbeniška, ipd.)
– specialistična izobraževanja in izpiti (za borzne 

posrednike, cenilce nepremičnin, računovodje, 
managerje, poslovodje, ipd.),

– tečaji uporabe nove tehnologije, orodij, strojev, ipd..

Splošna izobraževanja so izločena (računalništvo, tuji 
jeziki, prekvalifikacija zaposlenih).

5. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih 
mest za nedoločen čas 

Namen ukrepa: odpiranje novih delovnih mest za 
registrirane brezposelne osebe na območju občine 
Hrastnik in za osebe, ki imajo stalno bivališče v Hrastniku 
in so končale 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 odda vlogo na podlagi javnega razpisa v 
razpisnem 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 prijava 
za nedoločen čas ali potrdilo zzzS (na podlagi 
podpisane izjave ga lahko pridobijo strokovne službe 
Občine Hrastnik),

- poimenski seznam o povprečnem številu 
vseh zaposlenih – original ali druga ustrezna 
dokumentacija,

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

Višina sofinanciranja: 
- subvencija znaša največ 1250,00 Eur v enkratnem 

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

5.1. zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas:

- oseba mora biti registrirana na zavodu za zaposlovanje 
v Hrastniku najmanj 1 mesec pred to zaposlitvijo,

- 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 podjetnikov 
ali v sodni register gospodarskih družb). Vloga je 
lahko oddana v času, 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 končanem šolanju 
prvič 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 območju Slovenije in v tujini.

pogoji za dodelitev sredstev:

- mikro, malo podjetje ali samostojni podjetnik se je 
vključil-o v sejemsko prireditev ali razstavo v Sloveniji 
ali tujini. Sofinancira se le prva udeležba na določenem 
sejmu ali razstavi.
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prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v 
razpisnem roku s priložitvijo ustrezne dokumentacije 
(računi in dokazila o plačanih računih). 

Višina sofinanciranja: 

- 50 % upravičenih stroškov.

upravičeni stroški: 

najetje sejemskega ali razstavnega prostora (najem 
prostora, priključkov, vitrin, obvezni vpis v katalog).

7. podpora delovanju združenj na področju podjetništva 
in obrti 

Namen ukrepa: delna podpora delovanju posebnih 
združenj, ki delujejo na področju podjetništva, obrti in 
turizma (obrtne zbornice, gospodarske zbornice, ipd.) 
in izvajajo ter organizirajo najrazličnejše aktivnosti za 
podjetnike na območju občine Hrastnik.

pogoji za pridobitev sredstev:
- obrtna ali gospodarska zbornica, s sedežem dejavnosti 

na območju regije,
- združenje, ki izvaja posebno aktivnost za potrebe 

podjetnikov na območju občine Hrastnik,
- infopisarna, ki  je na razpolago podjetnikom, šolam, 

dijakom in študentom ter drugim javnim institucijam, 

zahtevek s priloženo dokumentacijo (račun, ostala 
dokazila) za dodelitev sredstev vlagajo združenja 
individualno.

Višina sofinanciranja:
- predstavitev združenja na sejemskih prireditvah in 

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

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

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

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

upravičeni stroški: 
- predstavitev združenja 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,

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

- delovanje infopisarne (dostop do različnih informacij 
širšemu krogu oseb ):  nakup gradiva oz. zbirk predpisov 
s komentarjem (zakon o ddV s komentarjem, drugi 
zakoni, finančno-računovodski predpisi, uradni list, 
ipd.), najem storitev (podatki o finančnem poslovanju 
podjetij, ipd.) potrebnih za poslovanje podjetij.

- svetovanje podjetnikom, brezposelnim osebam, 
študentom, dijakom, ipd. (podrobni pogoji za 
svetovanje so opredeljeni v razpisni dokumentaciji – 
omejeno je število svetovanj na določeno fizično ali 
pravno osebo ter vrsta teme svetovanja).

VI. postopek prijavljanja in razpisni rok

a) prijava in razpisni rok: 

poziv za javni razpis se prične 1.3.2008 in zaključi 
s porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 
1.8.2008.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih 
za posamezen namen in mora vsebovati vse obvezne 
priloge in podatke, določene v dokumentaciji javnega 
razpisa. 

Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – vloga za javni razpis – pOdJEtNIštVO 
2008«  na prednji strani in polnim naslovom pošiljatelja 
na zadnji strani. 

Vloga z vsemi dokazili se odda na naslov:  Občina 
Hrastnik, pot Vitka pavliča 5, 1430 Hrastnik (po pošti ali 
v vložišče občinske uprave).  

b) popolnost vlog

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

zavržejo se prepozno prispele vloge ali v skladu z 
določili tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije 
nepravilno označene vloge ter nepopolne vloge, ki 
jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, neutemeljene pa se 
zavrnejo.

Vloga je neutemeljena, če:

- 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 
način izvedbe oziroma niso podatki verodostojni in/ali 
resnični;

- vlagatelj ne izpolnjuje pogojev tega javnega razpisa.
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c) postopek odpiranja in izbor vlog

Strokovna komisija, ki bo vodila celoten postopek 
javnega razpisa, bo vse pravilno označene vloge odprla 
in ugotovila njihovo popolnost. Odpiranje prispelih vlog 
ne bo javno. Vloge, ki ne bodo opremljene v skladu z 
določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije, 
bo komisija izločila. komisija bo v 5 delovnih dneh od 
odpiranja vlog pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge 
niso bile popolne, da jih najkasneje v roku 5 delovnih 
dni dopolnijo.  popolne vloge bo komisija ocenila, pri 
čemer 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 označene vloge 
se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so predložene.

d) Obveščanje o izboru

prvo odpiranje vlog: 21.4.2008 (ponedeljek)

upoštevajo se vloge, ki prispejo do 21.4.2008 do 
12.00 ure v vložišče Občine Hrastnik, ne glede na način 
dostave. Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, se 
prenesejo v naslednje odpiranje.

drugo odpiranje vlog: 29.8.2008 (ponedeljek).

Odpiranje ni javno.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 45 
dneh po odpiranju vlog. Vlagatelj lahko vloži pritožbo v 
roku 15 dni od prejema odločbe. rezultati razpisa so 
informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih 
straneh Občine Hrastnik.

po pravnomočnosti odločbe se sklene pogodba, v kateri 
se opredelijo medsebojne obveznosti. Izbrani vlagatelji 
bodo prejeli poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe. 
če 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 pridobitev 
sredstev, mora o tem pisno obvestiti Občino Hrastnik, 
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, pot 
Vitka pavliča 5, Hrastnik.

prejemnik mora ob podpisu pogodbe Občini Hrastnik za 
zavarovanje pogodbenih obveznosti predložiti v pogodbi 
določen inštrument zavarovanja, v kolikor se to zahteva 
(odvisno od vrste naložbe, višine naložbe, ipd.).

Občina Hrastnik se zaveže, da bo prejemniku nakazala 
pogodbeni znesek najkasneje v roku 30 dni po oddaji 
zahtevka za izplačilo sredstev z ustreznimi dokazili 
(popolna vloga) o izvedbi naložbe oz. drugih nalog na 
transakcijski račun 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 podpisu 

aneksov oz. po podpisu notarskega zapisa pogodb oz. 
aneksov.

e) razporeditev sredstev

V kolikor bo na posameznih postavkah prispelo premalo 
vlog oz. zahtevkov, bodo prosta sredstva prenešena 
na postavke, kjer je večje število vlog od razpoložljivih 
sredstev. V kolikor pa bo na posameznih postavkah 
prispelo več vlog oz. zahtevkov bodo imeli prednost tisti, 
ki prvič uveljavljajo subvencijo na posamezni postavki. 
Na podlagi strokovne odločitve komisije, bo s strani 
pristojnega občinskega organa izdana odločba  in 
sklenjena pogodba.

VII. razpisna dokumentacija in informacije: 

prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo brez 
plačila na Občini Hrastnik (v vložišču  občinske uprave) 
oz. na spletnih straneh http://www.hrastnik.si/obcina 
(rubrika javni razpisi).

Vse dodatne informacije so na voljo : 

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

Spis št.:    319-1/2008
Hrastnik,  29.2.2008

župan 
Občine Hrastnik
miran JErIč, l.r.
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Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (ur. list rS št. 
51/06-upB1), 21. člena zakona o lokalni samoupravi 
(uradni list rS, št. 94/07-uBp2), 7. člena zakona o 
javnih financah (uradni list rS št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02), 4. člena zakona o financiranju občin (uradni list 
rS, št. 123/06), Odloka o proračunu Občine Hrastnik 
za leto 2008 (uradni vestnik zasavja št. 32/07),  Statuta 
občine Hrastnik (ur. vestnik zasavja št. 3/99, 20/03, 
28/06) in pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči 
za programe razvoja podeželja in kmetijstva v občini 
Hrastnik (ur. vestnik zasavja št. 17/07) Občina Hrastnik, 
pot Vitka pavliča 5, objavlja

JAVNI    RAZPIS 

za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj 

podeželja in kmetijstva v občini Hrastnik za leto 

2008

I. predmet razpisa:

predmet razpisa so državne pomoči, ki se bodo 
dodeljevale za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja 
v občini Hrastnik. državne pomoči se dodeljujejo za dve 
vrsti ukrepov: 

a) skupinske izjeme za kmetijstvo (prijavljene na 
ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

b) splošna pravila za gospodarstvo – de minimis 
(prijavljene na ministrstvo za finance).

Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči, kar 
pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namenov tega 
javnega razpisa pomeni za prejemnika državno pomoč, 
ki jo je potrebno upoštevati pri kumulaciji z drugimi 
javnimi viri za isti namen. Vlagatelji lahko prejmejo skupaj 
(kumulativno) največ določeno višino državnih pomoči v 
zadnjih treh proračunskih letih, glede na vrsto državnih 
pomoči.

II. Višina sredstev:

znesek razpisanih subvencij znaša  19.014,00 Eur. 
Sredstva za leto 2008 bodo razdeljena na naslednje 
postavke:

A. pOStAVkA 4111001 StrukturNI ukrEpI V 
kmEtIJStVu IN žIVIlStVu 16.000,00 Eur

A1. SkupINSkE IzJEmE zA kmEtIJStVO
1. posodabljanje kmetijskih gospodarstev (primarna 

proizvodnja)
a) naložbe v hleve s pripadajočo notranjo opremo 

(oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo 
mleka, mesa, jajc (izločene gnojne jame in gnojišča)

b) naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo 
(kašča, kozolec, silos, ipd.)

c) prva postavitev ali prestrukturiranje obstoječih trajnih 
nasadov

č) nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, 
vključno s pripadajočo opremo

d) nakup in postavitev mrež proti toči 

2. Varstvo tradicionalnih stavb – zaščitenih z občinskim 
odlokom ali vpisanih v register nepremične kulturne 
dediščine  

a) naložbe v zgodovinske znamenitosti, ki imajo 
značilnosti neproizvodne dediščine in se nahajajo na 
kmetijskih gospodarstvih,

b) naložbe v zgodovinske znamenitosti, ki imajo 
značilnosti proizvodne dediščine na kmetiji (mlini, 
žage, ipd.), vendar naložba ne bo povzročila 
povečanja zmogljivosti kmetije. 

3. pomoč za zaokrožitev zemljišč
a) naložbe za zaokrožitev zemljišč, na območju občine 

Hrastnik  

4. zagotavljanje tehnične podpore (primarna 
proizvodnja)

a) izobraževanje in usposabljanje kmetov in članov 
njihovih družin oz. gospodinjstva

 (prijavljajo se izvajalci storitev, ne kmetje oz. njihovi 
družinski člani)

A2. SplOšNA 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 tradicionalnimi 

znanji na kmetiji
č) 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 
kmetijah ali izven kmetije
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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 dejavnostjo na kmetiji. 

3. zagotavljanje tehnične podpore (samo za dejavnost 
predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih 
proizvodov oz. dopolnilne dejavnosti)

a) izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov 
in članov njihovih družin oz. gospodinjstva (prijavljajo 
se izvajalci storitev, ne kmetje oz. njihovi družinski 
člani)

B. pOStAVkA: 4111003  zEmlJIškE 
OpErAcIJE 3.014,00 Eur

B1. SkupINSkE IzJEmE zA kmEtIJStVO

2. urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov
a) postavitev pašnikov (oprema za ograjo, ipd., izločeni 

so  namakalni sistemi za pašnike
b) ureditev zemljišča (agromelioracije, ki niso poseg 

v prostor, izločena so drenažna dela in material za 
drenažo, oprema za namakanje in namakalna dela)

c) ureditev dostopa na kmetiji (obnova ali izgradnja 
poljskih ali travniških poti ali poti v travniških 
sadovnjakih)

III. definicija pojmov:

Izrazi, uporabljeni v tem razpisu, imajo naslednji pomen:

• »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz  
člena 87 (1) pogodbe ES;

• »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama 
v prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških  proizvodov in 
proizvodov iz ribogojstva, zajetih v uredbi Sveta (ES) 
št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake 
kN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, 
ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne 
proizvode, kakor je navedeno v členu 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;

• »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na 
zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe 
za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina 
dajanja v promet razen prve prodaje primarnega 
proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu 
in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo 
prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec 
končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se 
opravlja v ločenih, 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 pomoči« pomeni znesek 
pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je 
projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski 
so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;

• »območja z omejenimi možnostmi« pomeni 
območja, kakor so jih države članice opredelile na 
podlagi člena 17 uredbe (ES) št. 1257/1999;

• »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje 
merila, določena v skladu s členom 32 uredbe (ES) 
št. 1698/2005.

