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OBÈINA HRASTNIK

9.

Obèinski svet Obèine Hrastnik je, na podlagi  
99. in 101. èlena Zakona o socialnem varstvu 
(Ur. list RS, št. 3/2007 UPB 2), 38. èlena 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev (Ur. list RS št. 
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 17. 
èlena statuta Obèine Hrastnik (UVZ št. 17/10 – 
UPB, popravek 19/10),  na seji,  dne 1.3.2012 
sprejel

S K L E P
 

 o   s o g l a s j u
k  ceni pomoè družini na domu in ceni 

dodatnih nalog, ki jih za Obèino Hrastnik 
opravlja Center za socialno delo Hrastnik 

1.

Obèinski svet Obèine Hrastnik soglaša:  

?da znaša strošek storitve pomoèi 
družini na domu 18,84 € na uro,

?da znaša cena storitve za uporabnika 
5,50 € na uro. 

Razlika v ceni predstavlja subvencijo iz  
obèinskega proraèuna skladno z veljavno 
zakonodajo za oblikovanje cen storitve 
pomoèi na domu. 

2.

Obèinski  svet soglaša, da se za uporabnike 
storitve, ki imajo stalno prebivališèe na 
obmoèju  obèine Hrastnik,  za katere bo 
Center za socialno delo Hrastnik  v upravnem 
postopku oprostitve plaèila storitve pomoèi na 
domu ugotovil možnost vknjižbe Obèine 
Hrastnik  na premoženje upravièenca, 
postopek vknjižbe na premoženje po 100. c 
èlenu Zakona o socialnem varstvu ne izvede, 
izvede pa se, èe je iz pripisa na vlogi razvidno, 
da posamezni upravièenec to izrecno želi. 

3.

Center za socialno delo bo, v soglasju z 
Oddelkom za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo Obèine Hrastnik,   dodatno 
oprostil tiste upravièence  oz. prosilce do 
socialno varstvene pomoèi, ki niso na podlagi 
svojih dohodkov in dohodkov njihovih 
zavezancev sposobni  p laèat i  ceno 
neposredne socialne oskrbe, glede na njihove 
zdravstvene, psihofiziène in druge socialne 
okolišèine. Dodatna oprostitev znaša do 50% 
višine storitev, ki jo mora plaèati zavezanec. 

4.

Stroški prevoza delavk do oskrbovancev, ki 
niso upoštevani kot kalkulativni element  
cene za uporabnika se bodo Domu starejših 
Hrastnik poravnavali meseèno na osnovi 
dejansko prevoženih kilometrov.

5.

Cena programa izvajanja dodatnih nalog 
osebne pomoèi, ki jih izvaja Center za 
socialno delo  Hrastnik  znaša 636,25 € 
meseèno. 

6.

Soglasje k cenam  velja od 1. 3. 2012 dalje, 
cene iz  pete  toèke pa se uporabljajo od 1. 1. 
2012 dalje  in se objavi v Uradnem vestniku 
Zasavja. 

7.

Z dnem zaèetka uporabe tega sklepa preneha 
veljati Sklep o soglasju k  ceni socialno 
varstvene storitve »pomoè družini na domu« 
in ceni dodatnih nalog Centra za socialno delo  
(Uradni vestnik Zasavja št. 2/11).

Številka: 122-6/2012
Datum:1.3.2012

     Ž U P A N 
 Miran JERIÈ
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10.

Na podlagi 17. èlena Statuta Obèine Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja št. 17/2010, 19/2010-
popr.)  je Obèinski svet Obèine Hrastnik na svoji 
11. redni seji, dne 1.3.2012 sprejel 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

DODELJEVANJU SREDSTEV ZA 
OHRANJANJE IN POSPEŠEVANJE   

RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN OBRTI V 
OBÈINI HRASTNIK TER O PODELJEVANJU 

NAGRAD ZA INOVACIJE

1. èlen

V 1. èlenu Pravilnika o dodeljevanju sredstev 
za ohranjanje in pospeševanje razvoja 
podjetništva in obrti v obèini Hrastnik ter o 
podeljevanju nagrad za inovacije (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 7/2004, 3/2005, 4/2007, 
32/2007) se besedilo »intervencije« 
nadomesti z besedilom »pomoèi«.

V 1. èlenu navedenega pravilnika se za prvim 
odstavkom doda drugi odstavek, ki glasi:
»Državna pomoè se dodeljuje v skladu z 
Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. 
decembra 2006 o uporabi èlenov 87. in 88 
Pogodbe o ustanovitvi evropske skupnosti za 
državno pomoè »de minimis« (Ur. list, EU 379, 
28.12.2006, str. 5-10). »

2. èlen

V 2. èlenu navedenega pravilnika se besedilo 
»intervencije« nadomesti z besedilom 
»pomoèi«.

3. èlen

V  3. èlenu navedenega pravilnika se besedilo 
»ukrepov« nadomest i  z  besedi lom 
»namenov«, besedilo »ukrepe« se nadomesti 
z besedilom »namene«. 

4. èlen

V 5. èlenu navedenega pravilnika se 
spremeni besedilo, ki po novem glasi: 
Upravièenci do sredstev na podlagi doloèb 
tega pravilnika so:

- mikro in male gospodarske družbe, 
ustanovljene z Zakonom o gospodarskih 
družbah.  Pri podjetnikih posameznikih 
se ti pogoji smiselno upoštevajo. 
Navedene gospodarske družbe imajo 
sedež dejavnosti na obmoèju obèine 
Hrastnik,

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

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

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

Do sredstev so upravièeni za namene, ki so jih 
zaèeli izvajati po zaprtju javnega razpisa v 
preteklem letu, do zaprtja javnega razpisa v 
tekoèem letu.

Za nagrade, namenjene za inovacije,  lahko 
kandidirajo mikro ter male in srednje 
gospodarske družbe in samostojni podjetniki, 
s sedežem dejavnosti v obèini Hrastnik.
Državne pomoèi se ne dodeljujejo podjetjem, 
ki delujejo v cestnoprometnem sektorju za 
nabavo vozil za cestni prevoz tovora (vozila in 
prikolice), enako velja tudi za druge sektorje 
gospodarstva. 

Državne pomoèi se ne dodeljujejo podjetjem 
iz sektorjev:

- ribištva in ribogojstva, ladjedelništva, 
pomorskega prometa

- premogovništva, jeklarstva
- primarne proizvodnje kmeti jskih 

proizvodov iz seznama v Prilogi I k 
pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

- pomoèi dodeljene podjetjem, ki delujejo 
na podroèju predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov iz seznama v 
Prilogi I k pogodbi v naslednjih primerih:
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   a) èe je znesek pomoèi doloèen na 
podlagi cene ali kolièine zadevnih 
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja 
dajo na trg,
b) èe je pomoè pogojena s tem, da 

se delno ali v celoti prenese na 
primarne proizvajalce.

- podjetja v težavah.

Državna pomoè ni dovoljena izvozu oz. izvozom 
povezane dejavnosti v tretje države ali države 
èlanice, kot je pomoè, neposredno povezana s 
kolièinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekoèimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Državna pomoè ni pogojena s prednostjo rabe 
domaèega blaga pred rabo uvoženega blaga.

Skupna vrednost dodeljene državne pomoèi, 
dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de 
minimis« ne sme preseèi 200.000,00 € v 
obdobju zadnjih treh proraèunskih let, ne glede 
na obliko ali namen pomoèi, v primeru podjetij, ki 
delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša 
zgornja dovoljena meja državnih pomoèi 
100.000,00 €. 

Dajalec državne pomoèi bo pismeno obvestil 
prejemnika, da je pomoè dodeljena po pravilu 
»de minimis«. «

5. èlen
V 6. èlenu navedenega pravilnika se 
spremeni besedilo, ki po novem glasi: 
Upravièenci iz 5. èlena tega Pravilnika lahko 
pridobijo sredstva za namene 15. èlena tega 
Pravilnika le pod pogojem, da podajo izjavo o 
kumulaciji pomoèi
- da za  posamezen namen (oz. upravièene 
stroške) še niso prejeli sredstev iz obèinskih, 
državnih ali mednarodnih virov oz. sredstev oz. 
-  koliko imajo že prejetih ali sredstev 
zaprošenih sredstev pomoèi za iste upravièene 
stroške
-  koliko imajo že prejetih »de minimis« pomoèi, 
vkljuèno z navedbo pri katerih dajalcih in v 
kakšnem znesku je upravièenec kandidiral za 
»de minimis« pomoè.
Za pomoè se štejejo vse oblike državnih pomoèi 
- finanèna sredstva, garancija, znižana obrestna 
mera, druge oblike korišèenja ugodnosti.

Finanèno pomoè, ki jo prištevamo med državne 
pomoèi, je možno dodeliti v primeru, kadar ta 
predstavlja spodbudo za izvedbo projekta, 
investicije ali usposabljanja oz. je zanj nujno.

