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OBÈINA TRBOVLJE

39.

Na podlagi 29. èlena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS - UPB2, UL RS št. 94/07, 27/08, 76/08, 79/09 in
51/10), 29. èlena Zakona o javnih financah (UL RS št.
11/2011- UPB4), Zakona o financiranju obèin
(ZFO-1, UL RS št. 123/06, 101/07, 57/08), 11. èlena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (UL RS
št. 86/2010), ter na podlagi  15. èlena Statuta obèine
Trbovlje (UVZ št. 29/11) je Obèinski svet Obèine
Trbovlje na 10. redni  seji dne 19.12.2011 sprejel

ODLOK O PRORAÈUNU OBÈINE
TRBOVLJE ZA LETO 2012

I. SPLOŠNA DOLOÈBA

1. èlen
(podroèja, ki jih proraèun doloèa)

S tem odlokom se za proraèun obèine Trbovlje za leto
2012 (v nadaljnjem besedilu: proraèun) doloèajo viši-
na, programska struktura proraèuna, cilji in naèela pro-
raèuna, postopki izvrševanja proraèuna, posebnosti
upravljanja in prodaje stvarnega in finanènega pre-
moženja obèine ter obseg zadolževanja in dajanja
poroštev.

2. èlen
(opredelitev prihodkov)

Prihodki, ki pripadajo obèini za financiranje javne
porabe in drugih nalog, so opredeljeni z Zakonom o
lokalni samoupravi in Zakonom o financiranju obèin.
Vsi prihodki se izkazujejo v  proraèunu obèine.

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAÈUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAÈUNA

3. èlen
(višina splošnega dela proraèuna in struktura poseb-

nega dela proraèuna)

V splošnem delu proraèuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štirimestnih
kontov. 

Splošni del proraèuna se na ravni podskupin kontov
doloèa v naslednjih zneskih:
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Bilanca prihodkov in odhodkov, raèun finanènih terjat-
ev in naložb ter raèun financiranja  so sestavni del
splošnega dela proraèuna obèine Trbovlje.

Posebni del proraèuna sestavljajo finanèni naèrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na nasled-
nje programske dele: 

PU -proraèunski uporabnik
PPP -podroèje proraèunske porabe 
GPR -glavni program
PPR -podprogram 
PP -proraèunska postavka
K6 -podkonto

Posebni del proraèuna do ravni proraèunskih postavk
- podkontov, Naèrt razvojnih programov, Letni naèrt
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem,
Kadrovski naèrt in Tabela namenskih sredstev se
objavijo na spletni strani Obèine Trbovlje. 

Naèrt razvojnih programov sestavljajo projekti, kjer pa
je to bolj racionalno, ga sestavljajo podroèja porabe. 

III. CILJI IN NAÈELA PRORAÈUNA

4. èlen
(integralni proraèun)

Vsi prejemki, izkazani v proraèunu služijo za pokrivan-
je vseh izdatkov, razen èe z Zakonom o javnih financ-
ah, Zakonom o izvrševanju proraèunov RS za leti 2011
in 2012 ali s tem Odlokom ni doloèeno drugaèe.

5. èlen
(poslovanje posrednih proraèunskih uporabnikov)

Sredstva, ki po tem odloku pripadajo posameznim
posrednim proraèunskim uporabnikom so namenska
in jih v druge namene ni mogoèe uporabiti. Uporabniki
proraèunskih sredstev ne smejo prevzemati na raèun
obèinskega proraèuna obveznosti, ki bi presegale
zneske, doloèene z obèinskim proraèunom za njihovo
dejavnost. Posredni uporabniki pri svojem poslovanju
ne smejo sklepati poslov, ki pomenijo dolgoroèno
zadolževanje oziroma morajo upoštevati doloèila  24.
èlena tega Odloka. 
Pogoj za prejem sredstev je sklenjena pogodba, sklep
Obèinskega sveta ali sklep župana.

6. èlen
(vkljuèitev prejemkov in izdatkov v proraèun tekoèega

leta)

Med prihodke in prejemke tekoèega leta se vkljuèujejo
vsa sredstva, ki so bila vplaèana in razporejena na
raèune proraèuna do 31.12. tekoèega leta.

Med odhodke in izdatke proraèuna tekoèega leta se
vkljuèujejo vsa sredstva,  ki so bili nakazani iz pro-
raèuna do 31.12. tekoèega leta.

7. èlen
(financiranje posrednih uporabnikov in njihovi lastni

prihodki)

Pri razporejanju proraèunskih sredstev na uporabnike
se le ta zmanjšajo za naèrtovane lastne prihodke
uporabnikov. Ugotovljeni presežki lastnih prihodkov
uporabnikov po zakljuènih raèunih se vplaèajo v pro-
raèun do konca februarja tekoèega leta za preteklo
leto.

8. èlen
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

S prostimi denarnimi sredstvi na raèunih upravlja
župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v
banke, Banko Slovenije in državne vrednostne papirje
ob upoštevanju naèela varnosti, likvidnosti in donos-
nosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance
pristojnega organa obèine prosta denarna sredstva
najprej ponuditi proraèunu, èe je to potrebno za zago-
tavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje proraèuna.

IV. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAÈUNA

9. èlen
(odgovornost župana in raven izvrševanja proraèuna)

Za izvrševanje proraèuna je odgovoren župan obèine
Trbovlje, ki o izvrševanju proraèuna dvakrat letno
poroèa obèinskemu svetu. Župan pripravi po
konèanem prvem polletju polletno poroèilo o realizaci-
ji proraèuna. O doseženih ciljih in rezultatih v pretek-
lem letu pa pripravi letno poroèilo o realizaciji proraèu-
na (zakljuèni raèun),  ter o tem poroèa obèinskemu
svetu. 

Župan lahko za izvrševanje proraèuna pooblasti
podžupanjo.

Proraèun se izvršuje na ravni proraèunske postavke-
podkonta. V primeru, èe v proraèunu nastane izdatek,
za katerega na sicer ustrezni postavki ni predvidenega
podkonta, odpre oddelek za finance, gospodarstvo in
družbene dejavnosti ustrezni podkonto, skladno s
ekonomsko klasifikacijo javnofinanènih izdatkov. Sred-
stva za novo odprti podkonto je potrebno zagotoviti iz
drugih podkontov v okviru iste proraèunske postavke. 
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10. èlen
(obveznosti plaèevanja v breme obèinskega proraèu-

na)

Obveznosti v breme obèinskega proraèuna se plaèuje-
jo v rokih, ki so za posamezne namene doloèeni v 23.
èlenu Zakona o izvrševanju proraèuna RS za leti 2011
in 2012. 
Sredstva proraèuna se uporabljajo za plaèevanje že
opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del.
Predplaèila so možna le izjemoma, ob primernem
zavarovanju predplaèil in ob predhodnem soglasju
župana.

11. èlen
(ukrepi za uravnoteženje proraèuna med proraèun-

skim letom)

Èe se med proraèunskim letom poveèajo izdatki ali
zmanjšajo prejemki proraèuna, lahko župan, skladno s
40. èlenom Zakona o javnih financah, za najveè 45 dni
zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
Sredstva proraèuna se prednostno zagotavljajo za
namene, ki so doloèeni z zakoni oziroma obèinskimi
odloki in še omogoèajo minimalni obseg delovanja
uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokonèanje zaèetih
investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredst-
va investitorja oziroma so sofinancirana s strani
države. Pri tem morajo biti investicije opredeljene v
naèrtih razvojnih programov za obdobje 2012 do 2015,
ki so sestavni del proraèuna. 

12. èlen
(splošna proraèunska rezervacija in spremembe

neposrednih uporabnikov med letom)

V proraèunu se del predvidenih proraèunskih pre-
jemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot
splošna proraèunska rezervacija, ki se v proraèunu
posebej izkazuje.
Sredstva splošne proraèunske rezervacije se uporabl-
jajo za nepredvidene namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
Sredstva splošne proraèunske rezervacije  ne smejo
presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhod-
kov. 
O uporabi sredstev splošne proraèunske rezervacije
odloèa župan.

Èe se med letom ugotovi nov uporabnik proraèunskih
sredstev, se za njegovo delo zaèasno zagotovijo sred-
stva iz splošne proraèunske rezervacije, dokonèno pa
z rebalansom.
Èe se uporabnik med letom ukine, se neporabljena
sredstva prenesejo v splošno proraèunsko rezervacijo
ali na uporabnika, ki prevzame njegove naloge.

13. èlen
(proraèunska rezerva)

Obèina Trbovlje v letu 2012 ne bo dodatno oblikovala
sredstev za proraèunsko rezervo. Zakonsko doloèena
višina teh sredstev je najveè 1,5 % prejemkov pro-
raèuna. 
Sredstva proraèunske rezerve se porabijo za namene,
doloèene z Zakonom o javnih financah. Župan odloèa
o uporabi teh sredstev do višine 40.000 EUR z DDV,
nad to višino pa obèinski svet s posebnim odlokom.

Proraèunska rezerva deluje kot proraèunski sklad,
katerega upravitelj je župan.

14. èlen
(prerazporeditve pravic porabe sredstev)

Prerazporeditve so v posebnem delu proraèuna
mogoèe v okviru enega proraèunskega uporabnika
(PU), enega podroèja proraèunske porabe (PPP) med
proraèunskimi postavkami (PP) tega podroèja oziroma
podkonti  in sicer v višini 20% vrednosti sprejetega
plana na postavki. 
Vrednostno prerazporeditve na postavki ne smejo pre-
segati 20.865 EUR, pri tem pa mora proraèun ostati
uravnotežen. Temu ustrezno se prilagodi tudi plan na
nivoju podkontov. 
Prerazporejanje lahko opravi župan najveè dvakrat
letno: junija pred pripravo polletnega poroèila o real-
izaciji proraèuna in decembra.

Prerazporeditve ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme
župan. O prerazporeditvah mora župan poroèati
obèinskemu svetu.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proraèun ali rebalans proraèuna. 

15. èlen
(sestavni deli proraèuna in obvezne priloge)

Naèrti razvojnih programov so obvezni sestavni del
proraèuna. 

Posebej so priloge k proraèunu tudi:
- Kadrovski naèrt. 
- Pregled porabe namenskih sredstev.

16. èlen
(samostojni dokumenti v okviru proraèuna)

Kot samostojni dokument v okviru proraèuna je
priložen:
- Letni naèrt ravnanja s stvarnim premoženjem, 
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17. èlen
(predobremenitve proraèunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekoèem letu razpiše
javno naroèilo za celotno vrednost projekta, ki je
vkljuèen v naèrt razvojnih programov, èe so zanj naèr-
tovane pravice porabe na proraèunskih postavkah v
sprejetem proraèunu.
Obèina Trbovlje lahko v tekoèem letu podpiše pogod-
bo za celotno vrednost projekta, èe ima v proraèunu
tekoèega leta zagotovljenih na proraèunski postavki
najmanj 40% pogodbene vrednosti za projekte iz 1.
odstavka tega èlena. Dinamika plaèila razlike do
pogodbenega zneska mora biti iz pogodbe razvidna.  
Pri tem morajo biti projekti vkljuèeni v razvojni program
obèine za obdobje 2012 - 2015.

Župan lahko spreminja vrednost projektov v naèrtu
razvojnih programov, pri tem pa mora upoštevati ome-
jitve glede prerazporeditev, skladno s 14. èlenom tega
Odloka. 

Novi projekti se uvrstijo v naèrt razvojnih programov na
podlagi odloèitve Obèinskega sveta. 

18. èlen
(odgovornost uporabnikov proraèuna)

Za zakonito, smotrno in uèinkovito uporabo sredstev,
ki so uporabnikom odobrena v obèinskem proraèunu,
je odgovoren odredbodajalec uporabnika, za formalno
pravilnost nalogov pa odgovarjajo odgovorne osebe
uporabnikov proraèunskih sredstev.

19. èlen
(obveznosti poroèanja uporabnikov proraèunskih

sredstev)

Uporabniki proraèunskih sredstev morajo finanèni
službi obèine pošiljati finanèno ovrednotene plane,
poroèila in podatke o izvajanju svojih nalog in namen-
ski uporabi proraèunskih sredstev v skladu z Odredbo
o ekonomski klasifikaciji javnofinanènih prihodkov in
odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in
plaèila dolga, v skladu Pravilnikom o programski klasi-
fikaciji javnofinanènih izdatkov in Navodilom o pripravi
finanènih naèrtov posrednih uporabnikov državnega in
obèinskih proraèunov.
Plane predložijo uporabniki v skladu z izhodišèi in roki,
ki jih doloèi župan. Letna poroèila posredni  uporabni-
ki pošljejo do 28. februarja tekoèega  leta za preteklo
leto.
Namensko uporabo prejetih sredstev morajo dokazo-
vati s poroèilom o realizaciji obèini predloženega pro-
grama. 
Obèinska uprava opravlja pri uporabnikih  proraèuna
proraèunski nadzor nad pravilno, racionalno, smotrno
in namensko porabo proraèunskih sredstev.

20. èlen
(nadzor uporabnikov proraèunskih sredstev)

Na zahtevo župana, nadzornega odbora in obèinske
uprave so uporabniki proraèuna dolžni predložiti
podatke za analizo porabe sredstev. 
Èe uporabniki proraèunskih sredstev ne ravnajo v
skladu z doloèili tega odloka, jim lahko župan deloma
ali v celoti zaèasno ustavi proraèunsko financiranje.

21. èlen
(namenski prejemki in izdatki proraèuna)

Namenske prejemke in izdatke doloèa 43. èlen ZJF.
Namenski prihodki in prejemki v proraèunu 2012 so:
- taksa za odvajanje komunalne in padavinske

odpadne vode,
- taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja

odpadkov,
- prihodki od prodaje ali zamenjave obèinskega

stvarnega premoženja (kapitalski prihodki),
- donacije,
- transferni prihodki,
- požarna taksa,
- kupnine od prodanih stanovanj,
- komunalni prispevek,
- najemnine od infrastrukture obveznih in izbirnih

gospodarskih javnih služb,
- sredstva po pogodbi o poravnavi obveznosti z

Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Trbovlje za
sredstva v upravljanju .  

Poraba namenskih prihodkov in prejemkov se za
toèno doloèene namene opredeli v Tabeli namenskih
sredstev, ki je priloga proraèunu.

Èe je bil v tekoèem letu vplaèan namenski prejemek,
izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na pro-
raèunski postavki, ki ni bila porabljena v tekoèem letu,
prenese v naslednje leto za isti namen.  

Èe se v proraèun vplaèa namenski prejemek, za
katerega v sprejetem proraèunu še ni odprta posebna
postavka, odpre Oddelek finance, gospodarstvo in
družbene dejavnosti   novo posebno postavko. Obseg
pravic porabe na posamezni postavki se doloèi v viši-
ni dejansko vplaèanih namenskih prejemkov proraèu-
na za namenske odhodke proraèuna. 