IV. upravičenci za subvencije

za subvencijo lahko zaprosijo:

- fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo na območju občine Hrastnik in imajo v 
lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih obdelovalnih 
površin na navedenem območju ter imajo kmetijsko 
gospodarstvo, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev pri pristojnem državnem upravnem 
organu (v nadaljevanju: kmg);

- člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo stalno 
prebivališče na naslovu nosilca kmg;

- pravne in fizične osebe, ki so registrirane za izvajanje 
tehnične pomoči na področju kmetijstva ali razvoja 
podeželja;

- registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, 
ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju občine ali regije ali izven regije.

V. pogoji in kriteriji za pridobitev subvencije

1. Splošni pogoji:

a) upravičenci lahko pridobijo sredstva za posamezne 
namene le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji 
pomoči, da za  posamezen namen niso prejeli sredstev 
iz državnih ali mednarodnih virov ali drugih virov. V kolikor 
se je upravičenec prijavil še na druge javne razpise za 
isti namen in čaka na odgovor, mora to navesti v svoji 
vlogi. pri dodeljevanju državnih pomoči se upoštevajo 
pravila, ki prepovedujejo preseganje kumulacije državnih 
pomoči nad dovoljeno intenziteto pomoči.

b) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, 
ki se izvajajo na območju občine Hrastnik in še niso 
izvedeni.

c) pri upravičenih stroških 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 lastno delo.
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č) davek na dodano vrednost ni upravičen strošek 
(osnova za državne pomoči je odbitek davka od 
upravičenih stroškov).

d) upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se 
obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva 
vračila sredstev.

e) pomoč se lahko dodeli le za kmetijsko gospodarstvo/
zvezo ali združenje, ipd., ki ni podjetje v težavah.

f) Najmanjši znesek na računu za naložbe v kmetijska 
gospodarstva znaša 42,00 EUR.

g) pri izračunu gVž se upoštevajo količniki, 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.)

h) Subvencije se bodo izplačevale kot nepovratna 
sredstva v skladu s proračunskimi prilivi.

i) za ostala določila se upoštevajo pravila pravilnika o 
dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja 
podeželja in kmetijstva v občini Hrastnik.

j) določeno dokumentacijo lahko strokovne službe 
Občine Hrastnik pridobijo po uradni dolžnosti le na 
podlagi podpisane izjave vlagatelja. V kolikor vlagatelj ne 
podpiše izjavo o pridobitvi določene dokumentacije po 
uradni dolžnosti, mora vlagatelj sam pridobiti ustrezno 
dokumentacijo in jo priložiti k vlogi za javni razpis 
(gradbena in druga dovoljenja, preverjanje pri davčnih 
in drugih organih, plačevanje prispevkov za pokojninsko 
zavarovanje-kot kmet, ipd..

2. točkovanje: 

točke se dodeljujejo za vsak izpolnjen pogoj:  

pogoj

a) splošni pogoji:

za vsak izpolnjeni pogoj v nadaljevanju, se vlagatelju 
dodeli 10 točk/izpolnjen pogoj

- kmetijsko gospodarstvo ima registrirano dopolnilno 
dejavnost oz. je v postopku registracije (že oddana 
vloga na ustrezen državni organ in izpolnjeni vsi pogoji 
za registracijo navedene dejavnosti

- kmetijsko gospodarstvo, kjer ima najmanj en družinski 
član registrirano osebno dopolnilno delo ali 
domačo ali umetnostno obrt (družinski član ima 
stalno bivališče na tem kmetijskem gospodarstvu)

- kmetijsko gospodarstvo, kjer je najmanj en družinski 
član pokojninsko zavarovan kot kmet (ima stalno 
bivališče na tem kmetijskem gospodarstvu)

- kmetijsko gospodarstvo vlaga v zaokrožitev zemljišč 
(naložba v tekočem letu)

- kmetijsko gospodarstvo je v tekočem letu povečalo 
površine kmetijskih zemljišč v uporabi (lastne ali v 
zakupu) več kot 3 ha

- kmetijsko gospodarstvo ima več kot 5 GVŽ (glav 
velike živine - upoštevajo se splošni količniki  pri 
izračunu živali, ki se uporabljajo pri kgzS

b)vrsta naložbe

za vsak izpolnjeni pogoj v nadaljevanju, se vlagatelju 
dodeli 10 točk/izpolnjen pogoj

- prijavljena naložba je naložba, ki povečuje primarno 
proizvodnjo ali predelavo ali trženje (nova 
postavitev objekta ali opreme oz. strojev, povečanje 
obstoječih kapacitet, nova oprema omogoča uvajanje 
sodobnih postopkov, racionalnejšo proizvodnjo, večja 
zmogljivost, ipd.)

- prijavljena naložba je naložba v trajne nasade 

- ureditev kmetijskih zemljišč: pašniki, agromelioracije 
kmetijskih zemljišč (izravnava terena, pikiranje skalnih 
samic, odstranitev grč); ne upoštevajo se dostopi do 
kmetijskih zemljišč (poljske poti, travniške poti, poti v 
nasadih)

- varstvo tradicionalnih stavb  

c)vrsta naložbe

za vsak izpolnjeni pogoj v nadaljevanju, se vlagatelju 
dodeli 5 točk/izpolnjen pogoj

- prijavljena naložba je naložba, ki pomeni adaptacijo 
obstoječih objektov in opreme v njih (izboljšanje 
higienskih razmer ali standardov za dobro počutje 
živali, zmanjšanje proizvodnih stroškov, varovanje 
obstoječega, ipd.)

- ureditev kmetijskih zemljišč: travniške poti, poljske 
poti, poti v trajnih nasadih

d) tehnična podpora (izobraževanje, usposabljanje in 
informiranje kmetov, ipd.) 

- programi vključujejo vsebine, ki so zajete v regionalnem 
razvojnem programu podeželja na območju zasavske 
regije 7 točk

- programi vključujejo druge vsebine, ki niso vključene 
v regijske razvojne programe 3 točke

- vsebina programa od 3 do 5 točk

Nepovratna sredstva se dodeljujejo na podlagi skupaj 
doseženih točk v eni prijavi, prednost imajo tisti, ki 
dosežejo največje število točk. pri tehnični podpori se 
upošteva največje število doseženih točk v tej skupini.
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Skupina A:

Subvencija se lahko dodeli do maksimalno dovoljene 
stopnje za posamezne ukrepe upravičencem, ki dosežejo 
najmanj:
- 20 točk pri naložbah v kmetijska gospodarstva za 

primarno proizvodnjo, za predelavo, trženje oz. 
dopolnilno dejavnost

- 20 točk pri naložbah v varstvo tradicionalnih stavb 
- 20 točk za zaokrožitev kmetijskih zemljišč, ureditev 

kmetijskih zemljišč (agromelioracija, pašnik ali ureditev 
dostopov)

- 10 točk za tehnično podporo. 

Skupina B

Subvencija se dodeli 10 odstotnih točk manj do 
maksimalno dovoljene stopnje za posamezne ukrepe 
upravičencem, ki dosežejo manj kot:
- 20 točk pri naložbah v kmetijska gospodarstva za 

primarno proizvodnjo, za predelavo, trženje oz. 
dopolnilno dejavnost

- 20 točk pri naložbah v varstvo tradicionalnih stavb 
- 20 točk za zaokrožitev kmetijskih zemljišč, ureditev 

kmetijskih zemljišč (agromelioracija, pašnik ali ureditev 
dostopov)

- 10 točk za tehnično podporo. 

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 priloga 
I k pogodbi ES in spadajo v naslednje sektorje: mleko, 
meso, jajca, med, poljščine, vino, sadje in zelenjava, 
hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali 
semenski material, itd.. pomoč ne sme biti dodeljena za 
proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo 
mleko in mlečne proizvode.

3.1.2.upravičenci:

so pravne in fizične osebe, ki imajo kmg in imajo v lasti 
oz. v zakupu kmetijska zemljišča v uporabi (najmanj 3 
ha), ki ležijo na območju občine Hrastnik. pri naložbah v 
rastlinjake, plastenjake in sadovnjake (upravičeni le trajni 
nasadi) imajo lahko upravičenci v lasti ali zakupu najmanj 
1 ha kmetijskih zemljišč na območju občine Hrastnik.

3.1.3. Splošni pogoji upravičenosti:
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi 

predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu 
okolja. upravičenec ne more uveljavljati upravičenih 
stroškov naložbe, če 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 
preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, 
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali 
izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro 
počutje živali;

- pomoč se lahko dodeli le kmg, ki niso podjetje v 
težavah.

3.1.4.  finančne določbe:

- bruto intenzivnost pomoči: 
• do 50% upravičenih stroškov na območjih z 

omejenimi dejavniki, 
• do 40% upravičenih stroškov za ostala območja.

- največji znesek dodeljene pomoči: 
• Najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 5.000 

Eur na kmg na leto. pomoč se lahko dodeli  tudi 
v primeru, da se upravičencu omogoči, da doseže 
nove uvedene minimalne standarde glede okolja, 
higiene in dobrega počutja živali.   

• Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu 
mikropodjetju (kmg) ne sme preseči 400.000,00 
Eur v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ali 
500.000,00 Eur, če je mikropodjetje na območju 
z omejenimi dejavniki.

3.1.5. predmet podpore so naslednji sklopi naložb: 

3.1.5.1. posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
- naložbe v hleve s pripadajočo notranjo opremo 

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

- naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo 
(kašča, kozolec, silos, ipd.);

- prva postavitev oz. prestrukturiranje obstoječih trajnih 
nasadov;

- nakup in postavitev rastlinjakov ali plastenjakov, 
vključno s pripadajočo opremo;

- nakup in postavitev mrež proti toči.

pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko 
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo 
toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.

3.1.5.1.1. Specifični pogoji upravičenosti:

upravičenci  za pridobitev  pomoči 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);
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- izdelan načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in 
tehnologijo reje. Najmanjša zmogljivost hleva mora biti 
3 gVž  - upošteva se tudi kombinirana reja živali;

- izdelan načrt ureditve kozolca s popisom del, opreme. 
upravičenec mora imeti najmanj 3 gVž - upošteva se 
tudi kombinirana reja živali;

- pri postavitvi novega ali razširitvi obstoječega 
rastlinjaka oz. plastenjaka merijo površine minimalno 
200 m2.  rastlinjak ali plastenjak mora biti montažno 
demontažnega tipa;

- izdelan načrt za postavitev mreže proti toči v 
sadovnjakih, s popisom del in materiala. V tem 
primeru mora upravičenec imeti ali na novo posaditi 
trajni nasad minimalne površine 0,3 ha in izvedbeni 
načrt.;

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

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

- za razširitev obstoječih  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. upravičeni stroški:
- stroški novogradnje ali adaptacije hlevov zaradi 

prilagajanja standardom, temelječih na zakonodaji 
Skupnosti;

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

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

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

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

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

in programov – arhitektov, svetovalcev, študije 
izvedljivosti, pridobivanja patentov in licenc, projektna 
dokumentacija, ipd.).

Neupravičeni stroški: 
- nakup proizvodnih pravic, živali ali letnih rastlin,
- zasaditev letnih rastlin,
- tekoči stroški proizvodnje,
- preproste naložbe za nadomestitev.

3.1.5.2. urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in 
dostopov

3.1.5.2.1. Specifični pogoji upravičenosti:

- izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme 
in tehnologijo paše;

- izdelan načrt ureditve zemljišča ali dostopov na kmetiji 
(agromelioracije, ureditev poljskih in travniških poti 
in poti v trajnih nasadih). pri agromelioracijah se ne 
upoštevajo drenažna dela in material za drenažo, 
oprema za namakanje in namakalna dela);

- ustrezno dovoljenje za ureditev zemljišča, v kolikor je 
to potrebno (glede na obseg in vrsto investicije).

3.1.5.2.2. upravičeni stroški:
- stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z 

električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne 
čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč 
za živino, ;

- stroški strojnih storitev za odstranjevanja skal, 
planiranje zemljišča;

- stroški strojnih storitev urejanja, obnove in izgradnje 
poljskih in travniških poti in poti v trajnih nasadih;

- splošni stroški (stroški za pripravo in izvedbo projektov 
in programov – arhitektov, svetovalcev, študije 
izvedljivosti, pridobivanja patentov in licenc, projektna 
dokumentacija, ipd.).