Èe je prejemnik prejel za iste  upravièene 
stroške ali namerava prejeti tudi drugo državno 
pomoè ni upravièen do finanènih pomoèi na 
podlagi tega pravilnika.
Prednost pri dodeljevanju finanènih sredstev 
imajo prosilci, ki še niso prejeli sredstev za 
namene iz tega Pravilnika.«

6. èlen
V  7. èlenu navedenega pravilnika se besedilo 
»intervencije« in besedilo »intervencij« 
nadomesti z besedilom »pomoèi«.

7. èlen

V 9. èlenu navedenega pravilnika se 
spremeni besedilo, ki po novem glasi:
»Upravièenci uveljavljajo pravico do finanènih 
pomoèi na osnovi  originalnih raèunov o 
nabavi, ustreznih soglasij in dovoljenj, 
usklajenih z veljavnimi predpisi, in pod pogoji, 
doloèenimi s tem Pravilnikom in z  razpisi 
Obèine Hrastnik, ki morajo vsebovati:
- namene, za katere se dodeljujejo sredstva, 
- višina razpisanih sredstev za posamezne 
namene iz tega pravilnika,
- pogoje za pridobitev sredstev z navedbo 
dokumentacije, ki mora biti priložena k prijavi,
- subjekte, ki lahko zaprosijo za razpisana 
sredstva, 
- rok za vložitev prošenj,
- navedba mesta za vložitev prošenj.

Javni razpis z zgoraj navedeno vsebino se 
izvede tudi pri podeljevanju nagrad za 
inovacije.«

8. èlen 

V drugi alineji prvega odstavka 13. èlena 
navedenega pravilnika se spremeni 
besedilo, ki po novem glasi: 
»- da je upravièenec za isti namen prejel 
sredstva iz državnih ali mednarodnih virov oz. 
drugih javnih virov«.



                                                                                           Uradni vestnik Zasavja                                                                         Št. 9 Stran 5 

9. èlen

V  14. èlenu navedenega pravilnika se 
besedi lo » intervenci jsk ih sredstev« 
nadomesti z besedilom »finanènih pomoèi«.

10. èlen

V 15. èlenu navedenega pravilnika se 
spremeni besedilo, ki po novem glasi: 
»Sredstva se dodeljujejo za naslednje 
namene:

– gradnjo al i  rekonstrukci jo oz.  
adaptacijo poslovnih prostorov na 
obmoèju obèine Hrastnik (ki niso 
namenjen i  za  na jem) ,  zarad i  
ustanovitve novega podjetja ali širitve 
obstojeèe proizvodnje oz. storitve ali 
zaradi uvajanja novega proizvodnega 
oz. storitvenega programa,

– nakup novih osnovnih sredstev – 
opreme, zaradi ustanovitve novega 
pod je t ja  a l i  š i r i tve  obsto jeèe 
proizvodnje oz. storitve ali zaradi 
uvajanja novega proizvodnega oz. 
storitvenega programa,

– sofinanciranje odpiranja novih delovnih 
mest,

– samozaposlitev,
– za izobraževanje podjetnikov in pri njih 

zaposlenih delavcev,
– za nagrade nosilcev inovacij in 

razvojno raziskovalne dejavnosti s 
podroèja gospodarstva,

– za nastop podjetnikov na sejmih in 
javnih prireditvah (udeležba na 
doloèenem sejmu oz. prireditvi),

– za delovanje podjetniških krožkov,
– za izvajanje posameznih aktivnosti 

podjetniških in obrtnih združenj 
(obrtna zbornica, gospodarska in 
druge zbornice, skladi, ipd.),, 
nacionalnih)

– sofinanciranje projektne 
dokumentacije in priprave razvojnih 
programov (lokalnih, regionalnih, 
nacionalnih).

1. Nagrajevanje inovacij 
Namen ukrepa: nagrajevanje in spodbujanje 
inovativnega razvoja podjetništva in obrti na 
obmoèju obèine Hrastnik, uvajanje inovacij v 
proizvodnjo in storitve (izboljšanje tehnologije,

uvajanje novih izdelkov in storitev, ipd.), 
uvajanje novih postopkov proizvodnje ali 
storitev (hitrejše, racionalnejše, ipd.).
Vrsta finanène pomoèi:  neposredna – 
nagrada 
Pogoji za dodelitev sredstev:

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

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

– k vlogi mora biti priloženo potrdilo o 
inovacij i  s strani pooblašèene 
institucije (gospodarska zbornica, 
ministrstvo, ipd.). Potrjena inovacija se 
mora izvajati v celoti v proizvodnem ali 
storitvenem procesu (ni nujno da se 
izvaja pri prijavitelju inovacije). 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 420,00 EUR na potrjeno 
inovacijo s strani pooblašèenih institucij. 
Sredstva se dodeljujejo na število inovacij, ne 
na število inovatorjev. Upravièenec lahko 
prijavi veè inovacij za tekoèe leto.

2. Sofinanciranje stroškov izobraževanja 
podjetnikov in njihovih zaposlenih 
Namen ukrepa: spodbujanje dodatnega 
izobraževanja podjetnikov in pri njih 
zaposlenih, seznanjanja z obstojeèo 
zakonodajo in sodobno tehnologijo, ipd. 
Upoštevajo se le nekatera dodatna 
izobraževanja (seminarji, teèaji, posveti, 
izpiti), izloèena pa so osnovna izobraževanja,
ki so sestavni del srednjih in poklicnih šol ter 
fakultet (pridobitev doloèene stopnje 
izobrazbe) in splošna izobraževanja, za 
katere se štejejo (raèunalništvo, tuji jeziki, 
prekvalifikacije zaposlenih).
Vrsta finanène pomoèi: neposredna – 
subvencija, posredna-plaèilo storitev
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Pogoji za dodelitev sredstev:
- organizacija izobraževanja za vse 

gospodarske družbe in samostojne 
podjetnike s strani Obèine Hrastnik,

- podjetniki in njihovi zaposleni v mikro ali 
malih podjetjih oz. pri samostojnih 
podjetnikih, s sedežem dejavnosti na 
obmoèju obèine Hrastnik.

– za zaposlene v poslovnih enotah, ki 
delujejo na obmoèju obèine Hrastnik, 
sedež dejavnosti (mikro ali mala 
podjetja oz. samostojni podjetniki) pa 
imajo izven tega obmoèja,

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

Vloge se oddajajo na podlagi javnega razpisa v 
razpisnem roku s priloženo zahtevano 
dokumentacijo (raèun, potrdilo o plaèanem 
raèunu, potrdilo o opravljenem izobraževanju 
oz. vabilo in program izobraževanja, v kolikor 
za izvedeno izobraževanje ne izdajajo potrdil). 
Upravièenec lahko prijavi veèje število 
izobraževanj na leto.

V kolikor je organizator izobraževanja za vse 
podjetnike Obèina Hrastnik, se postopek 
izvede v skladu s predpisi o javnih naroèilih.
Višina sofinanciranja: 

– do 35 % upravièenih stroškov posebnih 
izobraževanj,

– do 100 % upravièenih stroškov 
posebnih izobraževanj, katere 
organizira Obèina Hrastnik za vse 
gospodarske službe in samostojne 
podjetnike.

Upravièeni stroški: 
- za podjetnike in njihove zaposlene:  

storitev izobraževanja pooblašèene 
(predavanje – kotizacija, gradivo, ipd.)

- v kolikor je organizator izobraževanja 
Obèina Hrastnik, se upoštevajo tudi 
stroški najema prostorov in ustrezne 
opreme za izvedbo izobraževanja 
(ozvoèenje, projektor, raèunalnik, 
televizijski sprejemnik, ipd.)

Posebna izobraževanja so: 
– seminarji, posveti in druga 

    izobraževanja o zakonodaji (razlaga 
zakonov-DDV, delovna razmerja, ipd.),

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

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

– teèaji uporabe nove tehnologije, 
orodij, strojev, ipd. (ne upoštevajo se 
teèaji za vilièarje in druga transportna 
sredstva – vozniški izpit za osebni 
avto, tovornjaka, motorno kolo, ipd.),

– ne upoštevajo se teèaji, izpiti in druga 
posebna izobraževanja, ki so sestavni 
del izvajanja poslovne dejavnosti in se 
morajo v skladu z zakonodajo ponovno 
izvajati po preteku doloèenega 
èasovnega obdobja (teèaji na podroèju 
živilstva in varstva pri delu,  ipd.).

3. 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 se ne dajejo v 
najem drugim pravnim ali fiziènim osebam. 
Vrsta finanène pomoèi: neposredna – 
subvencija.

Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravièenci (mikro ali mala podjetja ali 

samostojni podjetniki posamezniki) 
oddajajo vloge na podlagi javnega 
razpisa v razpisnem roku s priloženo 
dokumentacijo (raèuni oz. predraèuni, 
dokazila o plaèanih raèunih oz. 
predraèunih, kupoprodajna pogodba, 
dokazilo o plaèanih davkih in prispevkih 
DURS,

– dokazila o finanènem poslovanju 

podjetij (mikro ali mala podjetja) 
ustrezna dovoljenja (gradbena, ipd.) 
oz. priglasitev del,

– sofinancirani prostor se ne sme prodati 

ali odtujiti ali dajati v najem najmanj 5 
let po pridobitvi subvencij,
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– dokazila o finanènem poslovanju 

podjetij (mikro ali mala podjetja) 
ustrezna dovoljenja (gradbena, ipd.) 
oz. priglasitev del,

– sofinancirani prostor se ne sme prodati 

ali odtujiti ali dajati v najem najmanj 5 
let po pridobitvi subvencij,

– subvencije se ne dodeljujejo za: nakup 

poslovnega prostora, nakup telefonov, 
pohištva (razliène police, mize, stoli, 
omare, pulti, regali, separeji, sedežne 
garniture), transportnih sredstev, 
faksov, kopirnih strojev, raèunskih 
strojev

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

- ni nujno, da investicije odpirajo nova 
delovna mesta.

Višina sofinanciranja: 
- za mikro, mala podjetja in samostojne 

podjetnike posameznike do 40 % 
upravièenih stroškov investicije.

Upravièeni stroški in dodatni pogoji: 
 3.1.Nakup nematerialnih pravic (licence, 
patenti, know-how, nepatentirano tehnièno 
znanje):  

– subvencija znaša do 25 % stroškov 
nakupa nematerialnih pravic, 

– za poslovne enote, s sedežem izven 
obmoèja obèine Hrastnik, potrdila pa 
se nanašajo tudi na enoto v Hrastniku: 
subvencija znaša do 7 % stroškov,

– ne upošteva se nakup nematerialnih 
pravic povezanih oseb po davènih 
predpisih.

– ne upošteva se nakup nematerialnih 
pravic, ki nimajo uradnega potrdila ali 
certifikata (morajo biti uradno priznane 
s strani pooblašèenih institucij) ali pa 
mora biti priloženo dokazilo, da ima 
prodajalec nematerialnih pravic 
dokazi lo o usposobljenosti  za 
dejavnost, na podlagi katere je bil 
i z v e d e n  n a k u p  o z .  p r o d a j a  
nematerialnih pravic.

3.2. Nakup opredmetenih osnovnih 
sredstev

        - subvencija znaša do 40 % upravièenih    
        stroškov

Dovoljena osnovna sredstva:
- nova raèunalniška 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 èistilnice, šivalni 
stroji, posebne žage, tiskarski stroji, 
sušilniki, ipd. 

- osnovna sredstva, ki se uporabljajo za 
izvajanje storitev na terenu (žerjavi, 
dvigala, gradbeni stroji, ipd.), se morajo 
nahajati na obmoèju Slovenije. 

- osnovno sredstvo je osnovno sredstvo, 
ki je zavedeno v knjigovodskih listinah 
vlagatelja in se amortizira. Ne 
upoštevajo se osnovna sredstva, ki 
niso v lasti družbe oz. samostojnega 
podjetnika, ki se prijavlja na javni razpis 
(ne upošteva se finanèni najem 
osnovnega sredstva – leasing).

- osnovna sredstva se morajo prièeti 
uporabljati v letu prijave na podlagi 
pogojev javnega razpisa (rok za oddajo 
dokazil o realizaciji naložb),

  3.3. Gradnja ali rekonstrukcija ali 
adaptacija poslovnega prostora ali objekta 
ali razširitev obstojeèih poslovnih 
prostorov (lastni ali najem),
   -   gradnja ali rekonstrukcija oz. adaptacija 
       ali razširitev prostora za potrebe poslovne
         dejavnosti (razširitev ali uvajanja novih
            programov),

- poslovni prostor se lahko nahaja le na 
obmoèju obèine Hrastnik,

- upravièenec mora imeti poslovni 
prostor, za katero je uveljavljal 
subvencijo najmanj 5 let po prejemu 
subvencije (ne sme prodati oz. odtujiti 
ali dajati v najem), 

- poslovni prostori se morajo prièeti 
uporabljati za namene, ki so bili 
prijavljeni v vlogi, najkasneje v  letu 
prijave vloge,

- ne upoštevajo se stroški za gradnjo 
ali rekonstrukcijo ali adaptacijo 
poslovnega prostora  za pisarno v 
primeru, da še ni izvedena naložba 
za izvajanje dejavnosti, ki je 
prijavljena kot nova dejavnost 
podjetja,
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- subvencija znaša najveè 5.000,00 EUR 
na upravièenca letno.

4. Sofinanciranje stroškov odpiranja 
novih delovnih mest za nedoloèen èas 
Namen ukrepa: odpiranje novih delovnih mest 
za registrirane brezposelne osebe na 
obmoèju obèine Hrastnik in za osebe, ki so 
konèale šolanje in imajo stalno bivališèe v 
Hrastniku (za pridobitev stopnje izobrazbe v 
uradno priznanih institucijah) in še niso bile 
zaposlene in niso bile nikoli registrirane kot 
brezposelne osebe ter za pospeševanje 
samozaposlovanja. 
Vrsta sofinanciranja: neposredna - subvencija 
Pogoji za dodelitev sredstev:
Prosilec (mikro ali malo podjetje ali samostojni 
podjetnik) odda vlogo na podlagi javnega 
razpisa v razpisnem roku s priloženo 
dokumentacijo:

- or ig inalno potrdi lo zavoda za 
zaposlovanje, da je bila oseba 
brezposelna (navedeno tudi obdobje 
statusa brezposelnosti) 

- dokazilo uradne institucije o prvi 
zaposlitvi, 

- kopijo M-1 obrazca ZZZS, iz katere je 
razvidna prijava za nedoloèen èas,

- p o i m e n s k i  s e z n a m  Z Z Z S  o  
povpreènem številu vseh zaposlenih – 
o r i g i n a l  a l i  d r u g a  u s t r e z n a  
dokumentacija,

- v primeru samozaposlitve mora oseba 
priložiti potrdilo o vpisu v register 
samostojnih podjetnikov oz. vpis v 
sodni register, èe je oseba zaposlena v 
gospodarski družbi.

Višina sofinanciranja: 
- subvencija znaša najveè 2.500,00 EUR v 
enkratnem znesku za vsako novozaposleno 
osebo, ki je namenjena pokritju stroškov bruto 
plaèe.

4.1.  Zaposlitev brezposelne osebe za 
nedoloèen èas:

- oseba mora biti registrirana na zavodu 
za zaposlovanje v Hrastniku najmanj 
1mesec pred to zaposlitvijo (pri 
prijavitelju, ki oddaja vlogo za finanèno 
pomoè po tem pravilniku),

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

4.2. Samozaposlitev 
- oseba lahko pridobi subvencijo šele 2 

meseca po registraciji svoje dejavnosti 
(vpis v register podjetnikov ali v sodni 
register gospodarskih družb),

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

4.3. Prva redna zaposlitev
- delodajalec lahko pridobi subvencijo 

šele 2 meseca po zaposlitvi osebe, ki 
se je po konèanem šolanju prviè 
zaposlila,

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

5. Nastop podjetnikov na sejmih in 
razstavah 
Namen ukrepa: nastop podjetij  na sejmih in 
razstavah na širšem obmoèju Slovenije in v 
tujini.
Vrsta finanène pomoèi neposredna - 
subvencija
Pogoji za dodelitev sredstev:

- mikro ali malo podjetje ali samostojni 
podjetnik se je vkljuèil-o v sejemsko 
prireditev ali razstavo v Sloveniji ali 
tujini. Sofinancira se le udeležba na 
doloèenem sejmu ali razstavi.

Prosilec odda vlogo na podlagi javnega 
razpisa v razpisnem roku s priložitvijo 
ustrezne dokumentacije (raèuni in dokazila o 
plaèanih raèunih). 
Višina sofinanciranja: 

- do 50 % upravièenih stroškov,
Upravièeni stroški: 
- najetje sejemskega ali razstavnega prostora 
(najem prostora, prikljuèkov, vitrin, obvezni 
vpis v katalog).

6. Razstava podjetništva 
Namen ukrepa: prikaz podjetništva v 
Hrastniku ali izven Hrastnika.
Vrsta finanène pomoèi:   neposredna – 
subvencija (dotacija)
Pogoji za pridobitev sredstev:

- organizator ali udeleženec je Obèina 

Hrastnik v sodelovanju z drugimi 
pravnimi in fiziènimi osebami.