22. èlen
(likvidnostno zadolževanje obèine)

Èe pri izvrševanju proraèuna pride do likvidnostnih
težav se lahko obèina likvidnostno zadolži, vendar
najveè do višine 5 % zadnjega sprejetega proraèuna.
O tem odloèa župan v skladu z zakonom in statutom
obèine. Obveznosti iz najema kredita za likvidnostno
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zadolžitev mora obèina poravnati do izteka tekoèega
leta, v katerem se je likvidnostno zadolžila. 

V. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANÈNEGA PREMOŽENJA

OBÈINE 

23. èlen
(odpis, delni odpis, odlog in obroèno plaèevanje dolga

do obèine)

Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem
zavarovanju in obrestovanju odloži plaèilo, dovoli
obroèno plaèilo dolga dolžnika ali spremeni predvide-
no dinamiko plaèila dolga, èe se s tem bistveno
izboljšajo možnosti za plaèilo dolga dolžnika, od
katerega sicer ne bi bilo mogoèe izterjati celotnega
dolga. 
Župan lahko zahteva takojšnje plaèilo celotnega dolga,
katerega plaèilo je odloženo, èe eden izmed obrokov
ni pravoèasno plaèan.
Župan lahko do višine 2.000 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plaèilo dolga, èe bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, èe dolžnik
premoženja nima oziroma je le-to neunovèljivo. 

O odpisu terjatev nad zneskom doloèenim v prejšnjem
odstavku, odloèa Obèinski svet.

VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
OBÈINE IN JAVNEGA SEKTORJA

24. èlen
(obseg zadolževanja obèine in izdanih poroštev

obèine)

Obèina Trbovlje se lahko v letu 2012 dolgoroèno
zadolži v višini najveè do 1.500.000 EUR in sicer za
izvedbo investicije nadzidava in energetska sanacija
zahodnega trakta ter prenova telovadnice Osnovne
šole Trbovlje (skrajšano: Rekonstrukcija Osnovne šole
Trbovlje). 

Obèina Trbovlje ne bo dajala poroštev. 

Posredni proraèunski uporabniki v obèini Trbovlje,
katerih ustanoviteljica je Obèina Trbovlje, se v letu
2012 ne smejo dolgoroèno zadolževati. 

VII. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE

25. èlen
(zaèasno financiranje v letu 2013)

V obdobju zaèasnega financiranja Obèine Trbovlje v
letu 2013, èe bo zaèasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o doloèitvi zaèasnega finan-
ciranja.

26. èlen
(uveljavitev odloka)

Ta Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in
zaène veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se
od 1. januarja 2012.

Številka: 410-14/2011-12
Datum: 19.12.2011

ŽUPAN
Vili Treven l.r.
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40.

Na podlagi 15. èlena Statuta Obèine Trbovlje (UVZ, št.
29/11) ter 80. in 109. èlena Poslovnika obèinskega
sveta (UVZ, št. 28/07 - PB, 5/09 in 20/10) je Obèinski
svet Obèine Trbovlje na svoji 10. redni seji, dne 19. 12.
2011 sprejel naslednje:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
P O S L O V N I K A

OBÈINSKEGA SVETA

1. èlen

Spremeni se poglavje II. Konstituiranje sveta, tako, da
se glasi: 

8. èlen

Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je
potrjenih veè kot polovica mandatov èlanov sveta.

Prvo sejo novoizvoljenega sveta sklièe prejšnji župan
20 dni po izvolitvi èlanov, vendar ne kasneje kot deset
dni po izvedbi drugega kroga volitev župana.

Zaradi priprave na prvo sejo sklièe župan nosilce kan-
didatnih list, s katerih so bili izvoljeni èlani sveta.

8.a èlen

Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:

1. Ugotovitev števila navzoèih novoizvoljenih èlanov
sveta,

2. Poroèilo obèinske volilne komisije o izidu volitev v
svet in volitev župana,

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov
èlanov sveta in ugotovitve izvolitve župana,

4. Poroèilo mandatne komisije in potrditev mandatov
èlanov sveta,

5. Poroèilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve
župana,

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.

O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja
in ne odloèa.

9. èlen

Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši èlan
sveta oziroma èlan sveta, ki ga na predlog najstare-
jšega èlana sveta doloèi svet.

Na prvi seji svet izmed navzoèih èlanov sveta najprej
imenuje tri èlansko mandatno komisijo za pregled
prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve manda-
tov èlanov sveta. Èlane mandatne komisije lahko pred-
laga vsak èlan sveta. Svet glasuje o predlogih po vrst-
nem redu kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije
èlani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloèa.

Mandatna komisija na podlagi poroèila volilne komisije
in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili
izvoljeni za èlane sveta, predlaga svetu odloèitve o
morebitnih pritožbah kandidatov za èlane sveta ali
predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev
mandatov èlanov sveta.

Èe je vložena pritožba kandidata ali predstavnika kan-
didata za župana, mandatna komisija na podlagi
poroèila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana
pripravi poroèilo v vsebini in upravièenosti pritožbe ter
predlaga svetu odloèitve o posameznih pritožbah.

10. èlen

Mandate èlanov sveta potrdi svet na predlog man-
datne komisije potem, ko dobi njeno poroèilo o pregle-
du potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravièenosti
morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandi-
datur oziroma kandidatnih list.

Svet odloèi skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloèa posebej.

Èlan sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati
o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odloèitvi-
jo o spornem mandatu odloèil tudi o pritožbi kandidata ali
predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.

Svet na podlagi poroèila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana na podlagi poroèila mandatne komisi-
je posebej odloèi o morebitnih pritožbah kandidatov za
župana oziroma  predstavnikov kandidatur. Èe je za
župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za
èlana sveta, pa je zoper njegov mandat župana vlože-
na pritožba, o odloèanju o pritožbi ne sme glasovati.
Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe - kandidat za
župana, èe je bil izvoljen tudi za èlana sveta.

11. èlen

Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni
èlani sveta, mandat dotedanjim èlanom sveta pa
preneha.

Stran 12 Uradni vestnik Zasavja [t. 31



V kolikor svet ni sprejel pritožbe zoper mandat župana
iz èetrtega odstavka 10. èlena, priène novoizvoljenemu
županu teèi mandat, mandat dotedanjemu županu pa
preneha.

S prenehanjem mandata èlanov sveta, preneha èlanst-
vo v nadzornem odboru obèine ter stalnih in obèasnih
delovnih telesih sveta.

12. èlen

Ko je svet konstituiran, imenuje izmed èlanov komisijo
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje
stalno delovno telo. Èe komisija ni imenovana na kon-
stitutivni seji, se imenuje najkasneje na naslednji seji.
Komisija mora do prve naslednje seje sveta pregledati
èlanstvo v obèinskih organih in komisijah ter organih
javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je obèina .
Svet imenuje na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja Nadzorni odbor
Obèine Trbovlje najkasneje v 45. dneh po svoji prvi
seji.

2. èlen

V dosedanjem 31. èlenu se doda novi 3. odstavek, ki
se glasi:

Mandatne zadeve imajo prednost pred vsemi drugimi
toèkami dnevnega reda in se uvrstijo na dnevni red
takoj za toèkam  "pregled realizacije sklepov prejšnje
seje" in "pobude in vprašanja èlanov sveta in informa-
cije župana".
Dosedanji 3. odstavek 31. èlena postane 4. odstavek
in se spremeni tako, da se glasi:

Predlagatelj toèke dnevnega reda lahko toèko sam
umakne vse do glasovanja o dnevnem redu. O predla-
gateljevem umiku toèke svet ne razpravlja in ne glasu-
je. Kadar predlaga umik toèke dnevnega reda oseba,
ki ni predlagatelj toèke, svet o tem razpravlja in glasu-
je.

Vsi nadaljnji odstavki dosedanjega 31. èlena se
ustrezno preštevilèijo. 

3. èlen

Spremeni se 1. odstavek dosedanjega 37. èlena tako,
da se glasi:

Seje sveta se sklicujejo praviloma ob osemnajsti uri.

4. èlen

Spremeni se dosedanji 73. èlen tako, da se èrta
besedilo: "krajše od 30 in ne".

5. èlen

Spremeni se prvi odstavek dosedanjega 80. èlena
tako, da se glasi:

Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se
uporabljajo doloèbe tega poslovnika, ki veljajo za spre-
jem odloka.

6. èlen

Spremeni se drugi odstavek dosedanjega 83. èlena
tako, da se glasi:

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
èlenom odloka, ki se s predlogom spreminjajo ali
dopolnjujejo. Amandmaji in amandmaji na amandmaje
se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave
odloka. Amandma lahko predlaga najmanj 7 èlanov ali
predlagatelj odloka. 

7. èlen

Doda se novi 88. a èlen, ki se glasi:

V èasu javne obravnave mora biti zagotovljen vpogled
v predlog proraèuna tako, da se sklep o javni obrav-
navi in predlog proraèuna objavi na spletnih straneh
obèine in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga
v prostorih obèine.

Obèina objavi naèin in rok za vlaganje pripomb in pred-
logov obèanov k predlogu obèinskega proraèuna na
svojih spletnih straneh in na krajevno obièajen naèin.

8. èlen 

Èrtata se dosedanji 102. in 103. èlen in se nadomesti-
ta z novimi èleni, ki se glasijo: 

3. Postopek za razrešitev

102. èlen

Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postop-
ku, ki ga doloèa ta poslovnik, èe ni z drugim aktom
doloèen drugaèen postopek.

Postopek za razrešitev se zaène na predlog predla-
gatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovan-
je, ali na predlog najmanj 7 èlanov sveta. Èe predla-
gatelj razrešitve ni komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri
komisiji.

Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v
kateri so navedeni razlogi za razrešitev.
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102.a  èlen

Predlog za razrešitev komisija za mandatna vprašan-
ja, volitve in imenovanja posreduje županu in osebi, na
katero se nanaša. Èe predlog ne vsebuje obrazložitve
po doloèilih tretjega odstavka prejšnjega èlena, ga
župan vrne predlagatelju v dopolnitev.

Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pravico
biti seznanjena s potekom postopka in se pisno opre-
deliti o predlogu razrešitve.

Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta,
do katere je mogoèe upoštevati doloèila prvega in
drugega odstavka tega èlena.

102. b èlen

Po konèani obravnavi predloga za razrešitev svet
sprejme odloèitev o predlogu z veèino, ki je predpisana
za izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je
vložen predlog za razrešitev.

O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa.

Sklep o razrešitvi imenovanega se pošlje komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi
postopka izbire novega kandidata.

4. Odstop èlanov sveta, èlanov delovnih teles in drugih
organov ter funkcionarjev obèine 

103. èlen

Župan in èlani sveta imajo pravico odstopiti.

Županu in èlanom sveta na podlagi pisne izjave o
odstopu v skladu z zakonom in statutom obèine
predèasno preneha mandat.

Postopek v zvezi z odstopom župana in èlanov sveta
ureja zakon in statut obèine.

103. a èlen

Pravico odstopiti imajo tudi èlani delovnih teles, drugih
organov in èlani nadzornega odbora ter drugi imeno-
vani.

Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisi-
ja za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja jo
hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja èlanstva
v nadzornem odboru obèine ali v delovnem telesu
sveta dolžna predlagati obèinskemu svetu novega
kandidata.

Obèinski svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata
obèinskega funkcionarja, èlanstva ali imenovanja zara-
di odstopa na predlog komisije za mandatna vprašan-
ja, volitve in imenovanja.

9. èlen

Spremenita se dosedanji 109. in 110. èlen, ki se gla-
sita:

109. èlen

Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se
uporabljajo doloèbe tega poslovnika, ki veljajo za spre-
jem odloka. Predlog sprememb in dopolnitev poslovni-
ka pripravi za I. in II. obravnavo Statutarno - pravna
komisija. 

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvotretjinsko veèino glasov navzoèih èlanov.

110. èlen

Èe pride do dvoma o vsebini posamezne doloèbe
poslovnika, razlaga med sejo sveta poslovnik predse-
dujoèi. Èe se predsedujoèi ne more odloèiti, prekine
obravnavo toèke dnevnega reda in naloži statutarno
pravni komisiji, da poda svoje mnenje. Èe komisija
tega ne more opraviti na isti seji, pripravi razlago
posamezne poslovniške doloèbe do naslednje seje.

Kadar svet ne zaseda razlaga poslovnik statutarno
pravna komisija.

Vsak èlan sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovni-
ka, ki ga je dala statutarno pravna komisija, odloèi
svet.

10. èlen

Te spremembe in dopolnitve zaènejo veljati 15. dan po
objavi v Uradnem vestniku Zasavja.  

Številka: 034 - 3/2011 - 32 
Datum: 19. 12. 2011

Župan
Vili TREVEN
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41.

Na podlagi 11. in 61. èlena Zakona prostorskem naèr-
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008, 108/2009 in
106/2010) in 6. ter 15. èlena Statuta obèine Trbovlje
(UVZ, št. 29/2011) je Obèinski svet Obèine Trbovlje na
svoji 10. redni seji, dne 19.12.2011 sprejel 

ODLOK
O OBÈINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM

NAÈRTU
ZA OBMOÈJE ŠP 9/4 POD GOZDOM

I. UVODNE DOLOÈBE

1. èlen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme obèinski podrobni prostors-
ki naèrt za obmoèje urejanja ŠP 9/4 POD GOZDOM (v
nadaljevanju OPPN), ki vsebuje:
- obmoèje OPPN;
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve pros-

torskih ureditev;
- naèrt parcelacije;
- etapnost izvedbe prostorske ureditve;
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne

dedišèine;
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja, naravnih virov in

ohranjanje narave;
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred nar-

avnimi in drugimi nesreèami, vkljuèno z varstvom
pred požarom;

- pogoje glede prikljuèevanja objektov na gospo-
darsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;

- opredelitve glede programa opremljanja zemljišè
za gradnjo ter

- druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. èlen
(prostorske ureditve, ki se naèrtujejo z OPPN)

Ta odlok doloèa prostorsko ureditev obmoèja OPPN,
pogoje za gradnjo novih objektov,
rešitve in ukrepe za varstvo okolja, pogoje za posege
na obstojeèih objektih, odstranitev obstojeèih objektov,
ureditev utrjenih površin, zelenih površin, površin za
mirujoèi promet ter gradnjo prikljuèkov na obstojeèo
prometno, elektroenergetsko, komunalno in telekomu-
nikacijsko infrastrukturo.