3.2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb

3.2.1. predmet podpore:

predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih 
znamenitosti, ki so zaščitene z občinskim odlokom ali so 
vpisane v register nepremične kulturne dediščine (rkd), 
ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture oz. je 
v postopku vpisa v naveden register,
- za naložbe ali prizadevanja, namenjena ohranjanju 

značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na 
kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske 
znamenitosti); 

- za naložbe ali prizadevanja za varstvo dediščine 
proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska 
poslopja (mlini, žage, ipd.), če naložba ne povzroči 
povečanja zmogljivosti kmetije.

3.2.2. upravičenci:

upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje 
tradicionalnih stavb so  nosilci kmg na območju Občine 
Hrastnik. 

3.2.3. Splošni pogoji upravičenosti:
- tradicionalna stavba (objekt)  leži na območju Občine 

Hrastnik;
- objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne 

dediščine (rkd), ki ga vodi ministrstvo pristojno za 
področje kulture oz. je v postopku vpisa v naveden 
register ali pa je zaščiten z občinskim odlokom;
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- v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko 
izpričana lokacija in obstoj objekta, (fotodokumentacija, 
zemljiškonjižni izpisek, katastrski  načrt).

3.2.4. upravičeni stroški
- stroški za pripravo  dokumentacije za rekonstrukcijo 

(ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo 
objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt)  
projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski 
program;

- stroški za nabavo novega materiala za obnovo;
- stroški za izvajanje del. 

Ne upoštevajo se stroški lastnega dela. za naložbe 
v povečanje proizvodnih zmogljivosti se uporabljajo 
določila za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo.

3.2.5. finančne določbe
- bruto intenzivnost pomoči: 
- pomoč se lahko odobri v višini do 50 % upravičenih 

stroškov, ki nastanejo pri naložbah ali prizadevanjih za 
varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, 
kot so kmetijska poslopja (kašče, kozolci, skedenj, 
svinjak, čebelnjak, ipd.), če naložba ne povzroči 
povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije.

- pomoč se lahko odobri do 50 % upravičenih stroškov, 
ki nastanejo pri naložbah ali prizadevanjih, za varstvo 
dediščine neproizvodne sredstev na kmetijah. 

- najvišji znesek dodeljene pomoči: 

Najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 3.000 Eur na 
kmg na leto. 

3.3. pomoč za zaokrožitev zemljišč

3.3.1.  predmet podpore

predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z 
zaokrožitvijo zemljišč, na območju Občine Hrastnik.

3.3.2. upravičenci: 

upravičenci do dodelitve državnih pomoči za zaokrožitev 
zemljišč so nosilci kmg.

3.3.3. Splošni pogoji upravičenosti

krijejo se upravičeni stroški, nastali v tekočem letu, 
vendar ne pred odobritvijo sredstev.

3.3.4. upravičeni stroški

Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni 
menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč. 

3.3.5.  finančne določbe
- bruto intenzivnost pomoči:

• do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih 
postopkov

- največji  znesek dodeljene pomoči:  

Največji znesek pomoči znaša 1000 Eur na kmg na 
leto.

3.4. zagotavljanje tehnične podpore

3.4.1 predmet podpore

med tehnične podpore se štejejo:
- izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in 

članov njihovih družin oz. gospodinjstva

3.4.2. upravičenci
1. registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, 

ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane;

2. pravne in fizične osebe, ki so registrirane za izvajanje 
tehnične pomoči na področju kmetijstva;

3.4.3. Splošni pogoji upravičenosti

pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na 
ustreznem območju, in to na podlagi objektivno 
opredeljenih pogojev. če tehnično podporo zagotavljajo 
skupine proizvajalcev ali druge kmetijske institucije 
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali 
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak 
prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine 
ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje 
storitve.

3.4.4. upravičeni stroški:

1. Na področju organiziranja in izvedbe programov 
izobraževanja in  usposabljanja kmetov in njihovih 
družinskih članov (stalno bivališče na naslovu nosilca 
kmg) se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja 
programov izobraževanja in usposabljanja.

2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje 
strani se pomoč dodeli za kritje  honorarjev za storitve, 
ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti 
niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, 
na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne 
storitve ali oglaševanje.

3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj 
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov 
ter sodelovanje na njih se pomoč dodeli za stroške 
udeležbe, stroške izdaje publikacij, najemnine in 
opremljanje razstavnih prostorov, materialnih stroškov 
priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja 
pridelkov, simbolične nagrade, podeljene na 
tekmovanjih do vrednosti 250 Eur na nagrado in 
zmagovalca.

4. Stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj 
(prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi 
in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da 
posamezna podjetja ali znamke ne imenujejo porekla 
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znamke, razen za proizvode iz uredbe Sveta (ES) št. 
510/2006.

5. Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo 
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali 
proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in 
predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci 
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje 
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov 
vzpostavitve internetne strani).

3.4.5. finančne določbe

- bruto intenzivnost pomoči:
• do 100 % upravičenih stroškov; 
• pomoč se dodeli  v obliki subvencioniranih storitev 

in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju 
proizvajalcem;

• kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem 
za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in 
nekmetijskih proizvodov, se upošteva določila 
pravil »de minimis« za gospodarstvo. 

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, 
zelišč, ipd.);

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

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

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

kmetiji.

4.1.2. upravičenci:

Nosilci kmg in člani kmečkega gospodinjstva na kmg 
(imajo stalno prebivališče na kmg), ki se ukvarjajo ali se 
bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmg ter 
imajo sedež in kmetijske površine na območju Občine 
Hrastnik.

4.1.3. Splošni pogoji upravičenosti
- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 

opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno 
zakonodajo, 

- dopolnilna dejavnost mora biti registrirana oz. se mora 
registrirati v letu prijave (če je v postopku registracije) 

in opravljati na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po 
zaključeni investiciji.

4.1.4. upravičeni stroški:
- vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakup 

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

pridobitve dovoljenj, ipd.). 

4.1.5. finančne določbe
-  bruto intenzivnost pomoči 

do 50% upravičenih stroškov.
- največji znesek dodeljene pomoči 

Največji znesek dodeljene pomoči znaša 5000 Eur na 
kmg na leto.

Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli 
podjetju, ne  sme  presegati 200.000 Eur bruto,  v  
katerem koli obdobju treh proračunskih let. dodeljena 
pomoč 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. upravičenci:

Nosilci kmg in njihovi člani gospodinjstva (stalno 
prebivališče na kmg), ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali 
z dopolnilnimi dejavnostmi na kmg, ki ima sedež in 
kmetijske površine na območju Občine Hrastnik.

4.2.3. Splošni pogoji upravičenosti
- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje 

dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo,
- dejavnost se mora opravljati na kmetiji še vsaj 

naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.

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

ustreznih dovoljenj). 
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4.2.5. finančne določbe
-  bruto intenzivnost pomoč
 do 50% upravičenih stroškov
- največji znesek dodeljene pomoči 

Največji znesek dodeljene pomoči znaša 5000 Eur na 
kmg na leto.

Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli 
podjetju, ne  sme  presegati 200.000 Eur bruto zneska, 
v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

4.3.  zagotavljanje tehnične podpore

4.3.1. predmet podpore

med tehnične podpore se štejejo:
- izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in 

članov njihovih družin oz. gospodinjstva

tehnična pomoč je namenjena upravičencem za 
dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih 
proizvodov.

4.3.2. upravičenci

1. registrirana stanovska in interesna združenja in 
zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane;

2. pravne in fizične osebe, ki so registrirane za izvajanje 
tehnične pomoči na področju kmetijstva in razvoja 
podeželja;

4.3.3. Splošni pogoji upravičenosti

pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na 
ustreznem območju, in to na podlagi objektivno 
opredeljenih pogojev. če tehnično podporo zagotavljajo 
skupine proizvajalcev ali druge kmetijske institucije 
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali 
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak 
prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine 
ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje 
storitve.

4.3.4. upravičeni stroški:

1. Na področju organiziranja in izvedbe programov 
izobraževanja in  usposabljanja kmetov in njihovih 
družinskih članov (stalno bivališče na naslovu nosilca 
kmg) se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja 
programov izobraževanja in usposabljanja.

2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje 
strani se pomoč dodeli za kritje  honorarjev za storitve, ki 
ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v 
zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer 
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali 
oglaševanje.

3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo 
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov 

ter sodelovanje na njih se pomoč dodeli za stroške 
udeležbe, stroške izdaje publikacij, najemnine in 
opremljanje razstavnih prostorov, materialnih stroškov 
priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja 
pridelkov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih 
do vrednosti 250 Eur na nagrado in zmagovalca.

4. Stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj 
(prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in 
predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna 
podjetja ne imenujejo porekla znamke.

5. Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo 
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali 
proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in 
predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake 
možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov 
priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve 
internetne strani).

4.3.5. finančne določbe
- bruto intenzivnost pomoči:

• do 100 % upravičenih stroškov; 
• pomoč se dodeli  v obliki subvencioniranih 

storitev in ne sme vključevati neposrednih 
plačil v denarju. 

VI. Vloge:

a) prijava in razpisni rok ter odpiranje vlog: 

poziv za javni razpis se prične 1.3.2008 in zaključi 
s porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 
30.4.2008 do 15.00 ure. rok za oddajo dokazil o 
plačilu posameznih računov, situacij, dovoljenj, ipd. velja 
do 1.10.2008 do 15.00 ure.

Odpiranje vlog:
- prvo odpiranje vlog bo: v četrtek,  27.3.2008

 upoštevajo se vloge, ki prispejo do 27.3.2008 do 
12.00 ure v vložišče Občine Hrastnik, ne glede na 
način dostave. Vloge, ki bodo prispele po navedenem 
roku, se prenesejo v naslednje odpiranje.

- drugo odpiranje vlog bo izvedeno dne:  v četrtek 
8.5.2008

Odpiranje vlog ni javno.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih 
za posamezen ukrep in mora vsebovati vse obvezne 
priloge in podatke, določene v dokumentaciji javnega 
razpisa. Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici 
z oznako: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis 
KMETIJSTVO 2008« na prednji in polnim naslovom 
pošiljatelja na zadnji strani. 

Vloga z vsemi dokazili se odda na naslov:  Občina 
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (po pošti 
ali v vložišče občinske uprave).  
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b) popolnost vlog

Nepravočasno prispele in nepopolne vloge oz. zahtevki 
bodo zavrnjeni. Vloga je popolna, če vlagatelj do 
predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, 
predloži pravilno zapečatene 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 označene vloge odprla in 
ugotovila njihovo popolnost. Odpiranje prispelih vlog 
ne bo javno. Vloge, ki ne bodo opremljene v skladu z 
določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije, 
bo komisija izločila. komisija bo v 5 delovnih  dneh od 
odpiranja vlog pozvala tiste predlagatelje, katerih vloge 
niso bile popolne, da jih najkasneje v roku 5 delovni dni 
dopolnijo.  popolne vloge bo komisija ocenila.

V roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge 
se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so predložene.

č) Obveščanje o izboru

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 45 
dneh po odpiranju vlog.

Občina Hrastnik se zaveže, da bo prejemniku nakazala 
pogodbeni znesek najkasneje v roku 30 dni po oddaji 
zahtevka za izplačilo sredstev z ustreznimi dokazili o 
izvedbi naložbe oz. drugih nalog na transakcijski račun 
prejemnika. 

d) razporeditev sredstev

V kolikor bo na posameznih postavkah prispelo premalo 
vlog oz. zahtevkov, bodo prosta sredstva prenešena 
na postavke, kjer je večje število vlog od razpoložljivih 
sredstev, v skladu s predpisi. Na podlagi strokovne 
odločitve komisije, bo s strani pristojnega občinskega 
organa izdana odločba oz. sklenjena pogodba. V kolikor 
upravičenec ne podpiše pogodbe v roku 8 dni po 
pravnomočnosti odločbe, ni upravičen do nepovratnih 
sredstev.

VII. razpisna dokumentacija in informacije: 

prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo brez 
plačila na Občini Hrastnik (v vložišču  občinske uprave) 
oz. na spletnih straneh http://www.hrastnik.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. Občina Hrastnik, Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo od 8.00-10.00 ure, tel.: 03/56 54392  
ali 03/5654 350 kontaktna oseba: radojka Odžič   
e-mail: radojka.odzic@hrastnik.si

Spis št.:   330-1/2008
Hrastnik, 29.2.2008

župan 
Občine Hrastnik
miran JErIč, l.r.
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Na podlagi 17. člena Statuta Občine Hrastnik (uVz, št. 
28/06 - čistopis) je Občinski svet Občine Hrastnik, na 
svoji seji, dne 28.2.2008 sprejel

PRAVILNIK 

O SOFINANCIRANJU PRIREDITEV POSEBNEGA 

POMENA

SplOšNE dOlOčBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo predmet sofinanciranja, 
upravičenci, postopki in merila za sofinanciranje prireditev 
posebnega pomena za območje Občine Hrastnik in se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Hrastnik.

2. člen

Sofinanciranje prireditev se izvede v skladu z določili 
tega pravilnika ter v okviru zagotovljenih proračunskih 
sredstev Občine Hrastnik za te namene.