Višina sofinanciranja:
- do 100 % upravièenih stroškov.
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8. Podpora delovanju združenj na 
podroèju podjetništva in obrti 
Namen ukrepa: delna podpora delovanju 
posebnih združenj, ki delujejo na podroèju 
podjetništva, obrti in turizma (obrtne zbornice, 
gospodarske zbornice, ipd) in izvajajo ter 
organizirajo najrazliènejše aktivnosti za 
podjetnike na obmoèju obèine Hrastnik. 
Vrsta finanène pomoèi:  neposredna – 
subvencija, posredna – plaèilo storitev 

Pogoji za pridobitev sredstev:
- obrtna ali gospodarska zbornica, s 

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

potrebe podjetnikov na obmoèju obèine 
Hrastnik,

- infopisarna, ki  je na razpolago 
podjetnikom, šolam, dijakom in študentom 
ter drugim javnim institucijam, 

Zahtevek s priloženo dokumentacijo (raèun, 
ostala dokazila) za dodelitev sredstev vlagajo 
združenja individualno. 
Višina sofinanciranja:

- nakup ali razširitev poslovnega 
prostora za potrebe združenja: do 50 % 
upravièenih stroškov,

- predstavitev združenja na sejemskih 
prireditvah in razstavah (lastnih ali 
drugod organiziranih): do 50 % 
upravièenih stroškov na sejemsko 
prireditev ali razstavo,

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

- delovanje infopisarne: do 50 % 
upravièenih stroškov,

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

Upravièeni stroški: 
- nakup ali razširitev skupnega 

poslovnega prostora za potrebe: 
kupoprodajna pogodba oz. raèuni za 
gradbena dela,

- skupni nastop podjetnikov na 
sejemskih prireditvah in razstavah 
(obrtni sejem, ipd.): najem stojnice, 
postavitev in delovanje stojnice 
(elektrika, voda, najem vitrin), obvezni 
vpis v katalog nastopajoèih, izdelava 
skupnega promocijskega gradiva, 
medijsko obvešèanje,

                

Upravièeni stroški:
- najem razstavnega prostora (prostor, 

pr ik l juèki ,  v i t r ine,  montaža in 
demontaža, ipd.),

- materialni in storitveni stroški za 
dekoracijo, podelitev nagrad in za 
promocijo podjetništva (bilteni, 
zgošèenke, zloženke, brošure, ipd.).

- transportni stroški,
- stroški nastopajoèih  in sodelujoèih 

(potni stroški, avtorske pravice),
     - stroški degustacije.
7. Podpora strokovnih društev, krožkov, 

skupin 
Namen ukrepa: spodbujanje delovanja 
društev, skupin in krožkov na podroèju 
podjetništva,  ki so neprofitna in se ukvarjajo z 
nepridobitno dejavnostjo.
Vrsta finanène pomoèi:   neposredna – 
subvencija (dotacija)
Pogoji za pridobitev sredstev:

- dejavnost društva oz. združenja, 
krožka poteka na podroèju obèine 
Hrastnik in ne opravljajo pridobitno 
dejavnost,

- prednost imajo društva, ki so 
registrirana v Obèini Hrastnik,

- finanèno ovrednoten program dela po 
posameznih postavkah z obrazložitvijo 
za tekoèe leto in finanèno poroèilo o 
delu društva v preteklem letu,

- potrdilo o registraciji društva oz. 
združenja (èe je društvo ustanovljeno 
na novo).

Zahtevek za dodelitev sredstev vlagajo 
društva, združenja ali krožki  individualno na 
podlagi javnega razpisa.
Višina sofinanciranja:

- do 70 % upravièenih stroškov, vendar 
najveè 2.500,00 EUR/leto,

Upravièeni stroški: najem stojnice na 
predstavitvah (prostor, prikljuèki, vitrine, 
obvezni vpis v katalog, transportni stroški 
(oseb in tovora), izdelava promocijskega 
g ra d i va ,  s t r o šk i  i zo b ra že va n j a  i n  
usposabljanja (predavatelj, potni stroški 
predavatelja, gradivo), stroški najema 
prostora, stroški obiska delavnic ali podjetij 
(predstavitev dejavnosti – prevozni stroški, 
mater ia ln i  s t rošk i  predstav i tve oz.  
demonstracije dejavnosti).
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– Za ostale izvajalce se izplaèilo izvede 
na podlagi javnega razpisa, zbranih 
ponudb, podpisane pogodbe in 
izvedenih storitev (uvajanje blagovne 
znamke, ipd.).

Upravièeni stroški: stroški izdelave in 
priprave projekta oz. razvojnih programov 
usposobljenih izvajalcev.«

11. èlen 

Spremembe in dopolnitve navedenega 
pravilnika se objavijo v Uradnem vestniku 
Zasavja in zaènejo veljati naslednji dan po 
objavi. 

Št.:         007-9/2011
Datum:   2.3.2012

                

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

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

 -   svetovanje: podjetnikom, brezposelnim
      osebam, študentom, dijakom, ipd.

9. RAZVOJNI PROJEKTI IN PROGRAMI 

Obèina Hrastnik se vkljuèuje v lokalne, 
regionalne, nacionalne in druge razvojne 
programe na podroèju podjetništva in obrti.

Namen ukrepa: sofinanciranje projektne 
dokumentacije in priprave razvojnih 
programov za spodbujanje razvoja 
podjetništva in obrti ter uvajanje novih 
proizvodnih programov in storitev, izvajanje 
posameznih nalog razvojnih projektov in 
programov (lokalnih, regionalnih, 
nacionalnih, ipd.).
Vrsta finanène pomoèi: posredna – plaèilo 
storitev.
Pogoji za dodelitev sredstev:

– Pogodba o sofinanciranju priprave in 
izvedbe projektne dokumentacije ali 
razvojnega programa ter svetovanja, 
sklenjena med obèino in nosilcem oz. 
izvajalcem projekta,

– Upoštevajo se pogoji ministrstva, 
pristojnega za gospodarstvo ter ostali 
veljavni predpisi.

Višina sofinanciranja:  
– Do 100 % stroškov izdelave in 

priprave projektne dokumentacije ali 
razvojnega programa in svetovanja.

Naèin izplaèila:   
– Pooblašèenemu izvajalcu (nacionalni, 

regionalni, ipd.) se izplaèilo izvede na 
podlagi  predhodno podpisane 
pogodbe (nacionalni, regionalni, 
lokalni program, ipd.)

     Ž U P A N 
 Miran JERIÈ

11.

Na podlagi 17. èlena Statuta Obèine Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja št. 17/2010, 19/2010-
popr.)  je Obèinski svet Obèine Hrastnik na svoji 
11. redni seji, dne 1.3.2012 sprejel uradno 
preèišèeno besedilo Pravilnika o dodeljevanju 
sredstev za ohranjanje in pospeševanje 
razvoja podjetništva in obrti v obèini Hrastnik 
ter o podeljevanju nagrad za inovacije, ki 
obsega: 

- Pravilnika o dodeljevanju sredstev za 
ohranjanje in pospeševanje razvoja 
podjetništva in obrti v obèini Hrastnik 
ter o podeljevanju nagrad za inovacije 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 7/2004),

- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
dodeljevanju sredstev za ohranjanje in 
pospeševanje razvoja podjetništva in 
obrt i  v  obèin i  Hrastnik ter  o 
podeljevanju nagrad za inovacije 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 3/2005),
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4. èlen
Finanèna sredstva za razvoj in ohranjanje 
podjetništva in obrti Obèine Hrastnik iz 2. 
èlena tega pravilnika se usmerjajo za 
uresnièevanje naslednjih ciljev:
      -    celovit razvoj podjetništva in obrti,

- rast mikro ter malih in srednje velikih 
podjetij ter samostojnih podjetnikov in 
obrtnikov,

- privabljanje investitorjev izven 
obmoèja obèine Hrastnik, ki odpirajo 
nova delovna mesta za obèane 
Hrastnika,

- pospeševanje strukturnih sprememb in 
usmerjanje v naložbene dejavnosti v 
podjetništvo in obrt,

- optimalno korišèenje proizvodnih in 
storitvenih kapacitet, uvajanje novih 
tehnologij (produktivnejših, 
racionalnih, ekološko varnejših),

- veèanje kakovosti proizvodov in 
storitev, 

- razvijanje inovacij, 
- nakup licenc, know-how,  

tehnološkega znanja, ipd.,
- zniževanje brezposelnosti in odpiranje 

novih delovnih mest na obmoèju 
obèine Hrastnik,

- zagotovitev stalnega izobraževanja, 
izpopolnjevanja in usposabljanja 
podjetnikov,

- pospeševanje podjetniške dejavnosti v 
okviru razliènih združenj (šola, društva, 
združenja, ipd.),

- financiranje projektne dokumentacije 
in priprave programov podjetništva in 
obrti lokalnega, regionalnega in 
nacionalnega znaèaja.

II. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE 
SREDSTEV

5. èlen
Upravièenci do sredstev na podlagi doloèb 
tega pravilnika so:

- mikro in male  gospodarske družbe, 
ustanovljene z Zakonom o 
gospodarskih družbah. Pri podjetnikih 
posameznikih se ti pogoji smiselno 
upoštevajo. Navedene gospodarske 
družbe imajo sedež dejavnosti na 
obmoèju obèine Hrastnik,

                

- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
dodeljevanju sredstev za ohranjanje in 
pospeševanje razvoja podjetništva in 
obrt i  v obèini  Hrastnik ter  o 
podeljevanju nagrad za inovacije 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 7/2004),

- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
dodeljevanju sredstev za ohranjanje in 
pospeševanje razvoja podjetništva in 
obrt i  v obèini  Hrastnik ter  o 
podeljevanju nagrad za inovacije 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 32/2004). 

ÈISTOPIS PRAVILNIKA O DODELJEVANJU 
SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN 
POSPEŠEVANJE   RAZVOJA PODJETNIŠTVA 
IN OBRTI V OBÈINI HRASTNIK TER O 
PODELJEVANJU NAGRAD ZA INOVACIJE

I. SPLOŠNE DOLOÈBE

1. èlen
S tem pravilnikom se doloèi naèin pridobivanja, 
namen, pogoji, upravièenci in oblike dodelitve 
sredstev, namenjenih za neposredne in  
posredne finanène pomoèi  v podjetništvo in 
obrt v obèini Hrastnik (državne in nedržavne 
pomoèi).
Državna pomoè se dodeljuje v skladu z Uredbo 
Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 
2006 o uporabi èlenov 87. in 88 Pogodbe o 
ustanovitvi evropske skupnosti za državno 
pomoè »de minimis« (Ur. list, EU 379, 
28.12.2006, str. 5-10). 

2. èlen
Sredstva za finanène pomoèi v podjetništvo in 
obrt se zagotavljajo (v nadaljevanju: 
sredstva):

- iz sredstev proraèuna Obèine Hrastnik
 za program pospeševanja podjetništva     
v obèini Hrastnik,

- iz drugih virov.

3. èlen
Sredstva se dodeljujejo po programu, ki ga s 
sprejemom proraèuna na predlog pristojnega 
oddelka sprejme obèinski svet z odlokom o 
proraèunu za tekoèe leto oz. dveletno 
obdobje. V programu se doloèijo vrste 
namenov, prioritete za pridobitev sredstev in 
višina finanènih sredstev za posamezne 
namene.



         Stran 12                                                                        Uradni vestnik Zasavja                                                                         Št. 9

b) èe je pomoè pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
- podjetja v težavah.

Državna pomoè ni dovoljena izvozu oz. 
izvozom povezane dejavnosti v tretje države 
ali države èlanice, kot je pomoè, neposredno 
povezana s kolièinami, z ustanovitvijo in 
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekoèimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

Državna pomoè ni pogojena s prednostjo rabe 
domaèega blaga pred rabo uvoženega blaga.

Skupna vrednost dodeljene državne pomoèi, 
dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila 
»de minimis« ne sme preseèi 200.000,00 € v 
obdobju zadnjih treh proraèunskih let, ne 
glede na obliko ali namen pomoèi, v primeru 
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem 
sektorju, znaša zgornja dovoljena meja 
državnih pomoèi 100.000,00 €. 

Dajalec državne pomoèi bo pismeno obvestil 
prejemnika, da je pomoè dodeljena po pravilu 
»de minimis«.

6. èlen

Upravièenci iz 5. èlena tega Pravilnika lahko 
pridobijo sredstva za namene 15. èlena tega 
Pravilnika le pod pogojem, da podajo izjavo o 
kumulaciji pomoèi
-  da za  posamezen namen (oz. upravièene 
stroške) še niso prejeli sredstev iz obèinskih, 
državnih ali mednarodnih virov oz. sredstev oz. 
- koliko imajo že prejetih ali sredstev 
zaprošenih sredstev pomoèi za iste upravièene 
stroške,
- koliko imajo že prejetih »de minimis« pomoèi, 
vkljuèno z navedbo pri katerih dajalcih in v 
kakšnem znesku je upravièenec kandidiral za 
»de minimis« pomoè.

Za pomoè se štejejo vse oblike državnih 
pomoèi - finanèna sredstva, garancija, znižana 
obrestna mera, druge oblike korišèenja 
ugodnosti.
Finanèno pomoè, ki jo prištevamo med državne 
pomoèi, je možno dodeliti v primeru, kadar ta 
predstavlja spodbudo za izvedbo projekta, 
investicije ali usposabljanja oz. je zanj nujno.

                

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

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

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

Do sredstev so upravièeni za namene, ki so jih 
zaèeli izvajati po zaprtju javnega razpisa v 
preteklem letu, do zaprtja javnega razpisa v 
tekoèem letu.
Za nagrade, namenjene za inovacije,  lahko 
kandidirajo mikro ter male in srednje 
gospodarske družbe in samostojni podjetniki, 
s sedežem dejavnosti v obèini Hrastnik.

Državne pomoèi se ne dodeljujejo podjetjem, 
ki delujejo v cestnoprometnem sektorju za 
nabavo vozil za cestni prevoz tovora (vozila in 
prikolice), enako velja tudi za druge sektorje 
gospodarstva. 

Državne pomoèi se ne dodeljujejo podjetjem 
iz sektorjev:

-    ribištva in ribogojstva, ladjedelništva,   
     pomorskega prometa   
-    premogovništva, jeklarstva

   -    primarne proizvodnje kmetijskih
 proizvodov iz seznama v Prilogi I k 
 pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
-    pomoèi dodeljene podjetjem, ki delujejo   
 na podroèju predelave in trženja
 kmetijskih proizvodov iz seznama v
 Prilogi I k pogodbi v naslednjih primerih:

a) èe je znesek pomoèi doloèen na podlagi 
cene ali kolièine zadevnih proizvodov, ki so 
kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih 
zadevna podjetja dajo na trg,
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10. èlen
Za izvedbo javnega razpisa župan s sklepom 
imenuje strokovno komisijo za podjetništvo in 
obrt (v nadaljevanju: Komisija), ki je 
sestavljena iz petih èlanov, ki so povezani s 
podjetništvom in obrtjo (strokovne službe, 
obrtna zbornica, gospodarska zbornica, 
podjetniki in obrtniki).

O dodelitvi sredstev ne more odloèati èlan 
komisije, kadar je on ali njegov ožji družinski 
èlan oz. gospodarska družba, katere 
ustanovitelj ali soustanovitelj je èlan komisije 
ali njegov ožji družinski èlan, prosilec za 
dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja 
gospodarstva na obmoèju obèine Hrastnik.

11. èlen
Komisija pri svojem delu upošteva razpisno 
dokumentacijo, javni razpis, katerega objavi 
župan v sredstvih javnega obvešèanja, 
obravnava pravoèasne prispele popolne 
prijave, opravlja oglede na terenu in pripravi
predlog za razdelitev proraèunskih sredstev 
za namene iz tega pravilnika, ki ga potrdi 
župan Obèine. Oddelek, pristojen za 
podjetništvo in obrt Obèine Hrastnik na 
osnovi tega izdajo odloèbo, v kateri se 
opredeli:

- namen in višina sredstev,
- pogoji plaèila,
- možnost preverjanja namenske 

porabe sredstev.

Zoper odloèitev iz prejšnjega odstavka lahko 
upravièenec vloži pritožbo županu v roku 15 
dni od prejema odloèbe. 
Po pravnomoènosti odloèbe se sklene 
pogodba, v kateri se opredelijo medsebojne 
obveznosti.

III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO 
SREDSTEV

12. èlen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in 
preverja oddelek, pristojen za podjetništvo in 
obrt Obèine Hrastnik ali od njega pooblašèena 
druga institucija ter oddelek, pristojen za 
proraèun in finance Obèine Hrastnik.

. 

                

Èe je prejemnik prejel za iste  upravièene 
stroške ali namerava prejeti tudi drugo državno 
pomoè ni upravièen do finanènih pomoèi na 
podlagi tega pravilnika.

Prednost pri dodeljevanju finanènih sredstev 
imajo prosilci, ki še niso prejeli sredstev za 
namene iz tega Pravilnika.

7. èlen
Sredstva za finanène pomoèi v podjetništvo 
in obrt se dodeljujejo glede na vrsto pomoèi 

kot nepovratna sredstva v višini kot so 
zagotovljena z vsakoletnim proraèunom 
Obèine Hrastnik. Navedena sredstva se 

dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, del 
sredstev pa se lahko nameni za razvojne 

naloge s podroèja podjetništva, in obrti kot 
so: projekti, programi, skupni nastopi na 
sejemskih prireditvah, svetovanja, ipd.- 

posredne finanène  pomoèi.