3. èlen
(sestavni deli OPPN)

Sestavni deli OPPN so:

I. Besedilo odloka
II. Grafièni del, ki obsega naslednje grafiène priloge:

1. Izsek iz Dolgoroènega plana obèine Trbovlje
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja

prostora
3. Naèrt obmoèja z naèrtom parcelacije
3.1 Katastrski naèrt s prikazom obmoèja OPPN

M 1:500
3.2 Geodetski naèrt s prikazom obmoèja OPPN

M 1:500
3.3 Naèrt zakolièbe objektov

M 1:500
3.4 Naèrt parcelacije zemljišè

M 1:500
4. Naèrt arhitekturnih in oblikovalskih rešitev pros-

torskih ureditev
4.1 Ureditvena situacija

M 1:500
4.2 Prikaz prikljuèevanja objektov na gospodarsko

javno infrastrukturo
M 1:500

4.3 Prometno tehnièna situacija
M 1:500

4.4 Prikaz požarno-varstvenih ukrepov
M 1:500

4.5 Prikaz odstranitve objektov
M 1:500

4.6 Idejna zasnova predvidenih objektov
M 1:250

4. èlen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:

1. povzetek in usklajenost z Dolgoroènim planom
obèine,

2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage (geološko mnenje, geodetski

naèrt),
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN.

5. èlen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje SPEKTER PROJEKT,
d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, pod številko pro-
jekta 328/2010.

[t. 31 Uradni vestnik Zasavja Stran 15



II. UREDITVENO OBMOÈJE OBÈINSKEGA
PROSTORSKEGA NAÈRTA

6. èlen
(obmoèje OPPN)

1. Opis in obseg obmoèja

Obmoèje OPPN sovpada s prostorsko enoto ŠP 9/4 -
POD GOZDOM, ki jo obravnava "Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroènega
plana obèine Trbovlje za obdobje od leta 1986 do leta
2000, dopolnjenega leta 1997 in družbenega plana
Obèine Trbovlje za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
dopolnjenega 1997" (Uradni vestnik Zasavja, št.
13/86, 20/86, 13/98, 24/03 in 28/09).
Obravnavano obmoèje ŠP 9/4 - POD GOZDOM  je v
navedenem planskem obèinskem aktu opredeljeno kot
obmoèje, ki je namenjeno za stanovanja s posebnimi
potrebami ter športne in parkovne ureditve, ureja pa se
z obèinskim podrobnim prostorskim naèrtom (OPPN).

Površina celotnega ureditvenega obmoèja znaša 2'62
ha in zajema naslednje parcele oziroma dele parcel iz
katastrske obèine 1871-TRBOVLJE: 
331/3, 333/3, 333/13, 333/20, 333/21, 333/22, 333/23,
333/24, 333/25, 333/26, 333/27, 333/28, 333/29,
333/46, 333/47, 890/25-d, 890/27, 890/28, 890/29,
890/30, 890/31, 890/32, 890/34, 890/43, 890/53,
890/59, 890/60, 890/61, 890/62, 891/1, 891/6, 891/7,
891/8, 891/9, 891/10, 891/11, 891/12, 1774/7,
1774/10-d, *1947, *1948, *1949, *1950, *1951, *1952,
*1953, *3201, *3202, *3203, *3204, *3205, *3207,
*3208, *3321, *3322, *3323, *3324, *3325, *3326,
*3327, *3328, *3329, *3330, *3331, *3332, *3333,
*3334, *3335, *3336, *3337, *3338, *3339, *3340,
*3341, *3342, *3343, *3344, *3345, *3346, *3347,
*3348, *3349, *3350, *3351, *3352, *3400, *3408 in
*3409. 

2. Meja obmoèja

Meja obmoèja OPPN poteka po obstojeèih parcelnih
mejah.
Njena izhodišèna toèka je na vzhodnem delu obmoèja
v JV vogalu parcele št. 890/27. Od tu gre meja proti Z
po južni meji parcele št. 890/27 in parcele št. 890/28
do ceste s parcelno št. 890/25. Po njeni J parcelni meji
poteka ca 28m, se obrne proti severu, preèka cesto in
se nadaljuje po Z parcelni meji parcele št. 890/34. V
nadaljevanju gre po parceli št. 890/34 do J parcelne
meje parcele št. 890/60 in se nadaljuje po parcelni meji
parcele št. 890/60 vse do najjužnejšega dela obmoèja.
Tu preèka mestno cesto s parc. št. 1774/10 v smeri
zahoda ter se po zahodni meji ceste nadaljuje proti

severu do ceste št. 1774/5. Meja se tu obrne proti
vzhodu, preèka cesto s parc. št. 1774/10 in se nadalju-
je po severnih parcelnih mejah parcel št. 333/13 in
331/3 ter po vzhodni parcelni meji parcele št. 331/35
proti JV. Na SZ vogalu parcele št. 890/30 se meja
obrne proti SV in poteka po SZ parcelnih mejah parcel
št. 890/30, 890/31, 890/30 in približno 38m po S
parcelni meji parcele št. 890/25 (cesta). Tu se obrne
proti JV, preèka cesto in se nadaljuje po SV parcelni
meji parcele št. 890/28 in V parcelni meji parcele št.
890/27 do izhodišène toèke.

Meja obmoèja OPPN je razvidna iz grafiènih naèrtov
pod št. 3.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN
OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH

UREDITEV

7. èlen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja

prostora)

Obmoèje OPPN se nahaja v vzhodnem delu obèine
Trbovlje in je vpeto med višje ležeèo rudarsko kolonijo
Terezija (Kolonija 1. maja) ter naseljem individualnih
stanovanjskih hiš Pod gozdom. V neposredni bližini na
zahodni strani se nahaja Dom upokojencev Franc
Salamon Trbovlje.

Obmoèje se navezuje na sosednje enote urejanja
prostora predvsem po obstojeèih obodnih cestah, in
sicer mestni cesti Kolonija 1. maja, cesti Pod gozdom-
Novi dom ter cesti mimo nekdanje tovarne Ipoz. 
Na navedenih cestnih odsekih ne bo prišlo do spre-
memb prometnega režima, na cesti Kolonija 1. maja
pa se izvedeta nova prikljuèka dostopne ceste stavbe
z oskrbovanimi stanovanji ter pripadajoèe podzemne
garaže. Preostale obodne ceste se v predelih novih
objektov delno obnovi in prilagodi.

Prostorska enota A -  z izgradnjo stavbe z oskrbovani-
mi stanovanji bo zgrajena tudi povezava (nadzemni
hodnik) z bližnjim Domom upokojencev, parkovno ure-
jene površine v okolici nove stavbe pa bodo na voljo
tudi varovancem Doma.
Za oskrbo nove stavbe z elektrièno energijo se bo pri-
padajoèa transformatorska postaja (TP) napajala iz
obstojeèe TP 10(20)/0,4kV Terezija, ki je locirana ob
cesti Kolonija 1. maja nad Domom upokojencev.

Prostorska enota B - objekt teniškega kluba (Kolonija
1. maja 3a) bo dograjen in preurejen tako, da bo nudil
boljše pogoje za normalno delovanje kluba in vse
uporabnike, dodatno pomožno igrišèe pa bo izboljšalo
pogoje za vadbo otrok in izvedbo zabavnih in podob-
nih prireditev za popularizacijo tenisa med mladimi.
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V prostorski enoti C bodo ustrezno urejene zelene
površine za oddih in preproste oblike rekreacije (hoja,
tek), ki bodo namenjene prebivalcem iz širše okolice.

Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja pros-
tora so razvidni iz grafiènega naèrta št. 2 "Vplivi in
povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora".

8. èlen
(dopustni posegi znotraj obmoèja OPPN)

Na obmoèju OPPN so dopustni naslednji posegi:
- gradnja objektov pod pogoji tega odloka,
- odstranitve objektov in naprav,
- redna in investicijska vzdrževalna dela na legalno

zgrajenih objektih,
- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov in

naprav gospodarske javne infrastrukture,
- s anacija oziroma rekultivacija posameznih zemljišè

v okviru predpisane namembnosti prostora.

Vsi posegi znotraj OPPN-ja morajo biti usklajeni z vel-
javno zakonodajo s podroèja graditve objektov ter
obèinskimi akti, ki obravnavajo podroèje urejanja pros-
tora. 

9. èlen
(opis rešitev naèrtovanih objektov in površin)

1. Opis rešitev

OPPN v svoji zasnovi doloèa izgradnjo veèstanovan-
jskega objekta z oskrbovanimi stanovanji ter
funkcionalno povezavo z bližnjim domom za starejše,
medtem ko se na preostalih površinah ohranja
dosedanja namembnost prostora.

Tako se ohranijo obstojeèe športne dejavnosti (teniška
igrišèa s pripadajoèimi objekti), ki se jih glede na pros-
torske danosti razširi in vsebinsko dopolni.
Obstojeèe travnate in gozdne površine na V in SV delu
obmoèja se prav tako varuje, z naèrtovanimi posegi v
prostor pa se te površine uporabijo v smislu novih
parkovnih ureditev in pridobitve kvalitetnih zelenih
ambientov, ki dopolnjujejo športno - rekreacijsko
dejavnost in ponudbo oskrbovanih stanovanj. 

2. Prostorske enote

Obmoèje OPPN je razdeljeno na tri prostorske enote
in sicer:

A - obmoèje nove veèstanovanjske stavbe z oskrbova-
nimi stanovanji,

B -obmoèje obstojeèih objektov: kompleks teniških
igrišè (Kolonija 1. maja 3a) in enostanovanjski
stavbi Pod gozdom 4 in 4a,

C -nepozidano vzhodno obmoèje (odprti javni prostor). 

Prostorske enote so razvidne iz grafiènih naèrtov št. 3.

3. Objekti

Prostorska enota A

Obstojeèi objekti, ki se odstranijo:
- 33 garažnih objektov na parcelah št. *3321, *3322,

*3323, *3324, *3325, *3326, *3327, *3328, *3329,
*3330, *3331, *3332, *3333, *3334, *3335, *3336,
*3337, *3338, *3339, *3340, *3341, *3342, *3343,
*3344, *3345, *3346, *3347, *3348, *3349, *3350,
*3400, *3408 in *3409, 

- pomožni nelegalno zgrajeni objekti (na parceli št.
890/60).

Novi objekti:
- veèstanovanjska stavba z oskrbovanimi stanovanji,
- pripadajoèi garažni objekt,
- prometna infrastruktura, površine za mirujoèi

promet, sprehajalne poti,
- parkovno urejene zunanje površine v okolici,
- nadzemni hodnik ali povezava z Domom upoko-

jencev Franc Salamon.

Prostorska enota B

Obstojeèi objekti, ki se ohranijo:
- kompleks teniških igrišè (Kolonija 1. maja 3a) /

servisni objekt, 4 teniška igrišèa in parkirišèe,
- stanovanjski hiši Pod gozdom 4 in 4a s pripadajoèi-

mi zemljišèi.

Prostorska enota C

Obstojeèi objekti, ki se ohranijo:
- 8 garažnih objektov na parcelah št. *3201, *3202,

*3203, *3204, *3205, 890/53, *3207 in *3208.

Obstojeèi objekti, ki se odstranijo:
- vsi funkcionalno ali oblikovno neustrezni in dotra-

jani nestanovanjski objekti ter pomožni objekti, ki
niso evidentirani v zemljiškem katastru oz. so nele-
galno zgrajeni.

4. Namembnost

V posameznih prostorskih enotah so dopustne nasled-
nje dejavnosti:

Prostorska enota A:
- 11222 Stanovanjska stavba z oskrbovanimi
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stanovanji
- 12420 Garažna stavba

Prostorska enota B:
- 12112 Gostilne, restavracije in toèilnice
- 24110 Športna igrišèa
- 11100 Enostanovanjske stavbe

Prostorska enota C:
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport,

rekreacijo in prosti èas

5. Zazidalna zasnova

Prostorska enota A

Prostorska enota A obsega obmoèje veèstanovanjske
stavbe z oskrbovanimi stanovanji.
Stavba je zasnovana skladno s konfiguracijo terena ter
oblikovno identiteto okoliških stanovanjskih objektov
(predvsem Kolonije 1. maja), sestavljena pa je iz dveh
enakih lamel, kar omogoèa gradnjo po etapah. 
V posamezni etaži je predvidenih 12 oskrbovanih
stanovanj, od tega 2 stanovanji, ki sta namenjeni
bivanju 2 oseb. Notranja zasnova objekta omogoèa
združevanje posameznih enot, namenjenih bivanju 1
osebe, v stanovanjske enote za bivanje 2 oseb.
Skupno število stanovanj (v 4-ih etažah: P+3N) tako
predvidoma znaša 48, pri èemer se lahko predlagana
struktura stanovanj spremeni glede na razmere na
trgu oziroma potrebe investitorja.
Stavbi pripada še garažni objekt, ki se navezuje na
njen stanovanjski del v kletni etaži. V kletni garaži je
predvidenih 46 parkirnih mest. Nad površino garaže se
v pritliènem nivoju pred stavbo parkovno uredijo
površine, namenjene stanovalcem nove stavbe in
oskrbovancem bližnjega Doma upokojencev Franc
Salamon.

Pri nadaljnjem naèrtovanju stavbe je potrebno dosled-
no upoštevati Pravilnik o minimalnih tehniènih zahte-
vah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter
o naèinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje
(oziroma podzakonski akt, ki bo stopil v veljavo
namesto navedenega).

Prostorska enota B

V prostorski enoti B so obravnavani že zgrajeni objek-
ti, za katere so predvideni naslednji posegi:
- dozidava in nadzidava servisnega objekta

Teniškega kluba Trbovlje (Kolonija 1. maja 3a),
- ureditev parkirišèa ob lokalni cesti Pod gozdom-

Novi dom (št. odseka 423152) za potrebe
Teniškega kluba,

- gradnja pomožnega teniškega igrišèa za vadbo.

Servisni objekt Teniškega kluba Trbovlje (Kolonija 1.
maja 3a) se dozida in nadzida, obstojeèim garder-
obam in sanitarijam se v pritlièju dogradijo skladišèni
prostori, v zgornji etaži pa se uredi gostinski lokal ter
pisarniški prostor za upravljanje kluba. Nadzidava se
izvede po vsej dolžini obstojeèega objekta, dozidava
pa vkljuèuje še leseno nadstrešnico za potrebe letne-
ga vrta ter zunanje povezovalne stopnice.

Prostorska enota C

V tej prostorski enoti se nahajajo predvsem gozdne in
travnate površine brez posebne namembnosti, ki meji-
jo na sosednje stanovanjsko obmoèje. Celotna pros-
torska enota C se nameni izkljuèno javnim površinam,
zato se porušijo vsi funkcionalno ali oblikovno
neustrezni in dotrajani objekti, ki niso evidentirani v
zemljiškem katastru oz. so nelegalno zgrajeni. Ohrani-
jo se le garažni objekti v nizu na parcelah št. *3201,
*3202, *3203, *3204, *3205, 890/53, *3207 in *3208
vse k.o. Trbovlje.
Pretežni del enote C obsega mešani gozd, ki se ga
ohranja v najveèji možni meri, ob njegovem vznožju na
meji s prostorsko enoto B pa se uredijo zelene
površine s pešpotmi, namenjene oddihu ter lažjim
oblikam rekreacije (hoja, tek). Predvidena je tudi
postavitev mikrourbane opreme ter telovadnih orodij iz
naravnih materialov.