3. člen

predmet tega pravilnika je sofinanciranje prireditev, ki se 
izvajajo na območju občine Hrastnik in:

- so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu 
obiskovalcev

- bodo izvedene v tekočem koledarskem letu, kot je 
sprejet veljavni občinski proračun

- so pretežno brezplačne za obiskovalce

- imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in 
odhodkov ter zagotovljene tudi druge vire financiranja

- se v tekočem letu ne sofinancirajo iz drugih finančnih 
virov Občine Hrastnik

- imajo prijavitelji izkušnje na področju izvajanja 
prireditev

- prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske, materialne in 
prostorske pogoje za izvedbo prireditve

- prireditev ima prepoznaven značaj in vsebino

- dopolnjujejo  kulturno, turistično, športno, družbeno 
ponudbo občine

- prireditev je tradicionalna ali gre za prireditev ob 
visokem jubileju delovanja društva oz. združenja ali gre 
za drugo prireditev, ki ima javni značaj ob posebnem 
dogodku

- vsebina prireditve je vezana na področja, ki so predmet 
razpisa

- je v lokalnem javnem interesu.

uprAVIčENcI

4. člen

upravičenci do sredstev po tem pravilniku so izvajalci oz. 
organizatorji naslednjih prireditev:

a) trAdIcIONAlNE prIrEdItVE: 
- kramarski sejem, 
- Sejem cvetja, 
- dolska noč,
- kmečke igre, 
- ulični festival rdeči revir, 
- koncerti za mlade, 
- Sovretova pot, 
- Veselje je pri nas doma oz. moja dežela lepa in 

gostoljubna.
- Novoletno srečanje starostnikov nad 70. let
- Veseli december

b) OSrEdNJE prIrEdItVE OB pOčAStItVI 
držAVNIH prAzNIkOV:
- 8.februar - Slovenski kulturni praznik, 
- 27. april - dan upora proti okupatorju, 
- 1.in 2.maj - praznik dela (osrednje kresovanje v 

počastitev praznika)
- 25.junij - dan državnosti,
- 26.december - dan samostojnosti in enotnosti.

c) OSrEdNJA prIrEdItEV V pOčAStItEV 
OBčINSkEgA prAzNIkA 3. JulIJ

d) prIrEdItVE V pOčAStItEV VISOkIH JuBIlEJEV 
dElOVANJA društEV Oz. združENJ (30,40,50,.. 
upošteva se jubilej na vsakih 10 let, od 30 let dalje).

e) drugA prIrEdItEV, ki ima javni značaj in so za njeno 
izvedbo zagotovljena proračunska sredstva.

pOStOpEk

5. člen

finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi 
vsakoletnega  javnega razpisa za sofinanciranje prireditev 
posebnega pomena.

Javni razpis se objavi na podlagi  sklepa župana, v skladu 
z določili tega pravilnika.

Javni razpis se objavi na spletni strani občine in oglasni 
deski občine.
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6. člen

Javni razpis mora vsebovati:

- navedbo naročnika

- prireditev, ki je predmet sofinanciranja

- višino razpoložljivih sredstev

- merila za izbor programov za dodelitev sredstev

- razpisni rok

- način dostave prijave na razpis

- razpisno dokumentacijo z obrazci

- rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o rezultatih 
razpisa.

7. člen

postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom 
imenuje župan.

komisija odloča z večino glasov vseh članov.

komisija na podlagi meril ovrednoti vloge in pripravi 
predloge upravičencev za dodelitev sredstev.

Na podlagi predloga komisije župan sprejme odločitev 
o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov 
sredstev. 

zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži 
pritožbo v roku 8. dni od dneva prejema sklepa, na 
župana Občine Hrastnik. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. O 
pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

8. člen

z upravičenci oz. izbranimi izvajalci se sklene pogodba 
o sofinanciranju prireditve. upravičencem bodo sredstva 
nakazana na podlagi odobrenega zahtevka z dokazili.

9. člen

upravičenec je dolžan v roku 15. dni po končani prireditvi 
podati poročilo o poteku prireditve. 

mErIlA

10. člen

komisija bo pri vrednotenju vlog prijaviteljev za 
sofinanciranje prireditev upoštevala naslednja merila:

- kakovost in prepoznavnost prireditve-dogodka za 
prireditve pod točko d in e iz 4. člena

- ekonomičnost

- dostopnost dogodka javnosti

- pomembnost za lokalno območje

- dosedanje delo in reference prijavitelja

- sodelujoči na prireditvi

- trajanje prireditve

- število dogodkov

- visoki okrogli jubilej delovanja društva oz. združenja. 
upošteva se jubilej vsakih 10 let, vendar od 30. let 
delovanja dalje.

kONčNE dOlOčBE

11. člen

upravičenci oz. izvajalci prireditev so dolžni izvesti na 
javni razpis prijavljeno prireditev in porabiti sredstva 
le za namene, opredeljene v pogodbi. če se ugotovi 
nenamenska poraba sredstev s strani upravičenca 
mora le ta že prejeta sredstva vrniti v občinski proračun 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. če upravičenec 
sredstev ne vrne v zahtevanem roku, se izvede uradni 
postopek izterjave.

12. člen

upravičenec je dolžan pri objavah v vseh oblikah javnega 
nastopanja v zvezi s prireditvijo, obravnavano v pogodbi, 
navesti, da je njeno izvedbo sofinancirala Občina 
Hrastnik.

13. člen

ta pravilnik se objavi v uradnem Vestniku zasavja in 
prične veljati 15. dan po objavi.

št.: 007-02/2008
datum: 28.2.2008

župan 
Občine Hrastnik

miran JErIč
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Na podlagi 8., 9. in 22. člena zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo ( uradni list rS št 77/07 
– upB1) in 17. člena Statuta občine Hrastnik (uradni 
vestnik zasavja št. 28/06 upB) je Občinski svet Občine 
Hrastnik  na seji dne, 28.2.2008, sprejel

LETNI PROGRAM URESNIČEVANJA KULTURNIH 

PROGRAMOV V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2008

1.

Občinski svet občine Hrastnik je s proračunom občine 
Hrastnik za leto 2008, ki ga je sprejel na seji dne 
20.12.2007 določil obseg proračunskih sredstev za 
programe v kulturi in programe ohranjanja kulturne 
dediščine v skupni vrednosti 566.367  Eur od tega za:

- upravljanje kulturnih  objektov, ki se izvaja  v javnem 
zavodu kulturno rekreacijski center Hrastnik v višini 
179.341 Eur,

- sofinanciranje abonmajskih predstav v višini 6.950 
Eur

- organizacijo in izvedbo razstav v galeriji delavskega 
doma v višini 3.370 Eur,

- izvajanje knjižnične dejavnosti v knjižnici Antona 
Sovreta v višini 141.882 Eur,

- investicijska vlaganja v zagotovitev novih prostorov 
knjižnice Antona Sovreta v višini 194.000 Eur,

- sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v višini 
30.124 Eur.

- vzdrževanje spominskih obeležij v višini 2.000 Eur  
in

- izvedbo aktivnosti v hrastniškem muzeju  v višini 6.700 
Eur,

- ureditev spominske sobe  Antona Sovreta v višini 
2000 Eur.

2.

V letu 2008 se bodo s sredstvi iz 1. točke tega programa 
zagotavljali osnovni pogoji za izvajanje posameznih 
kulturnih programov v občini Hrastnik. V zvezi s tem 
bomo:

- zagotovili prostorske pogoje za izvajanje posameznih 
kulturnih dejavnosti v okviru delavskega doma v 
Hrastniku, galerije delavskega doma, kulturnega 
doma na dolu in prostorov muzeja Hrastnik,

- sofinancirali 6 gledaliških predstav v okviru otroškega 
in 6 gledaliških predstav v okviru večernega abonmaja 
za odrasle,

- organizirali in postavili na ogled 5-6 razstav v galeriji 
delavskega doma;

- zagotovili pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti 
v okviru javnega zavoda knjižnica Antona Sovreta. 
Skupaj z ministrstvom za kulturo bomo financirali 
nakup novega knjižničnega gradiva;

- pričeli z investicijskimi vlaganji v zagotovitev novih 
prostorov knjižnice s preureditvijo poslovne dvorane;

- v okviru vzdrževanja spominskih obeležjih bomo opravili 
manjša vzdrževalna dela in jih dvakrat  hortikulturno 
uredili,

- v muzeju Hrastnik se bodo izvajale delavnice za 
predšolsko in šolsko mladino v okviru zbirk lutk in igrač 
ter zbirke razvoja šolstva, na ogled bo postavljena ena 
občasna razstava, dopolnili bomo obstoječe zbirke 
in na novo zaščitili posamezne eksponate. V okviru 
promocije muzejskih zbirk se bo izdala skrajšana 
verzija publikacije o lutkah in lutkarjih v angleščini in 
nemščini.

- uredili spominsko sobo Antona Sovreta v prostorih 
doma krajevne skupnosti v šavni peči.

3.

Na področju ljubiteljske kulture je  v občini Hrastnik v 
letu 2007 delovalo 9 društev in zveza kulturnih društev 
Hrastnik, v katero so vključena ta društva.

takšen je pričakovan obseg izvajanja dejavnosti 
ljubiteljske kulture tudi v letu 2008. društva bodo v letu 
2008 izvajala naslednje dejavnosti ljubiteljske kulture:

- zborovsko petje (dva moška pevska zbora, en ženski 
in en mešani pevski zbor),

- petje v vokalni skupini,

- igranje v okviru dveh godb na pihala,

- igranje v okviru treh dramskih skupin,

- lutkovna dejavnost

- foto- likovne 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 
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Hrastnik ( uVz štev.  23/03 in 17/04) in javnega razpisa 
za sofinanciranje  programov v ljubiteljski kulturi v občini 
Hrastnik  za leto 2008.

4.

letni program uresničevanja kulturnih programov  v 
občini Hrastnik za leto 2008 se objavi v uradnem 
vestniku zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.

številka: 610-2/08
datum: 28.2.2008

župan 
Občine Hrastnik

miran JErIč

12

Na podlagi  3. ostavka 3. člena zakona o zavodih (ur. 
list rS št. 12/91, in 8/96), 35. in 26. člena zakona o 
uresničevanju javnega interesa za  kulturo (ur. list rS 
št. 77/07 – upB1),  20. člena zakona o knjižničarstvu 
(uradni list rS št. 87/01), je Občinski svet Občine 
Hrastnik na seji dne, 28.2.2008  sprejel 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA 

KNJIŽNICA ANTONA SOVRETA HRASTNIK

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Antona 
Sovreta Hrastnik (uradni vestnik zasavja št.  12/03) se 
spremeni  besedilo 10. člena tako, da glasi:  :

dejavnosti   javnega zavoda se po standardni klasifikaciji 
uvrščajo v : 

r/91.011 dejavnost knjižnic
r/90.030 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
J/58.11 Izdajanje knjig
J/58.19 drugo založništvo
J/59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in 

muzikalij 
J/63.110 Omrežne podatkovne storitve
g/47.782  trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z umetniškimi izdelki
m/72.200  raziskovanje in razvojna dejavnost na 

področju družboslovja in humanistike 
N/82.190  fotokopiranje, priprava dokumentov in 

druge posamične pisarniške dejavnosti

2. člen

Spremeni se  besedilo 15. člena, ki po novem glasi: 

za direktorja je lahko imenovan kdor  ima: 

- univerzitetno izobrazbo,

- opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva, 

- najmanj 5 let delovnih izkušenj od tega 3 leta v 
knjižnični dejavnosti,

- aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,

- organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Ob prijavi na razpis morajo kandidati obvezno predložiti 
načrt razvoja knjižnice.  
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3. člen

ta odlok začne veljati petnajsti  dan po objavi v uradnem 
vestniku zasavja. 

številka:007-7/2008
datum: 28.2.2008

župan 
Občine Hrastnik

miran JErIč

13

Na podlagi 40. in 41. člena zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (uradni list rS 
št. 16/07-zOfVI-upB5) in 17. člena  Statuta občine 
Hrastnik (uradni vestnik zasavja št. 28/06-prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Hrastnik na seji dne, 
28.2.2008 sprejel

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

USTANOVITVI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA 

ZAVODA GLASBENA ŠOLA HRASTNIK

1. člen

Spremeni  se besedilo drugega odstavka 9. člena Odloka 
o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda glasbena 
šola Hrastnik (uradni vestnik zasavja št. 10/98, 7/98 
in13/02), ki po novem glasi: 

»V odnosih z banko, upravo rS za javna plačila, Agencijo 
rS za javnopravne evidence in storitve ter davčno upravo 
rS zavod posluje s kvalificiranim digitalnim potrdilom, 
izdanim pri SIgEN-cA, ki deluje v okviru overovatelja na 
centru vlade rS za informatiko.«

2. člen

Spremeni  se besedilo 11, ki po novem glasi: 

»dejavnosti zavoda so: 

p/85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposa-
bljanje na področju kulture in umetnosti

p/85.600  pomožne dejavnosti za izobraževanje

J/59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in 
muzikalij

l/ 68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
nepremičnin 

r/ 90.010 umetniško uprizarjanje

V okviru opredeljene dejavnosti šola izvaja tudi:
- regijska ali državna tekmovanja, 
- glasbene delavnice,
- nadstandardne programe v soglasju z ustanoviteljem,
- hospitacije, pedagoško prakso za študente različnih 

smeri, pripravništvo za diplomante glasbene smeri.

delavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere 
izvajanje je v javnem interesu.«
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2. člen

V 17. členu se spremeni 2. odstavek, ki po novem glasi:

»Svet zavoda šteje 9 (devet ) članov, ki jih sestavljajo:

- trije predstavniki ustanovitelja,

- trije predstavniki delavcev zavoda,

- trije predstavniki staršev«.