8. èlen
Pristojni odbor za gospodarstvo Obèinskega 
sveta obèine Hrastnik na predlog strokovnih 
služb sprejme merila za dodeljevanje sredstev 
tekoèega leta in pogoje javnega razpisa. Javni 
razpis se izvede v roku 30 dni po sprejemu na 
odboru. Vloge z dokumentacijo sprejema 
pristojni oddelek Obèine Hrastnik.

9. èlen
Upravièenci uveljavljajo pravico do finanènih 
pomoèi na osnovi  originalnih raèunov o 
nabavi, ustreznih soglasij in dovoljenj, 
usklajenih z veljavnimi predpisi, in pod pogoji, 
doloèenimi s tem Pravilnikom in z  razpisi 
Obèine Hrastnik, ki morajo vsebovati:
- namene, za katere se dodeljujejo sredstva, 
- višina razpisanih sredstev za posamezne 
namene iz tega pravilnika,
- pogoje za pridobitev sredstev z navedbo 
dokumentacije, ki mora biti priložena k prijavi,
- subjekte, ki lahko zaprosijo za razpisana 
sredstva, 
- rok za vložitev prošenj,
- navedba mesta za vložitev prošenj.

Javni razpis z zgoraj navedeno vsebino se 
izvede tudi pri podeljevanju nagrad za 
inovacije.
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– za nagrade nosilcev inovacij in 
razvojno raziskovalne dejavnosti s 
podroèja gospodarstva,

– za nastop podjetnikov na sejmih in 
javnih prireditvah (udeležba na 
doloèenem sejmu oz. prireditvi),

– za delovanje podjetniških krožkov,
– za izvajanje posameznih aktivnosti 

podjetniških in obrtnih združenj (obrtna 
zbornica, gospodarska in druge 
zbornice, skladi, ipd.),

– sofinanciranje projektne 
dokumentacije in priprave razvojnih 
programov (lokalnih, regionalnih, 
nacionalnih).

1. Nagrajevanje inovacij 
Namen ukrepa: nagrajevanje in spodbujanje 
inovativnega razvoja podjetništva in obrti na 
obmoèju obèine Hrastnik, uvajanje inovacij v 
proizvodnjo in storitve (izboljšanje tehnologije, 
uvajanje novih izdelkov in storitev, ipd.), 
uvajanje novih postopkov proizvodnje ali 
storitev (hitrejše, racionalnejše, ipd.).
Vrsta finanène pomoèi:  neposredna – 
nagrada 
Pogoji za dodelitev sredstev:

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

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

– k vlogi mora biti priloženo potrdilo o 
inovacij i  s strani pooblašèene 
institucije (gospodarska zbornica, 
ministrstvo, ipd.). Potrjena inovacija se 
mora izvajati v celoti v proizvodnem ali 
storitvenem procesu (ni nujno da se 
izvaja pri prijavitelju inovacije). 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 420,00 EUR na potrjeno 
inovacijo s strani pooblašèenih institucij. 

                

13. èlen
Upravièenec je dolžan povrniti nenamensko 
porabljena sredstva skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, ki se obraèunavajo od 
dneva plaèila upravièencem do dneva vraèila 
sredstev v primerih, ko se ugotovi:
-   da so bila dodeljena sredstva delno ali v 

celoti nenamensko porabljena,
-  da je upravièenec za isti namen prejel 

sredstva iz državnih ali mednarodnih 
virov oz. drugih javnih virov,

-   da je upravièenec odtujil (prodal) stroje in 
opremo, sofinancirano iz proraèunskih 
sredstev pred iztekom 2 let,

-   da je upravièenec odtujil (prodal ali dal v 
najem) objekt, sofinancirano iz 
proraèunskih sredstev, pred iztekom 5 let,

-   druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

14. èlen
Upravièenec, pri katerem se ugotovi, da je za 
katerikoli namen pridobitve finanènih pomoèi 
navajal neresniène podatke na zahtevkih, 
izgubi  vso pravico do finanènih pomoèi za 
tekoèe leto z obveznim vraèilom že prejetih 
finanènih pomoèi za tekoèe leto v skladu z 
doloèili 13. èlena tega Pravilnika.

IV. NAMEMBNOST SREDSTEV

15. èlen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje 
namene:

– gradnjo ali rekonstrukcijo oz. 
adaptacijo poslovnih prostorov na 
obmoèju obèine Hrastnik (ki niso 
namenjeni za najem), zaradi 

ustanovitve novega podjetja ali širitve 
obstojeèe proizvodnje oz. storitve ali 
zaradi uvajanja novega proizvodnega 
oz. storitvenega programa,

– nakup novih osnovnih sredstev – 
opreme, zaradi ustanovitve novega 
podjetja ali širitve obstojeèe 
proizvodnje oz. storitve ali zaradi 
uvajanja novega proizvodnega oz. 
storitvenega programa,

– sofinanciranje odpiranja novih delovnih 
mest,

– samozaposlitev,
– za izobraževanje podjetnikov in pri njih 

zaposlenih delavcev,
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Višina sofinanciranja: 
– do 35 % upravièenih stroškov posebnih 

izobraževanj,
– do 100 % upravièenih stroškov 

posebnih izobraževanj,  katere 
organizira Obèina Hrastnik za vse 
gospodarske službe in samostojne 
podjetnike.

Upravièeni stroški: 
- za podjetnike in njihove zaposlene:  

storitev izobraževanja pooblašèene 
institucije (izloèeni potni stroški, 
prenoèišèe) ter stroški izobraževanja 
(predavanje – kotizacija, gradivo, ipd.)

- v kolikor je organizator izobraževanja 
Obèina Hrastnik, se upoštevajo tudi 
stroški najema prostorov in ustrezne 
opreme za izvedbo izobraževanja 
(ozvoèenje, projektor, raèunalnik, 
televizijski sprejemnik, ipd.).

Posebna izobraževanja so: 
– s e m i n a r j i ,  p o s v e t i  i n  d r u g a  

izobraževanja o zakonodaji (razlaga 
zakonov-DDV, delovna razmerja, ipd.),

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

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

– teèaji uporabe nove tehnologije, orodij, 
strojev, ipd. (ne upoštevajo se teèaji za 
vilièarje in druga transportna sredstva – 
vozniški izpit za osebni avto, 
tovornjaka, motorno kolo, ipd.),

– ne upoštevajo se teèaji, izpiti in druga 
posebna izobraževanja, ki so sestavni 
del izvajanja poslovne dejavnosti in se 
morajo v skladu z zakonodajo ponovno 
izvajati po preteku doloèenega 
èasovnega obdobja (teèaji na podroèju 
živilstva in varstva pri delu,  ipd.).

3. 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 se ne dajejo v 
najem drugim pravnim ali fiziènim osebam. 

                

Sredstva se dodeljujejo na število inovacij, ne 
na število inovatorjev. Upravièenec lahko 
prijavi veè inovacij za tekoèe leto.
 
2. Sofinanciranje stroškov izobraževanja 
podjetnikov in njihovih zaposlenih 
Namen ukrepa: spodbujanje dodatnega 
izobraževanja podjetnikov in pri njih 
zaposlenih, seznanjanja z obstojeèo 
zakonodajo in sodobno tehnologijo, ipd. 
Upoštevajo se le nekatera dodatna 
izobraževanja (seminarji, teèaji, posveti, 
izpiti), izloèena pa so osnovna izobraževanja, 
ki so sestavni del srednjih in poklicnih šol ter 
fakultet (pridobitev doloèene stopnje 
izobrazbe) in splošna izobraževanja, za 
katere se štejejo (raèunalništvo, tuji jeziki, 
prekvalifikacije zaposlenih).
Vrsta finanène pomoèi: neposredna – 
subvencija, posredna-plaèilo storitev
Pogoji za dodelitev sredstev:

- organizacija izobraževanja za vse 
gospodarske družbe in samostojne 
podjetnike s strani Obèine Hrastnik,

- podjetniki in njihovi zaposleni v mikro 
ali malih podjetjih oz. pri samostojnih 
podjetnikih, s sedežem dejavnosti na 
obmoèju obèine Hrastnik.

– za zaposlene v poslovnih enotah, ki 
delujejo na obmoèju obèine Hrastnik, 
sedež dejavnosti (mikro ali mala 
podjetja oz. samostojni podjetniki) pa 
imajo izven tega obmoèja,

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

Vloge se oddajajo na podlagi javnega 
razpisa v razpisnem roku s priloženo 
zahtevano dokumentacijo (raèun, potrdilo o 
plaèanem raèunu, potrdilo o opravljenem 
izobraževanju oz. vabilo in program 
izobraževanja, v kolikor za izvedeno 
izobraževanje ne izdajajo potrdil). 
Upravièenec lahko prijavi veèje število 
izobraževanj na leto.
V kolikor je organizator izobraževanja za vse 
podjetnike Obèina Hrastnik, se postopek 
izvede v skladu s predpisi o javnih naroèilih.
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 dokazilo o usposobljenosti za dejavnost, na 
podlagi katere je bil izveden nakup oz. 
prodaja nematerialnih pravic.