10. èlen
(pogoji za gradnjo stavbe z oskrbovanimi stanovanji v
prostorski enoti A)

Tlorisni gabariti:
stanovanjska stavba  -  73'5m x 9'5m
garažni objekt           -  67'5m x 16'3m (+3'0m)

Višinski gabariti:
stanovanjska stavba - K+P+3N 
(skupno pet popolnih etaž in prezraèevano neizko-
rišèeno podstrešje, višina slemena strehe 18'0m - mer-
jeno od nivoja kleti)
garažni objekt            - K (±0'00=317'00)

Oblikovna merila:
Streha dvokapna (mansardna strešna okna dovolje-
na), naklon strešin minimalno 30?, sleme vzporedno z
daljšo stranico objekta, kritina v opeèno rdeèi ali tem-
nejših barvah.
Zakljuèni fasadni sloj pri klasièni fasadi ali morebitni
sodobni fasadni sistemi naj bodo v nevsiljivih umirjenih
barvnih tonih, arhitektonske poudarke na stavbi pa je
dovoljeno usklajevati z intenzivnejšimi barvnimi odten-
ki. Dopustna je namestitev sprejemnikov sonène
energije ali namestitev fotovoltaiènih elementov za
proizvodnjo elektriène energije.
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11. èlen
(pogoji za izvajanje posegov na objektih v prostorski

enoti B)

1. Stanovanjski stavbi Pod gozdom 4 in 4a
Posegi na obstojeèih enostanovanjskih stavbah Pod
gozdom 4 in 4a niso predvideni, a so dopustni, èe
upoštevajo vzpostavljeno oblikovno identiteto obsto-
jeèe stanovanjske gradnje in se prilagajajo okoliškim
objektom in ureditvam glede izrabe zemljišèa, višini in
tlorisu objektov, gradbeni liniji, orientaciji objektov in
smeri slemena ter naklonu strešin.
Posegi, ki so v zvezi z velikostjo navedenih stavb, so
dopustni, èe se bruto prostornina stavbe ne poveèa za
veè kakor 20%. 
Spremembe namembnosti stanovanjskih objektov ali
njunih delov so dopustne, v kolikor nova dejavnost
nima negativnih vplivov na okolje.
V primeru odstranitve in gradnje novega stanovan-
jskega objekta na isti lokaciji je potrebno v pretežni
meri ohraniti osnovno namembnost. 

2. Objekt Teniškega kluba Trbovlje (Kolonija 1. maja
3a)
Tlorisni gabariti:
stavba - 20'2m x 5'0m ter 8'2m x 3'0m
lesena nadstrešnica - 12'1m x 5'5m (rob strehe)
pomožno igrišèe za vadbo - 14'0m x 28'0m
(±0'00=310'00)

Višinski gabariti: 
stavba - P+N (max. višina strehe +6'9m,
±0'00=312'60-kota pritlièja)
lesena nadstrešnica - P (višina slemena strehe +4'5m)

Oblikovna merila:
Streha enokapna z majhnim naklonom, oblikovno
odstopanje od stanovanjske gradnje v okolici je zaradi
funkcionalne razliènosti dopustno. Pomožno igrišèe za
vadbo mora biti ograjeno enako kot obstojeèa teniška
igrišèa.

3. Lega objektov
Odmik objekta od parcelne meje mora biti tolikšen, da
zagotavlja ustrezno požarno varnost, nemoteno
vzdrževanje objekta in njegovo uporabo z lastnega
zemljišèa (tako da ni motena sosednja posest), v
nasprotnem primeru si mora investitor pridobiti
služnostno pravico vzdrževanja objekta na sosednji
parceli.

12. èlen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

Pri urejanju okolice objektov in javnih zelenih površin
je treba upoštevati naslednje
pogoje:

- vse ureditve morajo omogoèiti dostope funkcional-
no oviranim ljudem;

- vse zelene površine je potrebno oblikovno enovito
urediti in prilagoditi potrebam uporabnikov. Proste
površine ob stavbi z oskrbovanimi stanovanji se v
èim veèji meri zatravijo in zasadijo, pešpoti morajo
biti tlakovane in opremljene z urbano opremo ter
primerno osvetljene;

- pri zasaditvah se uporabijo avtohtone rastlinske
vrste;

- ukrepi za ohranitev in krepitev gozdnega sestoja ali
dodatne pogozditve v prostorski enoti C morajo
potekati pod strokovnim nadzorom pristojnih
strokovnih služb (zavod za gozdove);

- višinske razlike v terenu se izvedejo z blagimi in
zatravljenimi brežinami. Na mestih, kjer brežin ni
možno drugaèe zavarovati, so dopustni podporni
zidovi, ki se ozelenijo z avtohtonim prekrivnim rastjem;

- višina nasutja zemlje nad garažo stavbe z oskrbo-
vanimi stanovanji mora biti najmanj 0'8m.

13. èlen
(odstranitve objektov)

V obmoèju OPPN je predvidena odstranitev naslednjih
objektov:
- garažni objekti, ki so nanizani v treh vrstah nad

teniškim kompleksom in so v lasti posameznih
zasebnih lastnikov. Nahajajo se na zemljišèih s
parc. št.: *3321, *3322, *3323, *3324, *3325, *3326,
*3327, *3328, *3329, *3330, *3331, *3332, *3333,
*3334, *3335, *3336, *3337, *3338, *3339, *3340,
*3341, *3342, *3343, *3344, *3345, *3346, *3347,
*3348, *3349, *3350, *3400, *3408 in *3409;

- posamièni nezahtevni objekti ali provizoriji na
parcelah št. 890/29, 890/30, 890/31 in 890/60, ki so
nelegalno zgrajeni;

- del trase meteornega kolektorja AMD-POGLAJEN,
ki poteka na lokaciji nove stavbe z oskrbovanimi
stanovanji.

Objekti, predvideni za odstranitev, so razvidni iz
grafiènega naèrta št. 4.5 "Prikaz odstranitve objektov".

14.èlen
(naèrt parcelacije)

Prostorska enota A

Parcela P1, namenjena stavbi z oskrbovanimi
stanovanji, obsega zemljišèa ali dele zemljišè s parc.
št. 890/60-d, *3321, *3322, *3323, *3324, *3325,
*3326, *3327, *3328, *3329, *3330, *3331, *3332,
*3333, *3334, *3335, *3336, *3337, *3338, *3339,
*3340, *3341, *3342, *3343, *3344, *3345, *3346,
*3347, *3348, *3349, *3350, *3351, *3352, *3400,
*3408 in *3409 vse k.o. Trbovlje in meri 2693m. 

[t. 31 Uradni vestnik Zasavja Stran 19



Prostorska enota B

Parcela P2, namenjena pomožnemu teniškemu igrišèu
in parkirišèu pod njim, obsega zemljišèa ali dele
zemljišè s parc. št. 331/3, 333/46-d in 891/1-d vse k.o.
Trbovlje in meri 1769m. 

Parcela P3, doloèena k obstojeèemu kompleksu
teniških igrišè s servisnim objektom, ki se poveèa,
obsega zemljišèa ali dele zemljišè s parc. št. 890/59,
891/6, 891/7, 891/10 in 891/12 vse k.o. Trbovlje in meri
2723m. 

Prostorska enota C

Parcela P4, namenjena površini za oddih, rekreacijo in
šport, obsega zemljišèa ali dele zemljišè s parc. št.
890/30-d, 890/31, 890/32, 890/60-d in 891/1-d vse k.o.
Trbovlje in meri 1968m. 

Parcelacija zemljišè je prikazana na grafiènem naèrtu
št. 3.

IV. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE
UREDITVE

15. èlen
(etapnost gradnje)

Zaradi racionalne izvedbe predvidene prostorske ure-
ditve in obstojeèega lastniškega stanja obravnavanih
zemljišè je predvsem v prostorski enoti A (oskrbovana
stanovanja) predvidena faznost izvedbe, pri èemer
morajo posamezne faze predstavljati zakljuèene pros-
torske in funkcionalne celote. 

V prvi fazi se odkupijo obstojeèi garažni objekti, ki so
nanizani v treh vrstah nad teniškim kompleksom in so
v lasti posameznih zasebnih lastnikov. Garažni objekti
so locirani v delu obmoèja, kjer je predvidena gradnja
oskrbovanih stanovanj, zato je potrebno v tej fazi
sprostiti predvideno obmoèje gradnje (porušiti garaže)
in ga komunalno opremiti oz. pripraviti za zaèetek
gradbenih del.

Nadalje pa je predvidena izgradnja veèstanovanjske
stavbe z oskrbovanimi stanovanji, ki obsega tudi grad-
njo garaže, zunanjih površin in vseh servisnih pros-
torov, potrebnih za nemoteno izvajanje osnovne in
socialne oskrbe stanovalcev.
Za samo gradnjo se prav tako predvidi možnost etap-
nosti izvedbe.

V preostalih prostorskih enotah zaradi zahtevnosti
posegov etapnost gradnje ni predvidena.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠÈINE

16. èlen
(kulturna dedišèina)

Znotraj obravnavanega obmoèja OPPN ni registriranih
enot kulturne dedišèine.

Pred posegom v prostor je priporoèljivo opraviti pred-
hodne arheološke raziskave. Obseg predhodnih arhe-
oloških raziskav opredeli pristojna javna služba. Za
izvedbo arheološke raziskave je treba pridobiti soglas-
je za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline v
skladu s predpisi s podroèja varstva kulturne
dedišèine.
V kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravl-
jene pred zaèetkom izvedbe zemeljskih del, je treba
zaradi varstva arheoloških ostalin pooblašèeni osebi
javne službe za varstvo dedišèine omogoèiti dostop do
zemljišè, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Investi-
tor naj o zaèetku del vsaj 10 dni prej obvesti pristojno
obmoèno enoto Zavoda za varstvo kulturne dedišèine
Slovenije.
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja varstveni
režim za arheološke ostaline, ki najditelja ali lastnika
zemljišèa ali investitorja ali odgovornega vodjo del ob
odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo
zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi
takoj obvesti pristojno obmoèno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dedišèine Slovenije.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

17. èlen
(varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave)

1. Splošno

V èasu gradnje in uporabe objektov je treba upoštevati
okoljevarstvene ukrepe za èim
manjšo obremenitev okolja.

2. Varstvo voda in podzemnih voda

Obmoèje OPPN se ne nahaja na vodovarstvenem
obmoèju, zato posebni varstveni ukrepi ali režimi niso
predpisani.
Pri naèrtovanju posegov pa je vseeno treba upoštevati
naslednje zahteve:
- izvedba garaže in kletne etaže stavbe z oskrbova-

nimi stanovanji ter vseh utrjenih voznih površin
mora biti vodotesna;

- vozne in parkirne površine morajo biti ustrezno
vodotesno utrjene in opremljene z lovilci olj;
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- rekreacijske in športne površine morajo imeti
ustrezno urejeno odvajanje odpadnih voda ter biti
prikljuèene na javno kanalizacijsko omrežje;

- v èasu gradnje je treba predvideti ustrezne varnos-
tne ukrepe in tako organizacijo na gradbišèih, da bo
prepreèeno onesnaževanje tal, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladišèenja ali uporabe tekoèih goriv
ali drugih nevarnih snovi;

- prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali
tekoèih nevarnih odpadkov v tla ali kanalizacijo.

3. Varstvo zraka

Prezraèevanje vseh delov objekta mora biti izvedeno
tako, da ne bodo presežene dovoljene vrednosti.
V èasu odstranitve objektov in gradnje je treba v
najveèji možni meri omejiti nenadzorovano prašenje.

4. Varstvo pred hrupom

V obmoèju OPPN je dovoljena mejna raven hrupa
predpisana za III. stopnjo varovanja pred hrupom.
V èasu intenzivnih gradbenih del je zaradi bližine
stanovanjskega obmoèja in Doma upokojencev
potrebno izvajati meritve hrupa in v primeru presegan-
ja dovoljenih ravni zagotoviti ustrezne zašèitne ukrepe.

5. Odstranjevanje odpadkov

Na obmoèju OPPN je obvezno zbiranje in odvoz
komunalnih odpadkov. Odpadki se odlagajo skladno z
veljavno lokalno ali državno zakonodajo na centralno
oziroma regijsko deponijo oziroma se namenijo pre-
delavi.
Mešani komunalni odpadki se zbirajo v tipiziranih
zabojnikih, papir, steklo, ploèevinke in plastika  pa se
zbirajo v za to namenjenih zabojnikih na ekoloških
otokih. 
Sprehajalne poti je obvezno opremiti s koši za smeti.
V neposredni bližini stavbe z oskrbovanimi stanovanji
se postavi zbirno in odjemno mesto za komunalne
odpadke, ki je dostopno za komunalna vozila. Prostor,
kjer se namestijo zabojniki za mešane komunalne
odpadke kot tudi zabojniki za loèeno zbiranje odpad-
kov, mora biti utrjen in ograjen, tako da ne bo pred-
stavljal vizualne motnje v prostoru.

Zbirna in prevzemna mesta odpadkov pri obstojeèih
objektih v prostorski enoti B se ohranijo in dopolnijo s
primernimi zabojniki za loèeno zbiranje.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI

NESREÈAMI, VKLJUÈNO Z VARSTVOM PRED
POŽAROM 

18. èlen
(varstvo pred naravnimi in drugim nesreèami ter varst-
vo pred požarom)

1. Splošno
Na ureditvenem obmoèju je obvezno upoštevati obièa-
jne protierozijske ukrepe ter predhodno izdelano
geološko mnenje, ki je del strokovnih podlag OPPN.
Skladno s smernicami, podanimi v geološkem mnenju,
je potrebno pred zaèetkom gradnje izdelati geološko
geotehnièni elaborat, ki je obenem obvezni sestavni
del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja za vse naèrtovane objekte znotraj obmoèja
OPPN.
Za zagotavljanje mehanske odpornosti in stabilnosti
objektov znotraj in v neposredni bližini obmoèja OPPN
so obveznosti investitorja in izvajalcev tudi:
- izvedba glavnih in kontrolnih geotehniènih raziskav

s sondiranjem, penetracijskimi preizkusi in
geofizikalnimi meritvami, ki bodo predstavljale
ustrezno strokovno podlago za naèrtovanje in kas-
nejšo graditev objektov na naèin, ki bo prispeval k
stabilizaciji terena in izboljšanju geoloških razmer.
Na podlagi ugotovitev raziskav terena pa se za
obstojeèe objekte predvidi in izvede ustrezne
varnostne ukrepe (v kolikor so potrebni);

- med gradnjo je potrebno izvajati stalen geološki
nadzor, ki bo vkljuèeval spremljanje morebitnih
negativnih posledic gradnje na obstojeèe objekte
ter pripadajoèe ureditve v okolici.