V tretjem odstavku se spremeni besedilo prvega stavka, 
ki po novem glasi:

»predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev 
zavoda«

3. člen

Spremeni se 27. člen, ki po novem glasi:

»za ravnatelja javnega zavoda je  lahko imenovan, kdor 
ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge 
pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, 
na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj 5 
let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv 
svetnik ali svetovalec oz. najmanj 5 let naziv mentor in 
opravljen ravnateljski izpit. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je 
za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima 
ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v 
enem letu po začetku mandata. če ravnatelj ravnateljskega 
izpita ne opravi v roku iz prejšnjega stavka, mu preneha 
mandat po zakonu. 

ravnatelja imenuje svet zavoda. mandat ravnatelja traja 
5 let.

Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata 
za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, 
pridobiti:
- mnenje učiteljskega zbora,
- mnenje lokalne skupnosti in
- mnenje sveta staršev.

učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje 
tajno

lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. 
če učiteljski zbor, lokalna skupnost in svet staršev ne 
dajo mnenja v 20 dneh, ko so bili zanj zaprošeni, lahko 
svet o izbiri odloči brez tega mnenja. ko svet izmed 
prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, 
posreduje obrazložen predlog za imenovanje v ministru. 
če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil 
zanj naprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja 
brez tega mnenja.

po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz 
prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja 
s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. 

zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z 
zakonom, ki ureja zavode.

ravnatelja razreši svet zavoda. Svet mora pred sprejemom 
sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in 
mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za 
razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet 
staršev. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja  
posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi 
za mnenje ministra, če se razreši na njegov predlog. 
V tem primeru svet o razrešitvi obvesti ministrstvo. če 
minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj 
zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez 
tega mnenja.

4. člen

Spremeni se 34. člen, ki po novem glasi:

»za organizacijo uresničevanja interesa staršev se v 
zavodu oblikuje svet staršev zavoda.

Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da imajo v njem 
po enega predstavnika predmetnih skupin za godala, 
brenkala, pihala, trobila, tolkala in ples in dva predstavnika 
predmetne skupine za instrumente s tipkami, ki jih starši 
izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. prvi sklic sveta 
staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:
- predlaga nadstandardne programe;
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih 

storitvah,
- daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o 

letnem delovnem načrtu;
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno –izobraževalni 

problematiki;
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-

izobraževalnem delu;
- voli predstavnike staršev v svet šole;
- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za 

ravnatelja in
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.«

5. člen

Spremeni se besedilo 46. člena, ki po novem glasi:

»zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, ter v 
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z internimi 
akti, uredi z notranjo organizacijo in delo s pravili. 

pravila sprejme svet zavoda. 

zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi 
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.  pravila in 
splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti 
v neskladju s tem odlokom.«



Stran 24 uradni vestnik zasavja št. 8

6. člen

črta se besedilo  48., 49 in 50. člena.

7. člen

ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem 
vestniku zasavja.

številka: 007-6/2008
datum: 28.2.2008

župan 
Občine Hrastnik

miran JErIč
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Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (uradni list rS 
št. 12/91 in 8/96), 40.,41., in 140. člena zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradni 
list rS št. 16/07 – upB -5) ter 17. člena Statuta Občine 
Hrastnik (uradni vestnik zasavja št. 28/06) je Občinski 
svet Občine Hrastnik na seji dne, 28.2.2008 sprejel 

ČISTOPIS ODLOKA 

O USTANOVITVI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA 

ZAVODA GLASBENA ŠOLA HRASTNIK 

I. SplOšNA dOlOčBA 

1. člen 

S tem odlokom občina Hrastnik, s sedežem pot Vitka 
pavliča 5, Hrastnik (v nadaljevanju besedila:  ustanovitelj) 
ustanavlja na področju osnovnega glasbenega šolstva 
javni vzgojno izobraževalni zavod glasbena šola  Hrastnik 
(v nadaljevanju: zavod). 

II. StAtuSNE dOlOčBE 

1. Ime, sedež in pravni status zavoda 

2. člen

zavod posluje pod imenom: glasbena šola, Hrastnik.

Sedež zavoda: cesta 1. maja 61, Hrastnik. 

Skrajšano ime  zavoda: gš Hrastnik. 

zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem 
organizira delo izven sedeža zavoda.

3. člen

zavod je za svoje obveznosti  odgovoren s sredstvi, ki 
so v pravnem prometu. zavod je pravna oseba s polno 
odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem 
premoženjem s katerim razpolaga. 

4. člen

zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v 
ljubljani, na registrskem vložku  št. 5010029097.

zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, 
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport. 



št. 8 uradni vestnik zasavja Stran 25

5. člen

zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot 
jih določata zakon in ta odlok.

2. pečat zavoda 

6. člen

zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 
35 mm, v sredini katerega je grb republike Slovenije, na 
zunanjem obodu pa je izpisano: glasbena šola cesta 1. 
maja 61, Hrastnik.

zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 
20 mm z enako vsebino kot pečat iz 1. odstavka tega 
člena.

pečat iz 1. odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem 
prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, 
ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, 
učencem in varovancem oz. njihovim staršem. pečat iz 
2. odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje 
predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije. 

7. člen

število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način 
varovanja in uničenja določi ravnatelj.

3. zastopanje, predstavljane in podpisovanje  

8. člen

zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev. med 
začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja pedagoški 
delavec, ki ga pisno pooblasti ravnatelj in ima v času 
nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v 
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

9. člen 

za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so 
pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in 
poslov, ki jih opravljajo.  

V odnosih z banko, upravo rS za javna plačila, Agencijo 
rS za javnopravne evidence in storitve ter davčno upravo 
rS zavod posluje s kvalificiranim digitalnim potrdilom, 
izdanim pri SIgEN-cA, ki deluje v okviru overovatelja na 
centru vlade rS za informatiko.

10. člen

zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po 
osnovnošolskem glasbenem  izobraževanju na celotnem 
območju občine Hrastnik. 

III. dEJAVNOSt zAVOdA

11. člen 

dejavnosti zavoda so: 

p/85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje na področju kulture in 
umetnosti,

p/85.600  pomožne dejavnosti za izobraževanje,

J/59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in 
muzikalij,

l/ 68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
nepremični in 

r/ 90.010 umetniško uprizarjanje.

V okviru opredeljene dejavnosti šola izvaja tudi:
- regijska ali državna tekmovanja, 
- glasbene delavnice,
- nadstandardne programe v soglasju z ustanoviteljem,
- hospitacije, pedagoško prakso za študente različnih 

smeri, pripravništvo za diplomante glasbene smeri.

delavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere 
izvajanje je v javnem interesu.

12. člen

V zavodu se za nemoteno opravljanje vzgojno-
izobraževalne dejavnosti opravljajo naslednje 
infrastrukturne dejavnosti:

- splošne, pravne in kadrovske dejavnosti,

- knjižnične informacijske dejavnosti,

- računovodska, knjigovodska in administrativna 
dejavnost,

- vzdrževalna in tehnična dela na objektih, opremi in 
napravah, ki so namenjeni izobraževalnemu delu in

- druge storitve v soglasju z ustanoviteljem.

13. člen

zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je 
sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
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14. člen

zavod je glasbena šola in opravlja vzgojno izobraževalno 
dejavnost v skladu z zakonom in programom za glasbene 
šole. zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki 
štejejo kot javne listine. 

zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali 
spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler 
ustanovitelj ne izda soglasja in dokler pristojni organ 
ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za 
opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in 
varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

za nove dejavnosti ne štejejo dejavnosti, ki jih opravlja 
zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in 
izboljšuje ponudbo vzgojno izobraževalnega dela ali s 
katerim prispeva k polnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, 
ki se uporabljajo za opravljanje registriranih dejavnosti.

15. člen

zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne 
posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni 
register.

IV. OrgANI zAVOdA 

16. člen

Organi zavoda so:

 1. svet šole, 

 2. ravnatelj,

 3. strokovni organi,

 4. svet staršev.

zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno 
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja 
določi s pravili.

1. Svet šole 

17.  člen

zavod upravlja svet šole, ki ga sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
staršev. Svet šole  šteje 9 (devet)  članov. 

Sestavljajo ga: 

- trije predstavniki ustanovitelja,

- trije predstavniki delavcev zavoda,

- trije predstavniki staršev. 

predstavnike delavcev zavoda  se voli izmed delavcev  
zavoda. predstavnike ustanovitelja imenuje občinski 

svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih 
organov ter občanov posameznih naselij šolskega 
okoliša. predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda 
neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, 
ki ga določa zakon in ta odlok. predstavnike sveta staršev 
pa volijo starši na svetu staršev.

člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji 
predsednika in namestnika predsednika in namestnika 
predsednika. Svet odloča z večino glasov svojih članov. 
mandat članov sveta traja štiri leta. za člana sveta je 
lahko ista oseba izvoljena le dvakrat zaporedoma. 
mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan 
s statusom njihovih otrok v zavodu.

18. člen  

Svet šole:

- imenuje in razrešuje ravnatelja,

- sprejema program razvoja zavoda,

- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi 
uresničitvi,

- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

- obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni 
problematiki,

- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, 

- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi delavca iz delovnega razmerja,

- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in 
izobraževalnim delom v zavodu,

- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih 
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,

- določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,

- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev 
dejavnosti,

- daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in 
mnenja o posameznih vprašanjih,

- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole,

- sprejema program razreševanja presežnih delavcev,

- imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,

- opravlja druge, z zakonom ter drugimi splošnimi akti 
zavoda določene naloge.

19. člen  

a. Volitve predstavnikov delavcev v svet šole 

Svet razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet s 
sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom 
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni 
pred potekom  mandata sveta zavoda.
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S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev 
in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot 
zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v 
zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje tričlanska volilna 
komisija. član volilne komisije ne more biti kandidat za 
predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno 
pravico. Volilna komisija se imenuje za dobo 4 let.

20. člen

kandidate za člane sveta šole predlagata učiteljski zbor 
in zbor delavcev ter reprezentativni sindikat. predlogi 
kandidatov za svet, ki se predložijo volilni komisiji 
najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti 
pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s predloženimi 
pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih 
kandidatov. 

kandidati za predstavnike delavcev v svetu šole morajo 
imeti pasivno volilno pravico.

lista kandidatov, na kateri so vpisani kandidati po 
abecednem vrstnem redu priimkov, se objavi vsaj tri dni 
pred volitvami.

21. člen 

glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve 
morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost 
glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za 
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost 
predčasnih volitev. 

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en 
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po 
abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov 
se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke 
pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni 
mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna 
je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov  
kot jih je potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica 
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

22. člen 

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta, kot je 
predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti 
kandidati, ki so dobili največje število glasov. če sta dva 
kandidata dobili enako število glasov, je izvoljen tisti, ki 
ima daljšo delovno dobo v zavodu. 

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna 
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi 
v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.  

b. prenehanje mandata in odpoklic predstavnikov 
delavcev v svetu šole  

23. člen 

članu sveta preneha mandat v svetu pred potekom dobe, 
za katero je bil izvoljen, če:

- izgubi pravico biti voljen v svet,

- odstopi 

- zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov 
ne more več opravljati funkcije člana sveta,

- mu preneha delovno razmerje v zavodu,

- ustanovitelj odpokliče svojega predstavnika.

Odstop je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana 
sveta o odstopu. 

ko svet ugotovi, da članu sveta preneha mandat, o tem 
obvesti pristojne za imenovanje oz. izvolitev novega 
člana. 

če delavcu predčasno preneha mandat v svetu, postane 
član sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat 
za člana sveta izmed delavcev zavoda, ki je med 
neizvoljenimi kandidati dobil največ glasov, vendar ne 
manj kat 5% glasov tistih, ki so glasovali. 

če pred potekom mandatne dobe preneha mandat 
več kot tretjini članov iz vrst delavcev zavoda in jih ni 
mogoče nadomestiti na način iz prejšnjega odstavka, se 
v 15 dneh, od dneva ugotovitve o prenehanju mandata 
razpiše nadomestne volitve. 

Nadomestno imenovanje oz. izvolitev člana sveta ni 
potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov 
in je do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.  

24. člen 

postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v svetu 
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 
10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico, oziroma 
na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je 
kandidiral sindikat.

zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti 
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. zahteva 
za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.

Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne 
da bi presojala razloge za odpoklic.
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če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika 
delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je 
za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo 
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnikov 
delavcev s sveta zavoda se smiselno uporabljajo določbe 
tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev 
v svet šole.