3.2. Nakup opredmetenih osnovnih 
sredstev

   - subvencija znaša do 40 % upravièenih 
stroškov

Dovoljena osnovna sredstva:
- nova raèunalniška 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 èistilnice, šivalni 
stroji, posebne žage, tiskarski stroji, 
sušilniki, ipd. 

- osnovna sredstva, ki se uporabljajo za 
izvajanje storitev na terenu (žerjavi, 
dvigala, gradbeni stroji, ipd.), se morajo 
nahajati na obmoèju Slovenije. 

- osnovno sredstvo je osnovno sredstvo, 
ki je zavedeno v knjigovodskih listinah 
vlagatelja in se amortizira. Ne 
upoštevajo se osnovna sredstva, ki niso 
v lasti družbe oz. samostojnega 
podjetnika, ki se prijavlja na javni razpis 
(ne upošteva se finanèni najem 
osnovnega sredstva – leasing).

- osnovna sredstva se morajo prièeti 
uporabljati v letu prijave na podlagi 
pogojev javnega razpisa (rok za oddajo 
dokazil o realizaciji naložb),

3. 3.Gradnja ali rekonstrukcija ali 
adaptacija poslovnega prostora ali 
objekta ali razširitev obstojeèih 
poslovnih prostorov (lastni ali 
najem),

    -   gradnja ali rekonstrukcija oz. adaptacija 
ali razširitev prostora za potrebe 
poslovne dejavnosti (razširitev ali 
uvajanja novih programov),

- poslovni prostor se lahko nahaja le na 
obmoèju obèine Hrastnik,

- upravièenec mora imeti poslovni 
prostor, za katero je uveljavljal 
subvencijo najmanj 5 let po prejemu 
subvencije (ne sme prodati oz. odtujiti 
ali dajati v najem), 

- poslovni prostori se morajo prièeti 
uporabljati za namene, ki so bili 
prijavljeni v vlogi, najkasneje v  letu 
prijave vloge,

                

Vrsta finanène pomoèi: neposredna – 
subvencija.

Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravièenci (mikro ali mala podjetja ali 

samostojni podjetniki posamezniki) 
oddajajo vloge na podlagi javnega 
razpisa v razpisnem roku s priloženo 
dokumentacijo (raèuni oz. predraèuni, 
dokazila o plaèanih raèunih oz. 
predraèunih, kupoprodajna pogodba, 
dokazilo o plaèanih davkih in 
pr ispevk ih  DURS, dokaz i la  o  
finanènem poslovanju podjetij (mikro 
ali mala podjetja) ustrezna dovoljenja 
(gradbena, ipd.) oz. priglasitev del,

– sofinancirani prostor se ne sme prodati 
ali odtujiti ali dajati v najem najmanj 5 
let po pridobitvi subvencij,

– subvencije se ne dodeljujejo za: nakup 
poslovnega prostora, nakup telefonov, 
pohištva (razliène police, mize, stoli, 
omare, pulti, regali, separeji, sedežne 
garniture), transportnih sredstev, 
faksov, kopirnih strojev, raèunskih 
strojev

- vrednost na raèunu, predraèunu 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 40 % 
upravièenih stroškov investicije.

Upravièeni stroški in dodatni pogoji: 

3.1.Nakup nematerialnih pravic (licence, 
patenti, know-how, nepatentirano tehnièno 
znanje):  

– subvencija znaša do 25 % stroškov 
nakupa nematerialnih pravic, 

– za poslovne enote, s sedežem izven 
obmoèja obèine Hrastnik, potrdila pa se 
nanašajo tudi na enoto v Hrastniku: 
subvencija znaša do 7 % stroškov,

– ne upošteva se nakup nematerialnih 
pravic povezanih oseb po davènih 
predpisih.

– ne upošteva se nakup nematerialnih 
pravic, ki nimajo uradnega potrdila ali 
certifikata (morajo biti uradno priznane s 
strani pooblašèenih institucij) ali pa 
mora biti priloženo dokazilo, da ima 
prodajalec nematerialnih pravic
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1 mesec pred to zaposlitvijo (pri 
prijavitelju, ki oddaja vlogo za finanèno 
pomoè po tem pravilniku),

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

4.  2. Samozaposlitev 
- oseba lahko pridobi subvencijo šele 2 

meseca po registraciji svoje dejavnosti 
(vpis v register podjetnikov ali v sodni 
register gospodarskih družb),

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

4. 3. Prva redna zaposlitev
- delodajalec lahko pridobi subvencijo 

šele 2 meseca po zaposlitvi osebe, ki 
se je po konèanem šolanju prviè 
zaposlila,

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

5. Nastop podjetnikov na sejmih in 
razstavah 
Namen ukrepa: nastop podjetij  na sejmih in 
razstavah na širšem obmoèju Slovenije in v 
tujini.

Vrsta finanène pomoèi: neposredna - 
subvencija
Pogoji za dodelitev sredstev:

- mikro ali malo podjetje ali samostojni 
podjetnik se je vkljuèil-o v sejemsko 
prireditev ali razstavo v Sloveniji ali 
tujini. Sofinancira se le udeležba na 
doloèenem sejmu ali razstavi.

Prosilec odda vlogo na podlagi javnega 
razpisa v razpisnem roku s priložitvijo 
ustrezne dokumentacije (raèuni in dokazila o 
plaèanih raèunih). 
Višina sofinanciranja: 

- do 50 % upravièenih stroškov,
Upravièeni stroški: 
- najetje sejemskega ali razstavnega prostora 
(najem prostora, prikljuèkov, vitrin, obvezni 
vpis v katalog).

6.  Razstava podjetništva 
Namen ukrepa: prikaz podjetništva v 
Hrastniku ali izven Hrastnika.

                

- ne upoštevajo se stroški za gradnjo ali 
rekons t rukc i jo  a l i  adap tac i jo  
poslovnega prostora  za pisarno v 
primeru, da še ni izvedena naložba za 
izvajanje dejavnosti, ki je prijavljena 
kot nova dejavnost podjetja,

- subvencija znaša najveè 5.000,00 
EUR na upravièenca letno.

4. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih 
delovnih mest za nedoloèen èas 

Namen ukrepa: odpiranje novih delovnih mest 
za registrirane brezposelne osebe na obmoèju 
obèine Hrastnik in za osebe, ki so konèale 
šolanje in imajo stalno bivališèe v Hrastniku (za 
pridobitev stopnje izobrazbe v uradno priznanih 
institucijah) in še niso bile zaposlene in niso bile 
nikoli registrirane kot brezposelne osebe ter za 
pospeševanje samozaposlovanja. 
Vrsta sofinanciranja: neposredna - subvencija

Pogoji za dodelitev sredstev:
Prosilec (mikro ali malo podjetje ali samostojni 
podjetnik) 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) 

- dokazilo uradne institucije o prvi 
zaposlitvi,

- kopijo M-1 obrazca ZZZS, iz katere je 
razvidna prijava za nedoloèen èas,

- p o i m e n s k i  s e z n a m  Z Z Z S  o  
povpreènem številu vseh zaposlenih – 
o r i g i n a l  a l i  d r u g a  u s t r e z n a  
dokumentacija,

- v primeru samozaposlitve mora oseba 
priložiti potrdilo o vpisu v register 
samostojnih podjetnikov oz. vpis v 
sodni register, èe je oseba zaposlena v 
gospodarski družbi.

Višina sofinanciranja: 
-   subvencija znaša najveè 2.500,00 EUR 

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

4 .1.  Zaposlitev brezposelne osebe za 
nedoloèen èas:

- oseba mora biti registrirana na zavodu 
za zaposlovanje v Hrastniku najmanj
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 (predavatelj, potni stroški predavatelja, 
gradivo), stroški najema prostora, 
stroški obiska delavnic ali podjetij 
(predstavitev dejavnosti – prevozni 
stroški, materialni stroški predstavitve 
oz. demonstracije dejavnosti).

8. Podpora delovanju združenj na podroèju 
podjetništva in obrti 
Namen ukrepa:
 delna podpora delovanju posebnih združenj, 
ki delujejo na podroèju podjetništva, obrti in 
turizma (obrtne zbornice, gospodarske 
zbornice, ipd) in izvajajo ter organizirajo 
najrazliènejše aktivnosti za podjetnike na 
obmoèju obèine Hrastnik. 
Vrsta finanène pomoèi: 
 neposredna – subvencija, posredna – plaèilo 
storitev 
Pogoji za pridobitev sredstev:

- obrtna ali gospodarska zbornica, s 
sedežem dejavnosti na obmoèju regije,

- združenje, ki izvaja posebno aktivnost 
za potrebe podjetnikov na obmoèju 
obèine Hrastnik,

- infopisarna, ki  je na razpolago 
podjetnikom, šolam, dijakom in 
š tudentom ter  drug im javn im 
institucijam, 

Zahtevek s priloženo dokumentacijo 
(raèun, ostala dokazila) za dodelitev 
s r e d s t e v  v l a g a j o  z d r u ž e n j a  
individualno. 