2. Potresna ogroženost
Obmoèje OPPN-ja se nahaja na potresnem podroèju s
projektnim pospeškom tal 0'150[g] ter v 7. coni
potresne ogroženosti.
Pri doloèanju potresnega vpliva se uporablja karta
potresne nevarnosti Slovenije, veljavna v èasu
uporabe standarda. 
Pri projektiranju je obvezno upoštevati vse gradbene
predpise ter zagotoviti potresno varnost objektov.

3. Požarna varnost
Na ureditvenem obmoèju OPPN morajo biti pri naèrto-
vanju objektov upoštevani vsi prostorski ukrepi varstva
pred požarom skladno z veljavnimi zakonskimi akti,
standardi, normativi in tehniènimi smernicami, ki zago-
tavljajo:
- pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
- odmike med objekti oziroma ustrezno požarno

loèitev objektov,
- prometne in delovne površine za intervencijska

vozila,
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
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V primeru, da posamezna nameravana gradnja sodi v
skupino objektov, za katere je skladno z veljavno
zakonodajo predpisana izdelava Študije požarne
varnosti, je potrebno v fazi PGD-ja pridobiti požarno
soglasje k projektnim rešitvam. Požarno soglasje izda
Uprava RS za zašèito in reševanje.
Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahte-
vana, mora doseganje predpisane ravni požarne
varnosti izhajati iz dokumenta Zasnova požarne
varnosti.

Dovoz in postavitev gasilskih ter intervencijskih vozil
(policijska vozila, reševalna vozila in vozila varnostnih
služb) bo potekal po obstojeèih cestah ter po novi
dostopni cesti za oskrbovana stanovanja.
Vse obstojeèe in naèrtovane vozne površine, namen-
jene intervencijskim vozilom, morajo ustrezati veljavn-
im standardom.

Za požarno zašèito stavbe z oskrbovanimi stanovanji
se zgradi zunanje nadzemno hidrantno omrežje.

Rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom so razvidni
iz grafiènega naèrta št. 4.4 "Prikaz požarno-varstvenih
ukrepov".

4. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesreèami
Glede na vrsto in namembnost objektov v obmoèju
OPPN gradnja zaklonišè ni potrebna, pri stavbi z oskr-
bovanimi stanovanji pa je obvezna ojaèitev prve
plošèe tako, da zdrži rušenje nanjo.

VIII. POGOJI GLEDE PRIKLJUÈEVANJA
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO

INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

19. èlen
(splošni pogoji)

Zaradi gradnje novih objektov se po potrebi prestavi,
zamenja oziroma zašèiti komunalne, energetske in
telekomunikacijske objekte, naprave in napeljave. Pro-
jektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in teleko-
munikacijskih objektov, naprav in napeljav mora
potekati v skladu s pridobljenimi smernicami k OPPN-
ju, ki so jih v postopku izdelave le tega podali pristojni
nosilci urejanja prostora.

Tehnièni elementi, medsebojni odmiki pri vzporednem
poteku in križanje vodov morajo biti v skladu s tehnièn-
imi normativi in standardi.

20. èlen
(prometna ureditev)

1. Splošno
Prometno se obmoèje navezuje na mestno cesto
Kolonija 1. maja - Pod gozdom, št. odseka 423042
(parc. št. 1774/10). Na navedeni cestni odsek so že
izvedeni cestni prikljuèki objekta teniških igrišè (Koloni-
ja 1. maja 3a) in obeh stanovanjskih hiš Pod gozdom
4 in 4a, predvidena pa je izvedba prikljuèka garaže in
dostopne ceste stavbe z oskrbovanimi stanovanji.

2. Ureditve javnih prometnih površin
Obstojeèa prometna ureditev znotraj OPPN ostaja
nespremenjena, dodatno pa je v prostorski enoti A
predvidena izgradnja enosmerne ceste za potrebe
stavbe z oskrbovanimi stanovanji (dostop, dostava,
urgentno posredovanje) ter izvedba prikljuèka na zgo-
raj omenjeno mestno cesto zaradi uvoza/izvoza pri
podzemni garaži.
Na prometnih površinah, ki so namenjene dostavi in
urgentnemu posredovanju, so dopustni samo posegi,
ki so v skladu z osnovnim namenom teh površin.

Dostop pešcev:
Ob vseh zgoraj navedenih cestnih odsekih se uredijo
ploèniki oziroma hodniki za pešce, na katere se
navezujejo tudi sprehajalne poti v okolici nove stavbe.

Površine za mirujoèi promet:
Ob dostopni enosmerni cesti stavbe z oskrbovanimi
stanovanji je na desni strani predvideno vzdolžno
parkiranje (12 parkirnih mest).
Dodatna parkirna mesta (14) za potrebe teniškega
kompleksa se uredijo tudi pod pomožnim igrišèem ob
lokalni cesti Pod gozdom - Novi dom (št. odseka
423152) na parc. št. 331/3 k.o. Trbovlje.
V kletni garaži stavbe z oskrbovanimi stanovanji je
predvidenih 46 parkirnih mest.

Prometna ureditev je razvidna iz grafiènega naèrta št.
4.3 "Prometno tehnièna situacija".

21. èlen
(pogoji za okoljsko, energetsko in elektronsko komu-
nikacijsko urejanje)

1. Splošni pogoji

Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in ener-
getske infrastrukture so:
- naèrtovani objekti morajo biti prikljuèeni na obstojeè

komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje.
Prikljuèitev se izvede po pogojih posameznih
upravljavcev vodov;

- dopustne so spremembe tras posameznih vodov,
objektov in naprav ter prikljuèkoV zaradi ustrezne-
jše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora;
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- dopustna je uporaba alternativnih virov za energet-
sko oskrbo objektov (geotermalna, sonèna energija
ipd.) v skladu z veljavnimi predpisi.

2. Vodovod

Na robu obmoèja urejanja v mestni cesti Kolonija 1.
maja - IPOZ (423042 in 92391) poteka trasa sekun-
darnega oskrbovalnega cevovoda PEHD DN 100 (3,8
bar), preko katerega se je v èasu delovanja oskrbovala
nekdanja tovarna IPOZ. Ker navedeni cevovod že
dolgo èasa ni v uporabi, je pa primeren za vodooskrbo
stavbe z oskrbovanimi stanovanji, se ga po navodilih
upravljavca JP Komunala Trbovlje, d.o.o., obnovi in
nanj izvede vodovodni prikljuèek.
Ob novi vodovodni napeljavi med sekundarnim
cevovodom in veèstanovanjsko stavbo pa se v njeni
bližini izvede še odcep za nadzemni hidrant. 

Preostali objekti v obmoèju OPPN so že prikljuèeni na
vodovodno omrežje.

3. Toplovod

Stavbo z oskrbovanimi stanovanji se na zahtevo
investitorja prikljuèi na obstojeèe toplovodno omrežje,
katerega trasa poteka od križišèa mestnih cest (odse-
ka Kolonija 1. maja - Pod gozdom, Kolonija 1. maja -
IPOZ) pa do nekdanje tovarne IPOZ. Prikljuèitev na
predlagani trasi se izvede po navodilih upravljavca
omrežja JP Komunala Trbovlje, d.o.o..
Zaradi oddaljenosti toplovodnega omrežja se obstojeèi
objekti v prostorski enoti B ogrevajo individualno z
okolju prijaznim energentom.

4. Kanalizacija

Fekalna kanalizacija: 
V mestni cesti Kolonija 1. maja - Pod gozdom (št.
odseka 423042) poteka trasa mešane sekundarne
kanalizacije (DN 500mm), na katero se prikljuèi odvod
fekalnih vod iz novozgrajene stavbe. Odpadne fekalne
vode se tako odvajajo preko kanalizacijskega prikljuè-
ka neposredno v sekundarni kolektor.
Na opisano traso so prikljuèeni ali pa se morajo tudi vsi
objekti v prostorski enoti B (Kolonija 1. maja 3a, Pod
gozdom 4 in 4a).

Meteorna kanalizacija: 
Meteorne vode iz strešin in dovoznih ter ostalih utr-
jenih površin je potrebno preko kanalizacijskih
prikljuèkov, peskolovov in lovilcev olj odvajati v mete-
orni kolektor AMD-POGLAJEN, ki v obmoèju urejanja
poteka ob V strani teniškega kompleksa in nove veès-
tanovanjske stavbe ter ima na koncu izpust v potok
Trboveljšèica. V navedeni kolektor se odvajajo tudi
odpadne meteorne vode iz rekreacijskih in športnih
površin.

Del trase kolektorja poteka tudi na obmoèju gradnje
nove stavbe z oskrbovanimi stanovanji, zato ga bo v
tem delu potrebno prestaviti in prestavitev projektno
obdelati.

5. Energetska infrastruktura

Elektroenergetsko omrežje:
Na robu obravnavanega obmoèja urejanja poteka
srednje napetostni prikljuèni kablovod za TP
10(20)/0,4 kV IPOZ in transformatorska postaja
10(20)/0,4 kV IPOZ (v nadaljevanju TP), ki pa ni v lasti
distributerja Elektro Ljubljana, d.d.. Zato mora investi-
tor pred priklopom skleniti dogovor z lastnikom le te ter
obnoviti njeno opremo po navodilih distributerja.
V kolikor pa investitor ne bo dosegel dogovora o
možnosti priklopa nove veèstanovanjske stavbe na
obstojeèo TP, bo potrebno zgraditi novo, vkljuèno s pri-
padajoèo SN in NN kabelsko kanalizacijo, osnovno
napajanje nove TP pa bo izvedeno iz TP 10(20)/0,4 kV
Terezija.

Preostali objekti v obmoèju OPPN so že prikljuèeni na
elektroenergetsko omrežje.

Plinovodno omrežje:
Prikljuèitev novih ali obstojeèih objektov na plinovodno
omrežje ni predvidena, saj na širšem obmoèju ni
vzpostavljenega javnega plinovoda. 

Javna razsvetljava:
Na obmoèju OPPN je obstojeèe omrežje javne
razsvetljave, ki se dogradi vzdolž dostopne enos-
merne ceste ter ob sprehajalni poti nad novo veès-
tanovanjsko stavbo.

6. Komunikacijska infrastruktura

Telekomunikacijsko omrežje:
Javno TK omrežje v upravljanju podjetja Telekom
Slovenije, d.d., poteka znotraj cestnega telesa mestne
ceste Kolonija 1. maja - Pod gozdom, tako da
morebitne prestavitve obstojeèih vodov zaradi novo-
gradenj ne bodo potrebne, predvidena je le obnova
obstojeèega omrežja (v primeru premajhnih kapacitet)
ter navezava nanj.
Nova TK kabelska kanalizacija za prikljuèitev stavbe z
oskrbovanimi stanovanji se izvede s PVC cevmi in
ustreznimi TK jaški, vrsta kablov in druge opreme pa
se glede na potrebe investitorja doloèi pri izdelavi PGD
projekta.

KKS omrežje:
Znotraj obmoèja OPPN je na vzhodnem robu
vzpostavljeno KKS omrežje, ki je v lasti in upravljanju
podjetja Telemach, d.o.o., in poteka po mestni cesti
Kolonija 1. maja - Pod gozdom (parc. št. 1774/10). 
Novozgrajena stavba z oskrbovanimi stanovanji se
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prikljuèuje na navedeno traso, za kar je potrebno od
stavbe pa do mesta prikljuèitve izvesti novo cevno
kanalizacijo.
Na obmoèju, ki ga ureja OPPN, ima vzpostavljeno
KKS omrežje tudi ponudnik komunikacijskih storitev
podjetje EVJ ELEKTROPROM, d.o.o., iz Kisovca.
Prikljuèitev nanj je možna v glavni prosto stojeèi KKS
omarici, ki je locirana ob stanovanjski stavbi Kolonija
1. maja 23.
Prikljuèek na KKS omrežje se na osnovi pridobljenih
projektnih pogojev v fazi PGD projektno obdela, vsa
dela v zvezi z zašèito, obnovo, morebitne prestavitve
omrežja in izgradnjo nove trase pa izvede na stroške
investitorja podjetje upravljavca omrežja ali njegov
pooblašèeni izvajalec.

Preostali objekti v obmoèju OPPN so že prikljuèeni na
obstojeèe TK in KKS omrežje.

7. Uèinkovita raba energije v stavbah

V naèrtovanih objektih je treba zagotoviti najmanj 25%
celotne porabljene energije za ogrevanje, prezraèe-
vanje in hlajenje prostorov ter ogrevanje vode z
aktivno uporabo enega ali veè virov obnovljive energi-
je. Toplotna zašèita objektov mora biti izvedena tako,
da izpolnjuje zakonska doloèila o uèinkoviti rabi
energije v stavbah.

Prikaz komunalne in energetske ureditve je razvidna iz
grafiènega naèrta št. 4.2 "Prikaz
prikljuèevanja objektov na gospodarsko javno infra-
strukturo".

IX. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠÈ ZA
GRADNJO

22. èlen
(program opremljanja)

Program opremljanja stavbnih zemljišè kot podlaga za
odmero komunalnega prispevka  ni potreben, saj je v
obmoèju OPPN že zgrajena javna gospodarska infra-
struktura, na katero se bodo prikljuèili naèrtovani
objekti, zato razen obnove ali nadgradnje posameznih
delov obstojeèe infrastrukture veèji posegi in s tem
stroški investicije niso predvideni.

Za naèrtovane prostorske ureditve v prostorski enoti A
(oskrbovana stanovanja) pa investitor in Obèina
Trbovlje skleneta medsebojno pogodbo, kjer se doloèi-
jo vse obveznosti pri izgradnji objektov in ureditvah, ki
so v javno korist. 

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
OPPN

23. èlen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo
objektov ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega
okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izva-
jalci naslednje obveznosti:
- promet med gradnjo organizirajo tako, da se

prometna varnost zaradi gradnje ne poslabša in da
ne prihaja do zastojev na obstojeèem cestnem
omrežju;

- zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo
prek vseh obstojeèih infrastrukturnih vodov in
naprav; 

- v èasu gradnje ne smejo biti prekoraèene kritiène
ravni hrupa, predpisane za III. stopnjo varovanja
pred hrupom;

- v skladu z veljavnimi predpisi morajo v najkrajšem
možnem èasu na obstojeèih objektih, pripadajoèih
ureditvah in napravah odpraviti morebitne nega-
tivne posledice, ki bi nastale zaradi nameravanih
posegov.