25. člen

za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet 
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal 
sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo 
v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki 
urejajo sodelovanje delavcev v upravl¬janju podjetij.

prvo sejo sveta skliče najkasneje v  petnajstih dneh po 
izvolitvi oz. imenovanju njegovih članov ravnatelj zavoda. 
do konstituiranja vodi prvo sejo najstarejši član sveta.

2. ravnatelj

26. člen 

pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je 
ravnatelj.

ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost 
dela zavoda.

ravnatelj opravlja naslednje naloge:

- organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,

- pripravlja program razvoja zavoda,

- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in 
odgovarja za njegovo izvedbo,

- odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti 
učencev,

- vodi delo učiteljskega  zbora,

- oblikuje predlog standardnih programov,

- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev,

- organizira mentorstvo za pripravnike,

- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, 
spremlja  njihovo delo in  jim svetuje

 - predlaga napredovanje strokovnih delavcev v   nazive in 
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

- spremlja delo svetovalne službe,  

- skrbi za sodelovanje zavoda s starši,

- obvešča starše o delu zavoda in spremembah pravic 
in obveznosti učencev 

- odloča o vzgojnih ukrepih,

- določa sistemizacijo delovnih mest,

- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski 
odgovornosti delavcev, 

- skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko  zdravstveno 
službo,

- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi 
predpisi.

27. člen 

za ravnatelja javnega zavoda je  lahko imenovan, kdor 
ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge 
pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, 
na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj 5 
let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv 
svetnik ali svetovalec oz. najmanj 5 let naziv mentor in 
opravljen ravnateljski izpit. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je 
za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima 
ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v 
enem letu po začetku mandata. če ravnatelj ravnateljskega 
izpita ne opravi v roku iz prejšnjega stavka, mu preneha 
mandat po zakonu. 

ravnatelja imenuje svet zavoda. mandat ravnatelja traja 
5 let.

Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata 
za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, 
pridobiti:
- mnenje učiteljskega zbora,
- mnenje lokalne skupnosti in
- mnenje sveta staršev.

učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje 
tajno

lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. 
če učiteljski zbor, lokalna skupnost in svet staršev ne 
dajo mnenja v 20 dneh, ko so bili zanj zaprošeni, lahko 
svet o izbiri odloči brez tega mnenja. ko svet izmed 
prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, 
posreduje obrazložen predlog za imenovanje v ministru. 
če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil 
zanj naprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja 
brez tega mnenja.

po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz 
prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja 
s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. 
zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z 
zakonom, ki ureja zavode.
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ravnatelja razreši svet zavoda. Svet mora pred sprejemom 
sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in 
mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za 
razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet 
staršev. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja  
posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi 
za mnenje ministra, če se razreši na njegov predlog. 
V tem primeru svet o razrešitvi obvesti ministrstvo. če 
minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj 
zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez 
tega mnenja.

29. člen

če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma 
če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, 
svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed 
strokovnih delavcev zavoda oz. izmed prijavljenih 
kandidatov, vendar največ za eno leto. 

če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet 
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti 
ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih 
8 dneh minister. 

3. Strokovni organi

29. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski  zbor, oddelčni 
učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi učiteljev.

30. člen

učiteljski  zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.

učiteljski zbor:

– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih 
z vzgojno-izobraževalnim delom,

– daje mnenja o letnem delovnem načrtu,

– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov 
ter dejavnosti,

– odloča o posodobitvi programov vzgoje in izobraževanja 
in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,

– daje mnenja o predlogu za imenovanje ravnatelja,

– odloča o vzgojnih ukrepih,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

31. člen

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki 
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem 
oddelku.

Oddelčni učiteljski zbor:

– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v 
oddelku

– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, 
ki težje napredujejo

– odloča o vzgojnih ukrepih

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

32. člen

razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, 
analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za 
reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih 
učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, 
odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v 
skladu z zakonom.

33. člen

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta 
oziroma predmetnih področij. 

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta 
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za 
ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za 
izboljšanje vzgojno izobraževalnega dela, obravnavajo 
pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge 
strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

4. Svet staršev 

34. člen

za organizacijo uresničevanja interesa staršev se v 
zavodu oblikuje svet staršev zavoda.

Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da imajo v njem 
po enega predstavnika predmetnih skupin za godala, 
brenkala, pihala, trobila, tolkala in ples in dva predstavnika 
predmetne skupine za instrumente s tipkami, ki jih starši 
izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. prvi sklic sveta 
staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

- predlaga nadstandardne programe;

- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih 
storitvah,

- daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o 
letnem delovnem načrtu;

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno –izobraževalni 
problematiki;

- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-
izobraževalnem delu;

- voli predstavnike staršev v svet šole;
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- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za 
ravnatelja in

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi. 

5. knjižnica 

35. člen

zavod ima knjižnico, katere pristojnosti določa zakon. V 
okviru knjižnice se oblikuje knjižnični sklad.

V. zApOSlENI V zAVOdu

36. člen

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu 
opravljajo učitelji,  svetovalni delavci, knjižničarji in 
drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju 
strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje 
zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).  

Strokovni delavci  izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v 
skladu  z zakonom in javno veljavnimi  programi tako, da 
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in  pluralnost ter so 
pri tem strokovno avtonomni. 

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni 
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in 
drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z 
zakonom.

znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja 
pri strokovnem izpitu. pri učiteljih in vzgojiteljih, ki 
niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje 
slovenskega jezika preverja ob prvi namestitvi. 

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce v 
primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, 
določi minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega  
strokovnega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela 
opravljajo delavci, določeni s sistematizacijo delovnih 
mest.

delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, 
določeno s sistematizacijo delovnih mest, obvladati 
morajo slovenski jezik.

37. člen

delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju 
in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu 
zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo 
ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja v svojem splošnem aktu.

prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v 
zavodu se prijavijo na podlagi sistematizacije delovnih 
mest. Sistematizacijo delovnih mest določi na podlagi 
normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko 
upravo na območju katere ima zavod sedež. zavod si 
mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti 
soglasje ministra. 

VI. VIrI IN NAčIN prIdOBIVANJA SrEdStEV zA 
dElO zAVOdA 

38. člen 

pogoje za delo zavoda zagotavljata  ustanovitelj in 
država. 

ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s 
katerimi je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka. med 
drugim gre tudi za nepremičnine, vpisane pri zemljiški 
knjigi Okrajnega sodišča trbovlje v zemljiškoknjižni 
vložek št. 472 k.o. Hrastnik – mesto, ki so na podlagi 
65. člena zakona o zavodih (ur. list rS št. 12/91, 8/96) 
postale last ustanovitelja in pri katerih se na podlagi 
citiranega zakona in tega odloka kot lastnik vknjiži Občina 
Hrastnik.

zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana 
v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti 
nepremično  premoženje ali le to obremeniti s stvarnimi 
ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja. 

39. člen

zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, 
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev 
od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov 
sponzorjev ter iz drugih virov.

presežek prihodkov nad dohodki, ki jih zavod pridobi 
s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z 
opravljanjem  dejavnosti v skladu s tem odlokom, se 
uporablja za plačila materialnih stroškov, investicijsko 
vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju 
ustanovitelja pa tudi za plače.

merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v 
zavodu določi minister.

primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju 
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih 
dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter 
normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti 
zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
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40. člen  

za nadstandardne storitve lahko pridobiva zavod sredstva 
z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi 
viri, določenimi z zakonom.

zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se 
financirajo programi, oziroma se ne financirajo iz javnih 
sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje 
standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz 
prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. 
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest 
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda, 
imenuje pa ga svet staršev.  predstavnike zavoda 
predlaga svet šole. 

VII. OdgOVOrNOSt uStANOVItElJA zA 
OBVEzNOStI zAVOdA

41. člen

ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno 
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja 
zavod.

VIII. NAdzOr

42. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in 
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko 
porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso 
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije 
družbenega razvoja, določene z zakoni.

43. člen

porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje računsko 
sodišče republike Slovenije.

gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja 
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je 
ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene 
nepremičnine v upravljanju zavoda.

IX. JAVNOSt dElA

44. člen

delo zavoda je javno.

Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, 
novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.

Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo 
prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov 
zavoda,  razen v primerih, ko je to določeno z zakonom 
in drugimi predpisi ali jim ravnatelj zavoda dovoli.

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo 
pooblasti.

X. VArOVANJE pOSlOVNE tAJNOStI 

45. člen

ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in 
podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni 
pri opravljanju vzgojno izobraževalne dejavnosti in so 
določeni za poslovno tajnost. 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno 
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. 

za poslovno tajnost se šteje: 

- podatki in dokument, ki so z zakonom in drugimi 
predpisi določeni za tajne, 

- podatki in dokumenti, ki jih svet določi za poslovno 
tajnost,  

- podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih 
pristojnosti določi za poslovno tajnost, 

-  podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči 
pristojni organ ali druga organizacija.  

XI. SplOšNI AktI

46. člen

zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, ter v 
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z internimi 
akti, uredi z notranjo organizacijo in delo s pravili. 

pravila sprejme svet zavoda. 

zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi 
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.  pravila in 
splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti 
v neskladju s tem odlokom.

XII. prEHOdNE IN kONčNE dOlOčBE

47. člen

z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda 
glasbena šola Hrastnik, ki ga je sprejel Občinski svet 
Občina Hrastnik na seji dne 19.6.1997 (uradni vestnik 
zasavja  št 10/97), Odlok o spremembah Odloka  o 
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ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda glasbena 
šola Hrastnik, ki jih je sprejel Občinski svet Občine 
Hrastnik na seji dne,7.5.1998 (uradni vestnik zasavja  št 
7/98, Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno 
izobraževalnega zavoda glasbena šola Hrastnik, ki jih 
je sprejel Občinski svet Občine Hrastnik na seji dne, 
20.6.2002 (uradni vestnik zasavja  št 13/02) in Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
vzgojno izobraževalnega zavoda glasbena šola Hrastnik, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Hrastnik na seji 
dne,  9.6.2006 (uradni vestnik zasavja št. 12/05).

48. člen

Se črta.

49. člen

Se črta.

50. člen

Se črta.

51. člen

ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem 
vestniku zasavje.  

številka:007-6/2008 
datum:28.2.2008

župan 
Občine Hrastnik

miran JErIč

15

Na podlagi  3. ostavka 3. člena zakona o zavodih (ur. 
list rS št. 12/91, in 8/96), 35. in 26. člena zakona o 
uresničevanju javnega interesa za  kulturo (ur. list rS 
št. 77/07 – upB1),  20. člena zakona o knjižničarstvu 
( uradni list rS št. 87/01), je Občinski svet Občine 
Hrastnik na seji dne, 28.2.2008  sprejel 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA 

KNJIŽNICA ANTONA SOVRETA HRASTNIK

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Antona 
Sovreta Hrastnik (uradni vestnik zasavja št.  12/03) se 
spremeni  besedilo 10. člena tako, da glasi:  :

dejavnosti   javnega zavoda se po standardni klasifikaciji 
uvrščajo v : 

r/91.011 dejavnost knjižnic

r/90.030 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

J/58.11 Izdajanje knjig

J/58.19 drugo založništvo

J/59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in 
muzikalij 

J/63.110 Omrežne podatkovne storitve

g/47.782  trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah z umetniškimi izdelki

m/72.200  raziskovanje in razvojna dejavnost na 
področju družboslovja in humanistike 

N/82.190  fotokopiranje, priprava dokumentov in 
druge posamične pisarniške dejavnosti  

2. člen

Spremeni se besedilo 15. člena, ki po novem glasi: 

za direktorja je lahko imenovan kdor  ima: 

- univerzitetno izobrazbo,

- opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva, 

- najmanj 5 let delovnih izkušenj od tega 3 leta v 
knjižnični dejavnosti,

- aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,

- organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Ob prijavi na razpis  morajo kandidati obvezno predložiti 
načrt razvoja knjižnice.  

3. člen

ta odlok začne veljati petnajsti  dan po objavi v uradnem 
vestniku zasavja. 

številka:007-7/2008
datum: 28.2.2008

župan 
Občine Hrastnik

miran JErIč
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Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (uradni list rS 
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradni list rS 
št. 16/07-zOfVI-upB5) ter 17. člena Statuta Občine 
Hrastnik (uradni vestnik zasavja št. 28/06- prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Hrastnik na 12. seji 
dne 28. 2. 2008 sprejel 

ČISTOPIS  ODLOKA 

O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA  

VRTEC HRASTNIK

I. SplOšNA dOlOčBA

1. člen

S tem odlokom Občina Hrastnik, s sedežem pot Vitka 
pavliča 5, Hrastnik ( v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) 
ustanavlja na področju predšolske vzgoje javni zavod 
Vrtec Hrastnik  (v nadaljevanju: zavod).