Višina sofinanciranja:
- nakup ali razširitev poslovnega 

prostora za potrebe združenja: do 50 % 
upravièenih stroškov,

- predstavitev združenja na sejemskih 
prireditvah in razstavah (lastnih ali 
drugod organiziranih): do 50 % 
upravièenih stroškov na sejemsko 
prireditev ali razstavo,

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

- delovanje infopisarne: do 50 % 
upravièenih stroškov,

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

Vrsta finanène  pomoèi:   neposredna – 
subvencija (dotacija)

Pogoji za pridobitev sredstev:
- organizator ali udeleženec je Obèina 

Hrastnik v sodelovanju z drugimi 
pravnimi in fiziènimi osebami.

Višina sofinanciranja:
- do 100 % upravièenih stroškov.

Upravièeni stroški: 
- najem razstavnega prostora (prostor, 

pr ik l juèk i ,  v i t r ine ,  montaža in  
demontaža, ipd.),

- materialni in storitveni stroški za 
dekoracijo, podelitev nagrad in za 
promoci jo podjetništva (bi l teni,  
zgošèenke, zloženke, brošure, ipd.).

- transportni stroški,
- stroški nastopajoèih  in sodelujoèih 

(potni stroški, avtorske pravice),
- stroški degustacije.

7. Podpora strokovnih društev, krožkov, 
skupin 

Namen ukrepa: spodbujanje delovanja 
društev, skupin in krožkov na podroèju 
podjetništva,  ki so neprofitna in se ukvarjajo z 
nepridobitno dejavnostjo.
Vrsta finanène pomoèi:   neposredna – 
subvencija (dotacija)
Pogoji za pridobitev sredstev:

- dejavnost društva oz. združenja, 
krožka poteka na podroèju obèine Hrastnik 

in ne opravljajo pridobitno dejavnost,
- prednost imajo društva, k i  so 

registrirana v Obèini Hrastnik,
- finanèno ovrednoten program dela po 

posameznih postavkah z obrazložitvijo 
za tekoèe leto in finanèno poroèilo o 
delu društva v preteklem letu,

- potrdilo o registraciji društva oz. 
združenja (èe je društvo ustanovljeno 
na novo).

Zahtevek za dodelitev sredstev vlagajo 
društva, združenja ali krožki  individualno na 
podlagi javnega razpisa.
Višina sofinanciranja:

- do 70 % upravièenih stroškov, vendar 
najveè 2.500,00 EUR/leto,

Upravièeni stroški: najem stojnice na 
predstavitvah (prostor, prikljuèki, vitrine, 
obvezni vpis v katalog, transportni stroški 
(oseb in tovora), izdelava promocijskega 
gradiva, stroški izobraževanja in usposabljanja
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Pogoji za dodelitev sredstev:
– Pogodba o sofinanciranju priprave in 

izvedbe projektne dokumentacije ali 
razvojnega programa ter svetovanja, 
sklenjena med obèino in nosilcem oz. 
izvajalcem projekta,

– Upoštevajo se pogoji ministrstva, 
pristojnega za gospodarstvo ter ostali 
veljavni predpisi.

Višina sofinanciranja:  
– Do 100 % stroškov izdelave in 

priprave projektne dokumentacije ali 
razvojnega programa in svetovanja.

Naèin izplaèila:   
– Pooblašèenemu izvajalcu (nacionalni, 

regionalni, ipd.) se izplaèilo izvede na 
podlagi  predhodno podpisane 
pogodbe (nacionalni, regionalni, 
lokalni program, ipd.)

– Za ostale izvajalce se izplaèilo izvede 
na podlagi javnega razpisa, zbranih 
ponudb, podpisane pogodbe in 
izvedenih storitev (uvajanje blagovne 
znamke, ipd.).

Upravièeni stroški: stroški izdelave in 
priprave projekta oz. razvojnih programov 
usposobljenih izvajalcev.

V. KONÈNE  DOLOÈBE
16. èlen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem vestniku Zasavja 
in zaène veljati naslednji dan po objavi. 
Z dnem zaèetka veljavnosti tega pravilnika 
preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev 
za ohranjanje in pospeševanje razvoja 
podjetništva in obrti v obèini Hrastnik ter o 
podeljevanju nagrad za inovacije, objavljen v 
Uradnem vestniku Zasavja, št. 9/03).

Št.         007-9/2011
Datum   2.3.2012

                

Upravièeni stroški: 
- nakup ali razširitev skupnega 

poslovnega prostora za potrebe: 
kupoprodajna pogodba oz. raèuni za 
gradbena dela,

- skupni nastop podjetnikov na 
sejemskih prireditvah in razstavah 
(obrtni sejem, ipd.): najem stojnice, 
postavitev in delovanje stojnice 
(elektrika, voda, najem vitrin), obvezni 
vpis v katalog nastopajoèih, izdelava 
skupnega promocijskega gradiva, 
medijsko obvešèanje,

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

- delovanje infopisarne (dostop do 
razliènih informacij širšemu krogu 
oseb): 

 nakup gradiva oz. zbirk predpisov s 
komentarjem (Zakon o DDV s 
komentarjem, drugi zakoni, finanèno-
raèunovodski predpisi, uradni list, ipd.), 
najem storitev (podatki o finanènem 
poslovanju podjetij, ipd.) potrebnih za 
poslovanje podjetij.

 -    svetovanje: podjetnikom, brezposelnim 
osebam, študentom

9. RAZVOJNI PROJEKTI IN PROGRAMI 

Obèina Hrastnik se vkljuèuje v lokalne, 
regionalne, nacionalne in druge razvojne 
programe na podroèju podjetništva in obrti.

Namen ukrepa: sofinanciranje projektne 
dokumentacije in priprave razvojnih programov 
za spodbujanje razvoja podjetništva in obrti ter 
uvajanje novih proizvodnih programov in 
storitev, izvajanje posameznih nalog razvojnih 
projektov in programov (lokalnih, regionalnih, 
nacionalnih, ipd.).

Vrsta finanène  pomoèi: posredna – plaèilo 
storitev.

     Ž U P A N 
 Miran JERIÈ
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12.

Petrol Energetika, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem  skladno s 97. èlenom 
Energetskega zakona objavlja

C E N I K

 daljinskega ogrevanja za POSLOVNO ENOTO HRASTNIK
na podlagi doloèil Koncesijske pogodbe in Tarifnega sistema

z veljavnostjo od 1.3.2012 dalje

                

 1. Cena za enoto obraèunske moèi:

Tarifna skupina Obraèunska moè EUR brez DDV DDV 20 % EUR z DDV

Gospodinjski odjem kW prikljuène moèi/mesec 1,7780 0,3556 2,1336

Ustanove kW prikljuène moèi/mesec 1,7780 0,3556 2,1336

Gospodarstvo kW prikljuène moèi/mesec 2,3114 0,4623 2,7737

2. Cena za enoto dobavljene toplote:

Dodatek za 
zagotavljanje Skupaj cena

Tarifna skupina Dobavljena toplota EUR brez DDV prihranka energije EUR/MWh brez

EUR/MWh brez DDV
DDV

Gospodinjski odjem MWh 77,4980 0,5 77,9980

Ustanove MWh 77,4980 0,5 77,9980

Gospodarstvo MWh 100,7474 0,5 101,2474

Tarifna skupina Dobavljena toplota DDV 20 % EUR z DDV

Gospodinjski odjem MWh 15,5996 93,5976

Ustanove MWh 15,5996 93,5976

Gospodarstvo MWh 20,2495 121,4969

3. Cena za ogrevanje vode:

Tarifna skupina Dobavljena voda EUR brez DDV DDV 20 % EUR z DDV

Gospodinjski odjem m3 7,8457 1,5691 9,4148
Ustanove m3 7,8457 1,5691 9,4148

Gospodarstvo m3 12,7768 2,5554 15,3322

4. Cena prispevka za prikljuèitev na vroèevodno omrežje (EUR/W):

Tarifna skupina EUR brez DDV DDV 20 % EUR z DDV

Vsi odjemalci 0,0126 0,0025 0,0151

Cene se znižajo za 1,23 %.
Direktor PE Hrastnik:
mag. Matej HABERL

Založili obèini Hrastnik in Trbovlje

Raèunalniška priprava, oblikovanje in tisk: VINKOTISK s.p. Radeèe

                