Za zagotavljanje mehanske odpornosti in stabilnosti
objektov znotraj in v neposredni bližini obmoèja OPPN
so obveznosti investitorja in izvajalcev tudi:
- izvedba glavnih in kontrolnih geotehniènih raziskav

s sondiranjem, penetracijskimi preizkusi in
geofizikalnimi meritvami, ki bodo predstavljale
ustrezno strokovno podlago za naèrtovanje in kas-
nejšo graditev objektov na naèin, ki bo prispeval k
stabilizaciji terena in izboljšanju geoloških razmer.
Na podlagi ugotovitev raziskav terena pa se za
obstojeèe objekte predvidi in izvede ustrezne
varnostne ukrepe (v kolikor so potrebni);

- med gradnjo je potrebno izvajati stalen geološki
nadzor, ki bo vkljuèeval spremljanje morebitnih
negativnih posledic gradnje na obstojeèe objekte
ter pripadajoèe ureditve v okolici.

24. èlen
(dopustna odstopanja od naèrtovanih rešitev)

1. Tlorisni gabariti objektov

Odstopanja od tlorisnih gabaritov objektov so dovolje-
na, vendar morajo biti zagotovljeni ustrezni odmiki od
parcelnih mej.
Tlorisni gabariti objektov lahko odstopajo najveè
±10%.

2. Površine objektov

Bruto tlorisne površine objektov lahko odstopajo za
±10%. 
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3. Višinski gabariti objektov

Odstopanja višinskih gabaritov objektov so lahko do
±1,00m. 

4. Komunalni vodi, objekti in naprave

Ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov so dopustne
tudi spremembe poteka komunalnih, energetskih in
komunikacijskih vodov ali naprav ter mesta prikljuèe-
vanja od prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje stan-
ju na terenu, lastništvu ali tehnološkim izboljšavam
predlaganih rešitev, s katerimi pa se ne smejo
poslabšati prostorski in okoljski pogoji. 

5. Parcele, namenjene gradnji objektov

Dopustna so odstopanja od mej in površin parcel,
namenjenih gradnji objektov, pod
pogojem, da ne ovirajo naèrtovanih ureditev v okolici.

6. Prometna ureditev

Dopustna je sprememba mikrolokacije uvoza v garažo
ter površin za mirujoèi promet na dostopni cesti v pros-
torski enoti A.

XI. USMERITVE ZA DOLOÈITEV MERIL IN
POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI

OPPN

25. èlen
(merila in pogoji po prenehanju veljavnosti OPPN)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev oziroma po
prenehanju veljavnosti OPPN so
dopustni naslednji posegi:
- redna in investicijsko-vzdrževalna dela na objektih

in rekonstrukcije, s katerimi se ne spreminjajo
zunanji gabariti in osnovna konstrukcija stavb;

- toplotna sanacija objektov, èe se pri oblikovanju
zunanje podobe ohranijo prvotne oblikovne last-
nosti fasad objektov;

- postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, kot
jih doloèajo veljavni državni predpisi;

- spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so
dopustne znotraj posameznih prostorskih enot.

XII. KONÈNE DOLOÈBE

26. èlen
(vpogled)

Celoten obèinski podrobni prostorski naèrt je javnosti
stalno na vpogled na Obèini Trbovlje, Oddelek za okol-
je in prostor.

27. èlen
(izvajanje nadzora)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

28. èlen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o prostorskih ureditvenih pogojih za obmoèje urejanja
ŠP 9/4 - Pod gozdom (Uradni vestnik Zasavja, št.
6/95).

29. èlen
(objava in veljavnost)

Tekstualni del odloka se objavi v Uradnem vestniku
Zasavja.
Ta odlok zaène veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem vestniku Zasavja.

Številka: 007-5/2011
Datum: 19.12.2011

Vili TREVEN
župan
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42.

Na podlagi 27. èlena Zakona o zašèiti živali (Uradni list
RS, št. 43/07 - UBP2), 32. èlena Zakona o gospo-
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993,
30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011),
92. èlena Zakona o javno -zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06), 7. èlena Odloka o naèinu
opravljanja javne službe zagotavljanja pomoèi, oskrbe
in namestitve zapušèenih živali v zavetišèu na
obmoèju obèine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.
19/2011) in 6. ter 15. èlena Statuta obèine Trbovlje
(Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2011) je Obèinski svet
obèine Trbovlje na svoji 10. redni seji, dne 19.12.2011
sprejel

ODLOK 
O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE
JAVNE SLUŽBE  ZAGOTAVLJANJA POMOÈI,

OSKRBE IN NAMESTITVE ZAPUŠÈENIH ŽIVALI V
ZAVETIŠÈU NA OBMOÈJU OBÈINE TRBOVLJE

I. SPLOŠNE DOLOÈBE

1. èlen

(1) S tem odlokom kot koncesijskim aktom Obèina
Trbovlje kot koncedent doloèa: pogoje, ki jih mora
izpolnjevati koncesionar za podelitev in izvajanje kon-
cesije, javna pooblastila, postopek javnega razpisa in
izbire koncesionarja, sklenitev in trajanje koncesije in
koncesijske pogodbe, financiranje in naèin plaèila kon-
cesije, prenehanje koncesijskega razmerja, nadzor
nad izvajanjem koncesije in druge sestavine, potrebne
za doloèitev in izvajanje obvezne javne službe zago-
tavljanja pomoèi, oskrbe in namestitve zapušèenih
živali v zavetišèu na obmoèju obèine Trbovlje.
(2) Koncesija se, skladno z doloèili odloka, ki ureja
izvajanje obvezne javne službe zagotavljanja pomoèi,
oskrbe in namestitve zapušèenih živali v zavetišèu na
obmoèju obèine Trbovlje, podeljuje za obdobje petih
let.

II. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE
KONCESIJE

2. èlen

(1) Koncesionar je lahko fizièna ali pravna oseba, èe
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti zagotavl-
janja pomoèi, oskrbe in namestitve zapušèenih živali v
zavetišèu.
(2)  Poleg pogojev iz prvega odstavka mora konce-
sionar izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

- da ima poravnane davke in prispevke, 
- da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost

za izvajanje koncesije, 
- da izkaže finanèno usposobljenost, 
- da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih

delovnih sredstev in priprav, 
- da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program

oskrbe zapušèenih živali, 
- da ima izkušnje na podroèju dejavnosti, ki je pred-

met koncesije, 
- da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z

opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije
lahko povzroèil tretji osebi, 

- da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane
v javnem razpisu.

3. èlen

(1) Koncesionar mora ves èas trajanja koncesije zago-
toviti izvajanje javne službe zagotavljanja pomoèi,
oskrbe in namestitve zapušèenih živali v zavetišèu v
obsegu in pod pogoji, doloèenimi z odlokom, ki ureja
zagotavljanje pomoèi, oskrbe in namestitve
zapušèenih živali v zavetišèu na obmoèju obèine
Trbovlje in ostalimi predpisi, ki urejajo podroèje varst-
va in zašèite živali.

4. èlen

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okolišèinah,
nastalih zaradi višje sile. 
(2) Ob nastopu okolišèin, ki pomenijo višjo silo, se
morata koncedent in koncesionar medsebojno
obvešèati in pisno dogovoriti  o naèinu in izvajanja kon-
cesije v pogojih nastale višje sile. 
(3) V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih
razlogih pravico zahtevati od koncedenta povraèilo
stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v
nepredvidljivih okolišèinah. 

5. èlen

(1) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornos-
ti za škodo, ki jo lahko povzroèi tretji osebi, obèini zara-
di nevestnega izvajanja oskrbe zapušèenih živali. 
(2) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega
odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklen-
jeno v korist obèine, kolikor pride do prenehanja kon-
cesije po krivdi izvajalca storitev.
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III. JAVNO POOBLASTILO

6. èlen

Koncesionar ima na obmoèju obèine Trbovlje izkljuèno
pravico izvajati obvezno javno službo zagotavljanja
pomoèi, oskrbe in namestitve zapušèenih živali v
zavetišèu.

IV. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE
KONCESIONARJA

7. èlen

(1) Koncesionarja za izvajanje obvezne javne službe
zagotavljanja pomoèi, oskrbe in namestitve
zapušèenih živali v zavetišèu koncedent izbere na
podlagi javnega razpisa. 
(2)  Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v
uradnem glasilu Obèine Trbovlje. 
(3) Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s
sklepom, v katerem imenuje tudi strokovno komisijo za
pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo
predsednik in najmanj dva èlana.

8. èlen

(1) Javni razpis mora doloèati najmanj: 
- predmet in obmoèje izvajanja koncesije, 
- zaèetek in èas trajanja koncesije, 
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
- obvezne sestavine prijave na razpis, 
- strokovne reference in druga dokazila, ki jih mora

predložiti prijavitelj za ugotavljanje usposobljenosti
prijavitelja, 

- merila, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja, 
- rok in naèin predložitve prijav, 
- rok za izbor koncesionarja, 
- rok, v katerem bodo prijavitelji obvešèeni o izboru

koncesionarja, 
- odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih infor-

macij med razpisom in
- ostale pogoje doloèene s predpisi, ki urejajo

podroèje koncesij storitev

9. èlen

(1) Javni razpis traja od dneva objave do poteka
razpisnega roka, ki ne sme biti krajši od 30 dni. 
(2) Prijava na razpis je neveljavna, èe ne vsebuje vseh
obveznih sestavin prijave na razpis ali èe ni prispela v
razpisanem roku. 

10. èlen

(1) Pri odloèanju o izbiri koncesionarja se kot merila
upoštevajo predvsem naslednji kriteriji: 
- strokovna, organizacijska in finanèna

usposobljenost prijavitelja, 
- predlog izvedbenega programa varstva zapušèenih

živali, 
- dosedanje izkušnje interesenta, 
- cena storitev in druge ugodnosti, ki jih nudi pri-

javitelj.

11. èlen

(1) Komisija iz tretjega odstavka sedmega èlena po
pregledu in ocenjevanju prijav pripravi predlog za
izbiro koncesionarja. 
(2) O izbiri koncesionarja odloèi župan z upravno
odloèbo.

12. èlen

Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene konce-
sije na nobeno drugo pravno ali fizièno osebo.

V. SKLENITEV IN TRAJANJE KONCESIJSKE
POGODBE

13. èlen

(1) Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem kon-
cesionirane gospodarske javne službe uredita konce-
dent in koncesionar s koncesijsko pogodbo, v kateri
med drugim doloèita:
- naèin in roke plaèil in morebitne varšèine, 
- razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih vloži koncedent, 
- dolžnost koncesionarja poroèati koncedentu o vseh

dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje
javne službe na naèin in pod pogoji, doloèenimi v
tem koncesijskem aktu, odloku, ki ureja zagotavl-
janje pomoèi, oskrbe in namestitve zapušèenih
živali v zavetišèu na obmoèju obèine Trbovlje in
ostalimi predpisi, ki urejajo podroèje varstva in
zašèite živali.

- naèin finanènega in strokovnega nadzora s strani
koncedenta, 

- pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravil-
nega izvajanja javne službe, 

- medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo,
povzroèeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne
službe, 

- razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih
okolišèinah, 

- naèin spreminjanja koncesijske pogodbe, 
- prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebit-
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no podaljšanje, 
- prenos objektov in naprav (odkup koncesije) in

morebitno restitucijo po prenehanju koncesije. 
(2) V primeru neskladja med doloèbami koncesijskega
akta in doloèbami, koncesijske pogodbe veljajo
doloèbe koncesijskega akta. 
(3) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
župan, za obdobje trajanja koncesije.

VI. FINANCIRANJE IN NAÈIN PLAÈILA
KONCESIJE

14. èlen

(1) Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se
zagotavljajo v proraèunu koncedenta, v skladu z
doloèili odloka, ki ureja zagotavljanje pomoèi, oskrbe
in namestitve zapušèenih živali v zavetišèu na
obmoèju obèine Trbovlje.

15. èlen

(1) Osnova za doloèitev vrednosti opravljenega dela je
cenik storitev oskrbe zapušèenih živali. 
(2)  Naèin plaèila koncesionarja se doloèi s koncesi-
jsko pogodbo. 
(3) Koncesionar je dolžan voditi raèunovodstvo za
podeljeno koncesijo loèeno od raèunovodstva za svojo
ostalo dejavnost v skladu z doloèili zakona o gospo-
darskih javnih službah in zakona o gospodarskih
družbah.

VII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

16. èlen

(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem
preneha: 
- s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z

zakonom, 
- z odkupom koncesije v skladu z zakonom, 
- z odvzemom koncesije, 
- s prevzemom koncesije zaradi izvajanja javne

službe v drugi obliki, 
- v drugih primerih, doloèenih s koncesijsko pogod-

bo. 
(2) Pogoji in naèin prenehanja koncesije se podrobne-
je uredijo s koncesijsko pogodbo.

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

17. èlen

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojni
organ obèinske uprave.

(2) Koncesionar mora pristojni strokovni službi kadark-
oli posredovati informacijo o poslovanju in omogoèiti
delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige
in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije. 
(3) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stal-
en. 
(4) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega
izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora
praviloma le v poslovnem èasu koncesionarja. Izva-
jalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O
nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta konce-
sionar in predstavnik koncedenta. 
(5) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o
poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno
tajnost. 
(6) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajan-
jem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in
službe.

VIII. KONÈNA DOLOÈBA

18. èlen

Ta odlok zaène veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem vestniku Zasavja.

Številka:  007-9/2011 
Datum: 19.12.2011

župan
Vili TREVEN
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43.

Na podlagi 11. in 61. èlena, v povezavi 96. èlenom
Zakona prostorskem naèrtovanju (Uradni list RS, št.
33/07, 70/2008, 108/2009 in 106/2010) in 6. ter 15.
èlena Statuta obèine Trbovlje (UVZ, št. 29/2011) je
Obèinski svet Obèine Trbovlje na svoji 10. redni seji,
dne 19.12. 2011 sprejel 

ODLOK
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA

OBMOÈJE UREJANJA E7/1, E7/2, E7/3, E7/4, E7/5,
E7/6, E7/7, R7/1, R10/1, O7/2, P7/3 TER P7/4 -

PRIDOBIVALNE POVRŠINE RUDNIKA

1. èlen
S tem odlokom se doloèijo spremembe veljavnega
odloka glede lege objektov in odmikov od parcelnih
mej. Z navedeno spremembo se poenotijo v odloku
opredeljena merila za doloèanje odmikov od parcelnih
mej z ostalimi odloki, ki veljajo na tistih obmoèjih
obèine Trbovlje, ki se urejajo s prostorskimi ureditven-
imi pogoji.