II. StAtuSNE dOlOčBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen

zavod posluje pod imenom: VrtEc HrAStNIk

Sedež zavoda: HrAStNIk, NOVI lOg 11/a

Skrajšano ime zavoda: VrtEc HrAStNIk

V sestavo Vrtca Hrastnik sodijo:

- Enota vrtca  SONčEk  na rudniku,

- Enota vrtca  dOlINcA na logu,

- Enota vrtca lučkA na dolu.

zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem 
organizira delo v novi  enoti vrtca ali ukine obstoječo, če 
so za to podani zakonski razlogi.

3. člen

zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so 
v pravnem prometu.

zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in 
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s 
katerim razpolaga.

4. člen

zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v 
ljubljani, na registerskem vložku štev.: 1/295-00.

zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, 
ki ga vodi ministrstvo za šolstvo in šport.

5. člen

zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot 
jih določata zakon in ta odlok.

6. člen

zavod ima in uporablja pečata okrogle oblike, premera 
35 mm , v sredini katerega je grb republike Slovenije, 
na zunanjem obodu pa je izpisano: Vrtec  Novi log 11a 
Hrastnik .

zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 
20 mm z enako vsebino kot pečat iz  1. odstavka tega 
člena.

pečat iz 1. odstavka tega člena uporablja zavod v 
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov 
in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, 
občanom, varovancem oziroma njihovim staršem.

pečat iz 2. odstavka tega člena uporablja zavod 
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske 
dokumentacije.

število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način 
varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

7. člen

zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.

ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez 
omejitev.

med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov 
pomočnik (delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje 
pooblasti ravnatelj). pomočnik ravnatelja ima v času 
nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

ravnatelj lahko v mejah svojih pooblastil pisno pooblasti 
druge osebe.

Evidenco pooblastil vodi tajništvo zavoda.

8. člen

za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so 
pooblaščeni za podpisovanje, vsak v mejah pooblastil in 
poslov, ki jih opravljajo.
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V odnosih z banko, upravo rS za javna plačila, Agencijo 
rS za javnopravne evidence in storitve ter davčno 
upravo zavod posluje s kvalificiranim digitalnim potrdilom, 
izdanim pri SIgEN-cA, ki deluje v okviru overovitelja na 
centru Vlade rS za informatiko.

ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so 
pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso 
navedeni v tem statutu.

2. Območje zadovoljevanja vzgojno izobraževalnih in 
vzgojno var¬stvenih  potreb

9. člen

zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po 
izobraževanju ter varstvu predšolskih otrok na področju 
celotnega območja občine Hrastnik.

matična  enota  je enota vrtca »dolinca« na logu, kjer je 
sedež zavoda.

V matični enoti se vpisuje otroke v   vzgojne   programe 
vrtca.

III. dEJAVNOSt zAVOdA

10. člen

dejavnosti zavoda so:

- p/85.100 predšolska vzgoja 

- l/56.290 druga oskrba z jedmi 

- l/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
nepremičnin 

dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje 
je v javnem interesu.

V zavodu se za nemoteno opravljanje dejavnosti vrtca 
opravljajo naslednje infrastrukturne dejavnosti:

- splošne, pravne in kadrovske dejavnosti,

- računovodska, knjigovodska in administrativna 
dejavnost,

- knjižnična informacijska dejavnost,

- servisiranje učil in AV-sredstev,

- vzdrževalna in tehnična dela na objektih, opremi in 
napravah, ki so namenjeni izobraževalnemu delu in

- druge storitve v soglasju z ustanoviteljem.

11. člen

zavod opravlja veljavne programe za predšolske otroke, 
ki so sprejeti na način in po postopku, določenim z 
zakonom.

Vzgojno izobraževalno delo v zavodu poteka v slovenskem 
jeziku.

Vrtec izvaja vzgojno izobraževalno delo za predšolske 
otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno 
šolo. lahko pa organizira vzgojno delo otrok v varstvenih 
družinah in občasno varovanje na domu.

zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali 
spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja 
ustanovitelja in dokler pristojni organ ne  izda odločbe, da 
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti 
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu, ter drugi 
predpisani pogoji.

za nove dejavnosti ne štejejo dejavnosti, ki jih zavod 
opravlja v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in 
boljša ponudbo vzgojnega dela, ali s katerim prispeva k 
popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo 
za opravljanje registriranih dejavnosti.

zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne 
posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni 
register.

IV. OrgANI zAVOdA

12. člen

Organi zavoda so:

- svet zavoda,

- ravnatelj,

- strokovni organi,

- svet staršev.

zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno 
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja 
določi s pravili.

1. Svet zavoda

13. člen

zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
staršev.

Svet zavoda šteje 9 (devet ) članov, ki jih sestavljajo:

- trije predstavniki ustanovitelja,

- trije predstavniki delavcev zavoda,

- trije predstavniki staršev.

predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet. 

predstavnike delavcev zavoda  in staršev se voli izmed 
delavcev  in staršev  posameznih enot zavoda in sicer:

- en predstavnik delavcev in staršev iz enote Sonček,

- en predstavnik delavcev in staršev iz enote dolinca in, 

- en predstavnik delavcev in staršev iz  enote lučka.
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predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda 
neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, 
ki ga določata zakon in  odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda. 

predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.

člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na konstitutivni 
seji predsednika in namestnika predsednika.

Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. za člana sveta 
zavoda je ista oseba lahko imenovana oziroma izvoljena 
največ dvakrat zaporedoma.

mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan 
z dobo vključenosti njihovih otrok v zavodu.

člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji 
predsednika in namestnika predsednika.

14. člen

1. Svet zavoda:

- imenuje in razrešuje ravnatelja,

- sprejema program razvoja zavoda,

- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi 
uresničitvi,

- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

- obravnava poročila o vzgojni problematiki,

- odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,

- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in   
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in 
izobraževalnim delom v vrtcu,

- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih 
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,

- določa finančni načrt in sprejema zaključne in 
periodične račune,

- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev 
dejavnosti,

- daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in 
mnenja o posameznih vprašanjih,

- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet 
zavoda,

- sprejema program razreševanja presežnih delavcev,

- odloča o najemanju kreditov,

- imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,

- odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v 
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administra-
tivnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih 
skupnih del,

- odloča o pritožbah v zvezi z vpisom otrok v zavod kot 
drugostopenjski organ, 

- v soglasju z ustanoviteljem sprejme akt, ki bo 
določal kriterije za sprejem otrok v zavod v primeru 
prekomernega vpisa otrok ter sestavo in način dela 
komisije za sprejem otrok, 

- opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti 
zavoda določene naloge.

Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

15. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v 
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred 
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 
15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev 
in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot 
zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v 
zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje 3 člansko volilno 
komisijo.

član volilne komisije ne more biti kandidat za predstavnika 
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. 
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

16. člen

pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda 
ima vzgojiteljski zbor in zbor delavcev zavoda in  
reprezentativni sindikat.

predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo 
volilni komisiji najkasneje 21 dan po dnevu razpisa 
volitev, morajo biti pisni  s  podpisi  vseh  predlagateljev  
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh 
predlaganih kandidatov.

kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda 
morajo imeti pasivno volilno pravico.

lista kandidatov na kateri so vpisani kandidati po 
abecednem redu priimkov se objavi vsaj tri dni pred 
volitvami.

17. člen

glasovanje na volišču vodi volilna komisija.

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena 
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za 
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost 
predčasnih volitev.
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Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en 
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov /po 
posameznih enotah vrtca/ po abecednem redu priimkov 
z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov 
posamezne enote vrtca. Voli se tako, da se obkrožijo 
zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere 
se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni 
mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni.

Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za 
več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica 
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

18. člen

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot 
je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti 
kandidati,ki so dobili največje število glasov. če sta dva 
kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki 
ima daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna 
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi 
v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

prenehanje mandata in odpoklic predstavnikov delavcev 
v svetu zavoda

19. člen

članu sveta preneha mandat v svetu pred potekom dobe, 
za katero je bil izvoljen, če:

- izgubi pravico biti voljen v svet,

- odstopi

- zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov ne 
more več opravljati funkcije člana sveta,

- mu preneha delovno razmerje v zavodu,

- ustanovitelj odpokliče svojega predstavnika.

Odstop je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana 
sveta o odstopu.

ko svet ugotovi, da članu sveta preneha mandat, o tem 
obvesti pristojne za imenovanje oz. izvolitev novega 
člana.

če delavcu predčasno preneha mandat v svetu, postane 
član sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat 
za člana sveta izmed delavcev zavoda, ki je med 
neizvoljenimi kandidati dobil največ glasov, vendar ne 
manj kot 5 % glasov tistih, ki so glasovali.

če pred potekom mandatne dobe preneha mandat 
več kot tretjini članov iz vrst delavcev zavoda in jih ni 
mogoče nadomestiti na način iz prejšnjega odstavka, se 

v 15 dneh, od dneva ugotovitve o prenehanju mandata, 
razpiše nadomestne volitve.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni 
potrebna, če je prenehal mandat kot tretjini članov in je 
do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.

20. člen

postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu 
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 
% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma 
na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je 
kandidiral sindikat.

zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti 
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za 
odpoklic.

zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno 
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za 
odpoklic.

če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika 
delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je 
za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo 
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev 
v svetu zavoda se smiselno uporabljajo odločbe tega 
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet 
zavoda.

21. člen

za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet 
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal 
sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo 
v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki 
urejajo sodelovanje delavcev v upravl¬janju podjetij.

prvo sejo sveta skliče najkasneje v petnajstih dneh po 
izvolitvi oz. imenovanju njegovih članov ravnatelj zavoda. 
do konstituiran¬ja vodi prvo sejo najstarejši član sveta.

2. ravnatelj

22. člen

pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je 
ravnatelj.

ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost 
dela zavoda.
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ravnatelj opravlja naslednje naloge:

- organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,

- pripravlja program razvoja zavoda,

- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in 
odgovarja za njegovo izvedbo,

- odgovarja za uresničevanje pravic otrok,

- vodi delo vzgojiteljskega zbora,

- oblikuje predlog nadstandardnih programov,

- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev,

- organizira mentorstvo za pripravnike,

- prisostvuje pri vzgojno izobraževalnemu delu 
vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,

- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in 
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

- spremlja delo svetovalne službe,

- skrbi za sodelovanje zavoda s starši /roditeljski 
sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja/,

- obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic 
otrok, 

- odloča o vzgojnih ukrepih,

- določa sistematizacijo delovnih mest,

- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski  
odgovornosti delavcev,

- imenuje in razrešuje svojega pomočnika,

- skrbi za sodelovanje zavoda z zdravstveno službo in

- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi 
predpisi.

23. člen

za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje 
pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima 
najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 
ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let 
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je 
za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima 
ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v 
enem letu po začetku mandata.

če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz 
prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.

mandat ravnatelja traja pet let.

ravnatelja imenuje svet zavoda. Svet zavoda si mora 
pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh 
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:

- mnenje vzgojiteljskega zbora, 

- mnenje ustanovitelja,

- mnenje sveta staršev.

Vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja 
glasuje tajno. ustanovitelj in svet staršev morata svoje 
mnenje obrazložiti. 

če vzgojiteljski zbor, svet staršev ali lokalna skupnost ne 
dajo mnenja v predpisanem roku 20 dni od dneva, ko so 
bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri ravnatelja 
odloči brez tega mnenja.

ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere 
kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog 
za imenovanje v mnenje pristojnemu ministru.

če minister ne da mnenja v predpisanem roku 30 dni od 
dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči 
o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka 
iz prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju 
ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene 
kandidate. zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo 
v skladu z zakonom, ki ureja zavode.

ravnatelja razreši svet zavoda.

Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi 
seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, 
da se o njih izjavi.

Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani lokalno 
skupnost, vzgojiteljski zbor in svet staršev.

Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja 
posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba 
zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na 
njegov predlog. V tem primeru svet zavoda o razrešitvi 
ravnatelja obvesti ministrstvo.

če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je 
bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi 
ravnatelja brez tega mnenja.

24. člen

če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma 
če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, 
svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed 
strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih 
kandidatov, vendar največ za eno leto.

če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet 
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti 
ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih 
osmih dneh minister.

25. člen

zavod ima  lahko pomočnika ravnatelja.
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za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor 
izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja 
oziroma ravnateljskega izpita.

pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, 
potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje 
vzgojiteljskega zbora.

pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega 
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed 
strokovnih delavcev zavoda.

pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi 
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

3. Strokovni organi

26. člen

Strokovni organi v zavodu so vzgojiteljski zbor in strokovni 
aktivi vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev.

27. člen

Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.

Vzgojiteljski zbor:

- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih 
z vzgojno izobraževalnim delom,

- daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov 
ter dejavnosti,

- odloča o posodobitvi programov vzgoje in izobraževanja 
in  njihovi izvedbi v skladu s predpisi,

- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in 
pomočnika ravnatelja,

- odloča o vzgojnih ukrepih,

- daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in 
mnenja o predlogih ravnatelja,

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

28. člen

Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki 
vzgojiteljev. Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, 
dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje 
vzgojnega dela. Obravnavajo pripombe staršev ter 
opravljajo druge strokovne naloge določene z letnim 
delovnim načrtom.