2. èlen
Spremeni oziroma dopolni se 15. èlen odloka, ki opre-
deljuje lego predvidenih proizvodnih objektov in
skladišè. Èrta se besedilo druge alineje 15. èlena in se
nadomesti z novim. Druga alineja se tako glasi:
Odmik objekta od parcelne meje mora biti tolikšen, da
zagotavlja nemoteno vzdrževanje objekta in njegovo
uporabo z lastnega funkcionalnega zemljišèa. V
primerih, kjer tega odmika ni možno zagotoviti, se
odmik od parcelne meje izjemoma lahko zmanjša,
vendar si mora investitor v tem primeru pridobiti vkn-
jiženo služnost vzdrževanja objekta na sosednji
parceli.

3. èlen
Vsi ostali èleni in doloèila odloka ostanejo nespremen-
jeni.

4. èlen
Te sprememba odloka zaène veljati osmi dan po objavi
v Uradnem vestniku Zasavja.

Številka:  007-11/2011   
Datum:    19.12.2011

župan
Vili TREVEN

44.

Na podlagi 15. èlena Statuta Obèine Trbovlje (UVZ, št.
29/2011) in 2. odstavka 3. èlena Odloka o obèinskih
taksah v obèini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št.
27/07) je Obèinski svet Obèine Trbovlje na svoji 10.
redni seji, dne 19.12.2011 sprejel naslednji 

S K L E P

1.

Vrednost toèke za izraèun obèinske takse po Odloku o
obèinskih taksah v obèini Trbovlje (Uradni vestnik
Zasavja, št. 27/07) v letu 2012 znaša 0,168 EUR.

2.

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in velja
od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012.

Številka: 422-22/2011
Datum:   19.12.2011

župan
Vili TREVEN
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45.

Na podlagi 15. èlena Statuta Obèine Trbovlje (UVZ, št.
29/2011) in 1. odstavka 6. èlena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišèa (Uradni vestnik
Zasavja št. 6/00, 6/04 in 18/08) je Obèinski svet
Obèine Trbovlje na svoji 10. redni seji, dne 19.12.2011
sprejel naslednji 

S K L E P

1.

Vrednost toèke za izraèun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišèa po Odloku o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišèa (Uradni vestnik Zasavja,
št. 6/00, 6/04 in 18/08) v letu 2012 znaša 0,0093 EUR. 

2.

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in velja
od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012.

Številka: 422-22/2011
Datum:   19.12.2011

župan
Vili TREVEN

46.

Na podlagi 7. èlena Zakona o športu (ZSpo) (Ur.l. RS
št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03) 15. èlena Statuta
obèine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 29/2011),
80. èlena Poslovnika obèinskega sveta (Uradni vestnik
Zasavja št. 28/07- PB, 5/09, 20/2010) in 1. in 5. èlena
Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje letnih
programov športa v obèini Trbovlje (UVZ št. 20/2010)
je Obèinski svet Obèine Trbovlje na svoji 10. seji dne,
19.12.2011sprejel  

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBÈINI TRBOVLJE
V LETU 2012

1.

S proraèunom za leto 2012 so naèrtovana sredstva za
programe športa v vrednosti  698.745 €, kar je 27,7 %
veè kot v letu 2011. Od skupne vrednosti je naèrto-
vanih 376.584 € za sofinanciranje dejavnosti Zavoda
za šport, 20.000 € za investicijsko vzdrževanje,
148.161 € za preplastitev atletske steze in 154.000 €
za programe športnih društev in drugih izvajalcev
športnih programov. 

2.

V letu 2011 se je na razpis prijavilo 34 športnih društev,
tri zveze in trije drugi izvajalci. V letu 2012 bodo društ-
va športne programe izvajala v okviru nacionalnega
programa športa v 22. športnih panogah. Od tega se
20 društev vkljuèuje v individualne panoge (tekmujejo
tudi kot ekipe), 11 društev v kolektivne športne
panoge, šest društev pa s svojimi programi sooblikuje
rekreativne programe za obèane.

3.

Športna društva bodo izvajala naslednje programe:
- rekreativne programe, planinstvo, pohodništvo;
- športne programe v individualnih športnih panogah:

aerobiko in gimnastiko, alpsko smuèanje, atletiko,
balinanje, gorsko kolesarjenje, karate, kegljanje,
kolesarjenje, namizni tenis, plavanje, strelstvo, šah,
športno plezanje, tenis, itd.;

- športne programe v kolektivnih športnih panogah:
košarka, nogomet, rokomet.

Programi bodo ovrednoteni na osnovi  Pravilnika o
merilih in kriterijih za sofinanciranje letnih programov
športa v obèini Trbovlje (UVZ št. 20/2010).
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4.

Za delovanje Zavoda za šport je v proraèunu obèine za
leto 2012 naèrtovanih 376.584 €, od tega za plaèe
137.874 €, za pokojninsko zavarovanje 3.140 €, za
prispevke delodajalca 18.900 €, za materialne stroške
216.670 €. 
Sredstva za investicijsko vzdrževanje 20.000 € so
naèrtovana za nadaljevanje obnove sanitarij  v kom-
pleksu Rudar in sanacijo letnega bazena.
Sredstva v višini 148.161 € so namenjena  za preplas-
titev atletske steze, preplastitev smo prijavili tudi na
razpis Fundacije za šport.    
Poleg sredstev, ki jih društva prejmejo iz proraèuna,
obèina omogoèa s sredstvi za kritje materialnih
stroškov osnovnih šol in Zavoda za šport še brez-
plaèno uporabo telovadnic za redno vadbo.   

5.

Za sofinanciranje programov športa v letu 2012 obèin-
ski svet doloèa obseg sredstev za sofinanciranje pro-
gramov društev v vrednosti 154.000 €. 

Po posameznih namenih so okvirne vrednosti, ki bodo
predmet javnega razpisa za leto 2012 naslednje:

- interesna športna vzgoja predšolskih otrok
2.988 €

- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in
športna rekreacija
16.170 €

- športna vzgoja otrok usmerjena v kakovostni in 
vrhunski šport
33.190 €

- interesna športna vzgoja mladine in študentov
5.005 €

- kakovostni in vrhunski šport mladih
20.205 €

- kakovostni in vrhunski šport 
20.405 €

- šport otrok s posebnimi potrebami in šport invali-
dov1.340 €

- plavalni trener 
20.817 €

- izobraževanje
4.620 €

- športna rekreacija
7.407 €

- vzdrževanje objektov in materialni stroški
18.003 €

- rekreativne in tekmovalne prireditve
3.850 €

SKUPAJ 154.000 €

V primeru, da za posamezen namen sredstva niso
porabljena se lahko prerazporedijo za drug namen, ob
upoštevanju Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinan-
ciranje letnih programov športa v obèini Trbovlje. 

6.

Letni program športa v obèini Trbovlje v letu 2012 se
objavi v Uradnem vestniku Zasavja in zaène veljati
naslednji dan po objavi.

Številka: 671-45/2011-1 
Datum:19.12.2011 

Župan obèine Trbovlje 
Vili Treven

[t. 31 Uradni vestnik Zasavja Stran 31



47.

LETNI NAÈRT RAVNANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM OBÈINE TRBOVLJE ZA LETO

2012

I. UVOD

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni
list RS, št.  86/2010) in Uredbo o stvarnem premožen-
ju države, pokrajin in samoupravnih lokalnih skupnos-
ti(Uradni list RS, št. 34/2011) se predloži obèinskemu
svetu:

- Letni naèrt pridobivanja nepremiènega premoženja;
- Letni naèrt razpolaganja z nepremiènim premožen-

jem;
- Letni naèrt oddaje nepremiènega premoženja;
- Letni naèrt najemov nepremiènega premoženja.

II. LETNI  NAÈRT PRIDOBIVANJA
NEPREMIÈNEGA PREMOŽENJA

1. Zemljišèa:

1. parc. št. 499/22 k.o. Trbovlje 1871 ID nepremiè-
nine: 640507,

2. parc. št. 28/10 k.o. Èeèe 1869 ID nepremiènine
5857573
parc. št. 28/12 k.o. Èeèe 1869 ID nepremiènine
5857560
parc. št. 31/12 k.o. Èeèe 1869 ID nepremiènine
5857558

3.  del parc.št. 819/6 k.o. Knezdol 1868 ID nepremiè-
nine 546241

4. parc.št. 742/29 k.o. Trbovlje 1871 ID nepremiènine
5095858

5. parc.št. 1493/26 k.o. Trbovlje 1871 ID nepremiènine
3651229

6. parc.št. 299/2 k.o. Trbovlje 1871 ID nepremiènine
3201260

2. Stanovanja:

1. nakup treh stanovanj, 
2. nakup stanovanja št. 2, lociranega v drugi

etaži/pritlièju/objekta Bevško 1a

CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA
NEPREMIÈNEGA PREMOŽENJA

1. Zemljišèa:
Pod zaporedno št. 1
Zemljišèe parc.št. 499/22 k.o. Trbovlje 1871, ID
nepremiènine: 640507, dvorišèe v skupni izmeri 26
m2. Orientacijska vrednost: 858,00 EUR.
Zemljišèe predstavlja ploènik in obèina bo z nakupom
postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 2
Zemljišèe parc. št. 28/10 k.o. Èeèe 1869 ID nepremiè-
nine 5857573 v izmeri 279 m2, parc. št. 28/12 k.o.
Èeèe 1869 ID nepremiènine 5857560, v izmeri 125 m2
in parc. št. 31/12 k.o. Èeèe 1869 ID nepremiènine
5857558 v izmeri 278 m2. Orientacijska vrednost:
10.000,00 EUR.
Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture - lokalno
cesto. Z nakupom bo obèina postala lastnica dela
javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 3
Zemljišèe del parc. št. 819/ 6 k.o. Knezdol 1868 ID
nepremiènine 546241 v izmeri 60 m2. Orientacijska
vrednost:1.200,00 EUR.
Zemljišèe v naravi predstavlja del, ki funkcionalno sodi
v sosednje zemljišèe. Pridobljeno zemljišèe bomo
uporabili za zamenjavo pri urejanju premoženjsko
pravnih razmerij za izvedbo  rekonstrukcije ceste R2-
427/1351 PREBOLD - TRBOVLJE od km 17,000- KM
17,000 ZG. GABRSKO-ISKRA.

Pod zaporedno št.4.
Zemljišèe parc.št. 742/29 k.o. Trbovlje 1871 ID
nepremiènine 5095858. Orientacijska vrednost :
300,00  EUR . 
Zemljišèe v lasti Društva upokojencev Trbovlje bomo
zamenjali, zaradi uskladitve dejanskega stanja z
zemljiškoknjižnjim ob dokonèani izgradnji Mladinskega
hotela Trbovlje.

Pod zaporedno št.5
Zemljišèe parc.št. 1493/26 k.o. Trbovlje 1871 ID
nepremiènine 3651229. Orientacijska vrednost:
5.562,00 EUR.
Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture - javno
cesto. Z nakupom pa bo obèina postala lastnica dela
javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 6
Zemljišèe parc.št. 299/2 k.o. Trbovlje 1871 ID
nepremiènine 3201260. Zemljišèe bo brezplaèno pre-
neseno na Obèino Trbovlje, saj so bile obveznosti
izpolnjene že v preteklosti.
Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture - javno
cesto. Z nakupom bo obèina postala lastnica dela
javne infrastrukture.
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1. Stanovanja:

Pod zaporedno št. 1
Nakup treh stanovanj je vezan na prodajo stanovanj, ki
so opredeljena v Letnem naèrtu razpolaganja z
nepremiènim premoženjem. V kolikor bo prišlo do real-
izacije prodaje, bomo sredstva od prodaje namenili za
nakup novih stanovanj, primernih za oddajo v najem.

Pod zaporedno št. 2
Nakup stanovanja št. 2, lociranega v drugi
etaži/pritlièju/objekta Bevško 1a. Orientacijska vred-
nost: 20.000,00 EUR.
Stanovanje je primerno za poslovne prostore KS
Zasavje in za potrebe volišèa v navedeni KS. Krajevna
skupnost ima prostore v objektu Bevško 19 in so
neprimerni za delovanje KS, saj so locirani v objektu
kjer so bivalne enote. Prostori bodo omogoèali KS in
volišèu primerne pogoje za delovanje.

III. LETNI  NAÈRT RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIÈNIM PREMOŽENJEM

Za realizacijo prihodkov proraèuna Obèine Trbovlje za
leto 2012 iz naslova razpolaganja s stvarnim
nepremiènim premoženjem se proda naslednje pre-
moženje:

1. Zemljišèa:

1. parc.št. 887/90 k.o. 1871 Trbovlje ID nepremiènine
4006927, parc.št. 887/13 k.o. Trbovlje ID nepremiè-
nine 479102

2. parc.št. 867/13  k.o. 1868 Knezdol ID nepremiènine
3087152 in parc.št. 867/11 k.o. 1868 Knezdol ID
nepremiènine 3256195,

3. parc.št. 317/42 k.o. 1871 Trbovlje, ID nepremiènine
2024550,

4. parc.št. 303/30 k.o. 1871 Trbovlje ID nepremiènine
383990 in parc.št. 1835/0 k.o. 1871 Trbovlje ID
nepremiènine 43311

5. parc.št. 23/4 k.o. 1871 Trbovlje, ID nepremiènine
2594783

6. parc.št.337/ 70 k.o. 1871 Trbovlje ID nepremiènine
2297295,

7. parc.št.34/1 in 252/8 1871 Trbovlje
8. parc.št. 742/28 ID nepremiènine: 1568594 in parc

št. 742/27 ID nepremiènine:2707915 k.o. Trbovlje
1871

9. del parc.št. 881/3 ID nepremiènine: 4109469 in del
parc.št. 881/6 ID nepremiènine: 1195856 obe k.o.
Knezdol 1868

10.parc.št. 1493/27 k.o. Trbovlje 1871ID nepremiè-
nine:276413

11.parc.št. 887/134 k.o. Trbovlje 1871ID nepremiè-
nine:1242986

12.parc.št. 1865 k.o. Trbovlje 1871ID nepremiè-
nine:4071464

13.parc.št. 25/0 k.o. Trbovlje 1871 ID nepremiè-
nine:4273805

14.parc.št. 887/116 1871 k.o. Trbovlje ID nepremiè-
nine 2922510

2. Objekti:

1. Del poslovno stanovanjskega objekta na naslovu
Rudarska cesta 1

2. Veèstanovanjski objekt na naslovu Globušak 1
3. stanovanje, ki se nahaja v veèstanovanjski stavbi

na naslovu Trg  Franca Fakina 14, Trbovlje, v skup-
ni površini 40,70. 

4. stanovanje, ki se nahaja v veèstanovanjski stavbi
na naslovu Trg Franca Fakina 14, Trbovlje, v skup-
ni površini 47,80 m2.