4. Svet staršev

29. člen

za organizirano uresničevanje interesa staršev se v 
zavodu oblikuje svet staršev zavoda.

Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem 
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo 
na roditeljskem sestanku oddelka.

prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

- predlaga nadstandardne programe,

- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih 
storitvah,

- daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o 
letnem   delovnem načrtu,

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno izobraževalni 
problematiki,

- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno 
izobraževalnim delom,

- voli predstavnike staršev v svet zavoda in

- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za 
ravnatelja in 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi. 

5. Svetovalna služba

30. člen

zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, 
svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter 
sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, 
spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju 
vzgojno izobraževalnega dela.

6. knjižnica

31. člen

zavod ima knjižnico, katere pristojnosti določa zakon.

V. zApOSlENI V zAVOdu

32. člen

Vzgojno izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu 
opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni 
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih 
nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda – ( v 
nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
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Strokovni delavci izvajajo vzgojno izobraževalno delo v 
skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da 
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so 
pri tem strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni 
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in 
drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z 
zakonom.

znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri 
strokovnem izpitu. pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na 
slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega 
jezika preverja ob prvi namestitvi.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v 
primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, 
določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega 
strokovnega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela 
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih 
mest.

delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo 
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo 
slovenski jezik.

33. člen

delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju 
in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, 
zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, 
ter z zakonom o organizaciji in finansiranju vzgoje in 
izobraževanja v svojem splošnem aktu.

prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev 
v zavodu se prijavijo na podlagi sistematizacije 
delovnih mest. Sistematizacijo delovnih mest določi na 
podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z 
ustanoviteljem.

zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta 
pridobiti soglasje ustanovitelja. Vrtec mora o vsakem 
prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred 
prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, 
pristojno za predšolsko vzgojo.

VI. VIrI IN NAčIN prIdOBIVANJA SrEdStEV zA 
dElO zAVOdA

34. člen

pogoje za delo zavoda  zagotavljata ustanovitelj in 
država.

ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s 
katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter 
sredstva in premoženje podružničnih enot vrtca.

med drugim gre tudi za nepremičnine, vpisane 
pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča trbovlje v 
zemljiškoknjižni vložek št. 499 k.o. Hrastnik – mesto 
in zemljiškoknjižni vložek št. 98 k.o. Hrastnik, ki so na 
podlagi 65. člena zakona o zavodih (uradni list rS št. 
12/91, 8/96) postale last ustanovitelja in pri katerih se 
na podlagi citiranega zakona in tega odloka kot lastnik 
vknjiži Občine Hrastnik. 

zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana 
v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti 
nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi 
ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

35. člen

zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, 
sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve v 
predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov 
ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi 
s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih 
z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z 
opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, 
se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko 
vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju 
ustanovitelja pa tudi za plače.

merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v 
zavodu določi minister.

primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastaja pri izvajanju 
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih 
dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter 
normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti 
zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.

36. člen

za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva 
tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in 
drugimi viri, določenimi z zakonom.

zavod lahko ustanovi sklad vrtca, iz katerega se financirajo 
dejavnosti posameznega oddelka ali  starostne skupine 
vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa, 
oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup 
nadstandardne opreme, za zviševanje standarda vrtca.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz 
prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest 
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. 
upravni odbor imenuje svet staršev. predstavnike zavoda 
predlaga svet zavoda.
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za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme 
pravila.

VII. OdgOVOrNOSt uStANOVItElJA zA 
OBVEzNOStI zAVOdA

37. člen

ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno 
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja 
zavod.

VIII. NAdzOr

38. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in 
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko 
porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso 
navedena v 1. odstavku tega člena, izvajajo institucije 
družbenega razvoja, določene z zakonom.

39. člen

porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje računsko 
sodišče republike Slovenije.

gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja 
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je 
ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene 
nepremičnine v upravljanju zavoda.

IX. JAVNOSt dElA

40. člen

delo zavoda je javno.

Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, 
novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.

Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo 
prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov 
zavoda ter vzgojno izobraževalnemu delu zavoda, razen 
v primerih, ko je to določeno z zakonom in drugimi 
predpisi ali jim ravnatelj zavoda dovoli.

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo 
pooblasti.

X. VArOVANJE pOSlOVNE tAJNOStI

41. člen

ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in 
podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni 
pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so 
določeni za poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno 
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

za poslovno tajnost se šteje:

- podatke in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi 
predpisi določeni za tajne,

-  podatki in dokumenti, ki jih svet določi za poslovno 
tajnost,

- podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih 
pristojnosti določi za poslovno tajnost,

- podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči 
pristojni organ ali druga organizacija.

XI. SplOšNI AktI zAVOdA

42. člen

zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih 
zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, 
uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. pravila 
sprejme svet zavoda.

zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja 
druge zadeve, če tako določa zakon.

pravila in splošni akti iz 2. odstavka tega člena ne smejo 
biti v neskladju s tem odlokom.

43. člen

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.

razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov 
zavoda se določi s pravili zavoda.

XII. prEHOdNE IN kONčNE dOlOčBE

44. člen

z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o 
ustanovit¬vi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda 
Vzgojno varstveni zavod Hrastnik, ki ga je sprejel  
Občinski svet dne 19. 6. 1997(uradni vestnik zasavja št. 
10/07) in spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Vrtec Hrastnik, ki jih je sprejel občinski 
svet dne 20/6-2002 in 9. 6. 2005 (uradni vestnik 
zasavja št. 13/02 in 12/05).
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45. člen 

zavod je pravni naslednik  Vzgojno varstvenega zavoda 
Hrastnik, ki je vpisan v sodni 

register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča 
v ljubljani in prevzame vse pravice in obveznosti tega 
zavoda. 

46. člen  

ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem 
vestniku zasavja . 

številka: 007-5/2008
Hrastnik, 28. 2. 2008

župan 
Občine Hrastnik

miran JErIč

17

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih 
službah (uradni list rS, št. 32/93 in 30/98 – zzlppO 
in 127/06 – zJzp) 149. člena zakona o varstvu okolja 
(uradni list rS, št. 39/06 – upB1, 28/06 - sklep uS, 
49/06 – zmetd in 66/06 – odl. uS), pravilnika o oskrbi s 
pitno vodo (uradni list rS, št. 35/06) in 17. člena Statuta 
Občine Hrastnik (čistopis, uradni vestnik zasavja, št. 
28/06) je Občinski svet Občine Hrastnik na 12. redni 
seji dne 28. 02. 2008 sprejel

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi z 

vodo 

1. člen

zadnja alinea točke c) desetega člena Odloka o oskrbi 
z vodo (uradni vestnik zasavja, št. 9/00 – čistopis, 
uradni vestnik zasavja, št. 2/01 in 20/03 – spremembe 
in dopolnitve), ki glasi: »dokazilo o plačilu prispevka za 
priključitev na javni vodovod«, se črta.

2. člen

V vseh členih, v katerih se pojavlja organ občinske uprave 
»direkcija za prostor, okolje in javne komunalne službe» 
se le-ta nadomesti z organom »Oddelek za prostor, 
okolje in gospodarske javne službe«.

3. člen

ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
vestniku zasavja. 

številka: 007-4/2008
Hrastnik, dne 28. 02. 2008

župan 
Občine Hrastnik

miran JErIč
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18

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih 
službah (uradni list rS, št. 32/93 in 30/98 – zzlppO 
in 127/06 – zJzp) 149. člena zakona o varstvu okolja 
(uradni list rS, št. 39/06 – upB1, 28/06 - sklep uS, 
49/06 – zmetd in 66/06 – odl. uS), pravilnika o nalogah, 
ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode (uradni list rS, št. 109/07) 
in 17. člena Statuta Občine Hrastnik (čistopis, uradni 
vestnik zasavja, št. 28/06) je Občinski svet Občine 
Hrastnik na 12. redni seji dne 28. 02. 2008 sprejel

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju 

odpadnih in padavinskih voda

1. člen

zadnja alinea točke c) desetega člena Odloka o odvajanju 
odpadnih in padavinskih voda (uradni vestnik zasavja, 
št. 9/00 – čistopis, uradni vestnik zasavja, št. 2/01 in 
17/04 – spremembe in dopolnitve), ki glasi: »dokazilo 
o plačilu prispevka za priključitev na javno kanalizacijo«,  
se črta.

2. člen

V vseh členih, v katerih se pojavlja organ občinske uprave 
»direkcija za prostor, okolje in javne komunalne službe» 
se le-ta nadomesti z organom »Oddelek za prostor, 
okolje in gospodarske javne službe«.

3. člen

ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
vestniku zasavja. 

številka: 007-4/2008
Hrastnik, dne 28. 02. 2008 

župan 
Občine Hrastnik

miran JErIč

19

Na podlagi 61. in 96. člena zakona o prostorskem 
načrtovanju (ur. list rS, št. 33/07) in 17. člena statuta 
Občine Hrastnik (uVz št. 28/2006 - čistopis) je Občinski 
svet Občine Hrastnik na  12. seji, dne 28. 02. 2008, 
sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka  

o prostorskih ureditvenih pogojih občine Hrastnik

1. člen

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih občine 
Hrastnik (uVz, št. 18/87, 12/00, 8/ 01, 3/04, 17/04, 
21/05, 24/06) se v četrtem  členu besedilo »dopuščajo 
se rekonstrukcije zakonito zgrajenih individualnih 
stanovanjskih objektov in odstranitve nevitalnih objektov« 
nadomesti z besedilom »dopuščajo se rekonstrukcije, 
dozidave in nadzidave zakonito zgrajenih objektov 
za namen stanovanj in javne potrebe ter odstranitve 
nevitalnih objektov«.

2. člen

ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem 
vestniku zasavja.

številka: 3505-3/2008
datum: 28. 02. 2008

župan 
Občine Hrastnik

miran JErIč
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20

Na podlagi 61. in 96. člena zakona o prostorskem 
načrtovanju (ur. list rS, št. 33/07) in 17. člena statuta 
Občine Hrastnik (uVz št. 28/2006 - čistopis) je Občinski 
svet Občine Hrastnik na  12. seji, dne 28. 02. 2008, 
sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka  

o zazidalnem načrtu za območje centra v Hrastniku 

»Ob Bobnu« 

1. člen

Odlok o zazidalnem načrtu za območje centra v Hrastniku 
»Ob Bobnu«  (uVz, št. 3/95) se v petem členu dopolni 
tako, da se doda nov predzadnji odstavek, ki glasi:

»znotraj območja d so kot tolerance dovoljene 
spremembe tlorisnih dimenzij in združevanje predvidenih 
objektov v skladu s tehnološkimi potrebami in sicer na 
podlagi predhodne prostorske preveritve, obdelane 
v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja ter pod pogojem, da spremembe tlorisnih 
gabaritov ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije 
zazidalnega načrta in da bodo v skladu s predpisi, zakoni, 
navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor 
ter varovanje okolja.« 

2. člen

ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem 
vestniku zasavja.

številka: 3505-2/2008
datum: 28. 02. 2008

župan 
Občine Hrastnik

miran JErIč

21

Na podlagi  določil 49. člena zakona o javnih financah 
(uradni list rS, št. 79/99 in spr.) in 17. člena Statuta 
občine Hrastnik (uradni vestnik zasavja št. 3/99 in 
20/03) je Občinski svet občine Hrastnik na 12. seji dne  
28. 2. 2008 sprejel

O D L O K 

o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine 

Hrastnik  za sanacijo usada na LC 122010 Podkraj 

- Radeče

1. člen

S tem  odlokom se določa način in višina uporabe 
sredstev proračunske rezerve občine Hrastnik za 
odpravo posledic neurja september 2007 – za delno 
poravnavo stroškov sanacije usada na lc 122010 
podkraj - radeče.

2. člen

V neurju dne 18. 9. 2007 je na lokalni cesti lc 122010 
podkraj – radeče nastal usad v dolžini cca 50 m, zato 
je ministrstvo za okolje in prostor  zagotovilo sredstva za 
sanacijo temeljne pete in cca 1,5 m obrežne kamnite 
zložbe in za izvedbo pooblastilo upravljavca reke Save 
Hidrotehnik d.d., ljubljana. za ostalo sanacijo usada in 
cestišča, za kar zagotovi sredstva občina Hrastnik, se 
prav tako določi upravljavec reke Save – Hidrotehnik 
d.d. ljubljana.

3. člen

Skupni obseg sredstev, s katerim se s tem odlokom 
zagotavlja poravnava stroškov iz 1. točke tega odloka  
znaša 70.000 €.

4. člen

Odlok  velja z dnem objave v uradnem vestniku zasavja.

štev.:  410-4/2007
datum: 28. 2. 2008

župan 
Občine Hrastnik

miran JErIč
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založili občini Hrastnik in trbovlje

računalniška priprava, oblikovanje in tisk: pagat d.o.o.,Hrastnik, tel. 03 56 46 888, e-pošta: pagat.doo@siol.net