5. Stanovanje, ki se nahaja  na naslovu Loke 23
6. Stanovanje, ki se nahaja  na naslovu Kolonija 1.

maja 18. 
7. Skupni prostor na naslovu Žabjek 25

III. CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIÈNIM PREMOŽENJEM

1. Zemljišèa:

Pod zaporedno št. 1
Zemljišèe parc.št. 887/90 k.o. 1871 Trbovlje ID
nepremiènine 4006927, parc.št. 887/13 k.o. Trbovlje
ID nepremiènine 479102 .  Orientacijska vrednost:
10.000,00 EUR.

Na podlagi vloge, s katero vlagatelj prosi Obèino
Trbovlje za odkup zemljišèa na katerem bi uredil
parkirišèa za namene parkiranja strank pri podjetju, ki
se ukvarja z maloprodajo tehniène in  gradbene stroke.
Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišèe,
od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo
kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost in
omogoèimo vlagatelju nujno potrebna parkirna mesta
ob trgovini s tehniènim blagom.

Pod zaporedno št. 2
Zemljišèe parc. št. parc.št. 867/13  k.o. 1868 Knezdol
ID nepremiènine 3087152 in parc.št. 867/11 k.o. 1868
Knezdol ID nepremiènine 3256195 v izmeri cca 783
m2. Orientacijska vrednost: 5.000,00 EUR.
Lastnik sosednjih parcel je podal vlogo za odkup nave-
denih dveh parcel z namenom zaokrožitve parcele.
Parceli geodetsko še nista odmerjeni. Ekonomska
utemeljenost prodaje je da za zemljišèe, od katerega
nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo
predstavljala pošteno tržno vrednost in omogoèimo
vlagatelju zaokrožitev zemljišèa ob njegovem objektu.

Pod zaporedno št. 3
Zemljišèe parc.št. parc.št. 317/42 k.o. 1871 Trbovlje,
ID nepremiènine 2024550, v izmeri 165 m2. Orientaci-
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jska vrednost: 1.000,00 EUR. Vlagateljica je podala
vlogo za odkup zemljišèa, ki se nahaja v neposredni
bližini njenega stanovanjskega objekta. Cilj prodaje je,
da za zemljišèe, od katerega nimamo nobenih prihod-
kov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno
tržno vrednost in omogoèimo lastnici sosednje
nepremiènine odkup navedenega zemljišèa

Pod za poredno št. 4
Zemljišèe parc.št. parc.št. 303/30 k.o. 1871 Trbovlje ID
nepremiènine 383990 in parc.št. 1835/0 k.o. 1871
Trbovlje ID nepremiènine 43311. Orientacijska vred-
nost: 5.000,00 EUR. Lastnik sosednjih parcel je podal
vlogo za odkup navedenih dveh parcel z namenom
zaokrožitve parcele. Parceli geodetsko še nista
odmerjeni. Ekonomska utemeljenost prodaje je da za
zemljišèe, od katerega nimamo nobenih prihodkov,
prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno
vrednost in omogoèimo vlagatelju zaokrožitev
zemljišèa ob njegovem objektu.

Pod zaporedno št. 5
Zemljišèe parc.št. 23/4 k.o. 1871 Trbovlje, ID
nepremiènine 2594783. Na zemljišèu se nahaja legal-
no zgrajena garaža, lastnik pa je podal vlogo za odkup
zemljišèa pod njo. Garaža še ni  geodetsko odmerje-
na, tako da bomo lahko šele po geodetski odmeri skle-
nili kupoprodajno pogodbo. Cilj prodaje je, da za
zemljišèe, od katerega nimamo nobenih prihodkov,
prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno
vrednost in omogoèimo lastniku garaže vpis v
zemljiško knjigo.  Orientacijska vrednost: 800,00 EUR.

Pod zaporedno št. 6
Zemljišèe  parc.št. 337/70 k.o. 1871 Trbovlje, ID
nepremiènine 2297295. Na parceli sta zgrajeni dve
garaži.  Vlagatelja sta podala vlogi za odkup in takoj po
pravnomoènosti geodetke izmere bomo z lastnikoma
garaž sklenili kupoprodajni pogodbi. 
Orientacijska vrednost: 1.600,00 EUR. Cilj prodaje,
oziroma ekonomska utemeljenost prodaje je, da za
zemljišèe, od katerega nimamo nobenih prihodkov,
prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno
vrednost.

Pod zaporedno št. 7
Zemljišèe parc.št. 34/1 in 252/8 obe , 1871  k.o. Trbovl-
je. Zemljišèe predstavlja obmoèje na katerem je svojo
poslovno dejavnost opravljal najemnik Gorenje surov-
ina d.o.o. Veè vlagateljev je podalo vlogo za odkup.
Zemljišèe nameravamo po geodetski prodati najugod-
nejšemu ponudniku na javnem razpisu. Orientacijska
vrednost: 38.880,00 EUR. 
Cilj, oziroma ekonomska utemeljenost prodaje je, da
za zemljišèe, od katerega nimamo nobenih prihodkov,
prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno
vrednost.

Pod zaporedno št.8
Zemljišèe parc.št. 742/28  ID nepremiènine 1568594 in
parc št. 742/27 ID nepremiènine 2707915 obe k.o.
Trbovlje 1871. Orientacijska vrednost : 300,00 EUR
Zemljišèe v lasti Obèine Trbovlje bomo zamenjali,
zaradi uskladitve stanja ob dokonèani izgradnji
Mladinskega hotela Trbovlje.

Pod zaporedno št.9
Zemljišèe del parc.št. 881/3  ID nepremiènine 4109469
in del parc.št. 881/6 ID nepremiènine 1195856 obe k.o.
Knezdol. Navedeni nepremiènini bo Obèina Trbovlje
skladno z Zakonom o cestah prenesla na Republiko
Slovenijo. RS kot investitor navedena zemljišèa potre-
buje pri rekonstrukciji ceste R2-427/1351 PREBOLD -
TRBOVLJE od km 17,000- KM 17,000 ZG.GABRSKO-
ISKRA.

Pod zaporedno št.10
Zemljišèe parc.št. 1493/27 1871 k.o.Trbovlje ID
nepremiènine 276413. Orientacijska vrednost:
1.334,88 EUR.
Obèina Trbovlje bo navedeno zemljišèe zamenjala za
javno pot, kot je opisano pod zaporedno št. 6 - prido-
bivanje premoženja.

Pod zaporedno št.11
Zemljišèe parc.št. 887/134 1871 k.o. Trbovlje ID
nepremiènine 1242986. Orientacijska vrednost:
720,00 EUR.
Na zemljišèu se nahaja legalno zgrajena garaža, last-
nik pa je podal vlogo za odkup zemljišèa pod njo. Cilj
prodaje je, da za zemljišèe, od katerega nimamo
nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo pred-
stavljala pošteno tržno vrednost in omogoèimo lastniku
garaže vpis v zemljiško knjigo.  

Pod zaporedno št. 12
Zemljišèe parc. št. 1865 k.o. Trbovlje 1871 ID
nepremiènine 4071464. Orientacijska vrednost: 3.456,
00 EUR.
Lastnika sosednjih parcel sta podala vlogi za odkup
navedene parcele z namenom zaokrožitve parcele v
lasti posameznega vlagatelja. Parcela geodetsko še ni
odmerjenia. Ekonomska utemeljenost prodaje je da za
zemljišèe, od katerega nimamo nobenih prihodkov,
prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno
vrednost in omogoèimo vlagatelju zaokrožitev
zemljišèa ob njegovem objektu.

Pod zaporedno št.13
Zemljišèe parc.št.25 k.o. Trbovlje 1871 ID nepremiè-
nine 4273805. Orientacijska vrednost: 2.000,00 EUR.
Lastnik sosednje parcele je podal vlogo za odkup
navedene parcele z namenom zaokrožitve parcele.
Parceli geodetsko še nista odmerjeni. Ekonomska
utemeljenost prodaje je da za zemljišèe, od katerega
nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo
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predstavljala pošteno tržno vrednost in omogoèimo
vlagatelju zaokrožitev zemljišèa ob njegovem objektu.

Pod zaporedno št.14
Zemljišèe parc.št. 887/116 1871 k.o. Trbovlje ID
nepremiènine 2922510. Orientacijska vrednost:
800,00 EUR.
Na zemljišèu se nahaja legalno zgrajena garaža, last-
nik pa je podal vlogo za odkup zemljišèa pod njo. Cilj
prodaje je, da za zemljišèe, od katerega nimamo
nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo pred-
stavljala pošteno tržno vrednost in omogoèimo lastniku
garaže vpis v zemljiško knjigo.  

2.Objekti:

Pod zaporedno št. 1
Veèstanovanjski objekt na naslovu Rudarska cesta 1 s
pripadajoèim funkcionalnim zemljišèem. Številka
stavbe 224 , parcele št.  471/9. ID nepremiènine:
5392289. Orientacijska vrednost: 50.000,00 EUR.
Cilj prodaje oziroma ekonomska utemeljenost je
odprodati starejše objekte, v katere so potrebna velika
investicijska vlaganja, ki predstavljajo veè kot 30%
vrednosti objekta ali posameznega stanovanja in tako
prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno
vrednost ter se izognemo investicijskemu vlaganju v
objekt.

Pod zaporedno št. 2
Veèstanovanjski objekt na naslovu Globušak 1 s pri-
padajoèim funkcionalnim zemljišèem. Številka stavbe
227, ID nepremiènine: 3959173.  Ocenjena vrednost:
50.000 EUR.  Cilj prodaje oziroma ekonomska utemel-
jenost  je, odprodati starejše objekte v katere so
potrebna velika investicijska vlaganja ki predstavljajo
veè kot 30% vrednosti objekta ali posameznega
stanovanja in tako prejmemo kupnino, ki bo predstavl-
jala pošteno tržno vrednost in se izognemo investici-
jskemu vlaganju v objekt.

Pod zaporedno št. 3
Stanovanje, ki se nahaja v veèstanovanjski stavbi na
naslovu Trg Franca Fakina 14, Trbovlje, v skupni
površini 40,70. Identifikator stavbe je 327.S, Stanovan-
je je prazno. Orientacijska vrednost: 16.480,00 EUR.
Cilj prodaje je odprodati starejše objekte in stanovan-
ja, v katera so potrebna velika investicijska vlaganja in
tako prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno
tržno vrednost ter se izognemo investicijskemu vla-
ganju v objekt.

Pod zaporedno št. 4
stanovanje, ki se nahaja v veèstanovanjski stavbi na
naslovu Trg Franca Fakina 14, Trbovlje, v skupni
površini 47,80 m2. Identifikator stavbe je 327.S,
Stanovanje je prazno. Orientacijska vrednost:
19.320,00 EUR.

Cilj prodaje je odprodati starejše objekte in stanovan-
ja, v katera so potrebna velika investicijska vlaganja in
tako prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno
tržno vrednost ter se izognemo investicijskemu vla-
ganju v objekt.

Pod zaporedno št. 5
Stanovanje, ki se nahaja na naslovu Kolonija 1. maja
18, Trbovlje, v skupni površini 39,70 m2. Identifikator
stavbe je 3333, stanovanja pa 17. E. Stanovanje je
prazno. Orientacijska vrednost: 15.000,00 EUR.
Cilj prodaje je odprodati starejše objekte in stanovan-
ja, v katera so potrebna veèja investicijska vlaganja in
tako prejeti kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno
vrednost ter se izogniti investicijskemu vlaganju v
objekt.

Pod zaporedno št. 6
Stanovanje, ki se nahaja na naslovu Loke 23. Ori-
entacijska vrednost: 24.060 EUR
Cilj prodaje je odprodati starejše objekte in stanovan-
ja, v katera so potrebna veèja investicijska vlaganja in
tako prejeti kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno
vrednost ter se izogniti investicijskemu vlaganju v
objekt.

Pod zaporedno št.7
Del stavbe na naslovu Žabjek 25. Orientacijska vred-
nost: 40,00 EUR.
Predmetni del stavbe predstavlja trenutno skupni del v
stavbi, ki je v lasti vseh etažnih lastnikov. Vsa
stanovanja že imajo urejene kopalnice in WC, le eno
stanovanje ne in lastnik tega stanovanja bi odkupil ta
skupni prostor ter ga preuredil za lastne potrebe.

CENA PRODAJE

Vrednost nepremiènin se doloèi pred prodajo na pod-
lagi cenitve pooblašèenega ocenjevalca vrednosti
nepremiènin. Izbiro cenilca opravi Oddelek za pre-
moženjsko pravne zadeve. Za manjša zemljišèa (pred-
vsem za zemljišèa, kjer se nahajajo garaže) bomo
ceno doloèili na podlagi Pravilnika o razpolaganju,
obremenjevanju in upravljanju zemljišè Obèine Trbovl-
je, ki temelji na Metodologiji za oceno nadomestila za
stvarno služnost na zemljišèih v lasti Obèine Trbovlje,
kjer so doloèene tudi povpreène vrednosti zemljišè
glede na kategorije in stopnje razvoja. Metodologijo je
izdelala skupina pooblašèenih ocenjevalcev vrednosti
nepremiènin.  Vrednost premiènin, katera je
izkustveno višja od 2.000 EUR, se doloèi na podlagi
cenitve pooblašèenega cenilca vrednosti strojev in
opreme, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja
revidiranje, ali zakonom, ki ureja sodišèa.
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METODA RAZPOLAGANJA

Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog pristojne
komisije na podlagi doloèil Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/2010) in Uredbe o
stvarnem premoženju države, pokrajin in obèin (Urad-
ni list RS, št. 84/2007, 94/2007, 55/2009, 100/2009,
49/2010) - javna dražba, javna ponudba, javno zbiran-
je ponudb, neposredna pogodba.

IV. NAÈRT ODDAJE NEPREMIÈNEGA
PREMOŽENJA

1. Objekt na naslovu Trg Franca Fakina 5 (Lovski
dvorec);

2. poslovni prostor v prvem nadstropju na naslovu
Ulica 1. junija 4;

3. poslovni prostor v prvem nadstropju na naslovu
ulica 1. junija 4.

Pod zaporedno št. 1
Protokolarni objekt z gostinskim delom na naslovu Trg
Franca Fakina 5. Cilj oddaje navedenega objekta je v
tem, da se zagotovi delovanje objekta kot celote z
oživitvijo gostinskega dela, ki meri  321,04 m2.
Najemnina znaša  1.200,00 EUR meseèno.

Pod zaporedno št. 2
Poslovni prostor v prvem nadstropju stavbe z
naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 15,02 m2.
72,10 EUR/mesec. Cilj oddaje v najem je zagotoviti
uèinkovito gospodarjenje z obèinskim premoženjem.
Za poslovne prostore, ki jih ne potrebuje lastnik prido-
biti najemnika in zagotoviti primerno najemnino, ki jo
obèina prejme v integralni proraèun.

Pod zaporedno št. 3
Poslovni prostor  v prvem nadstropju stavbe z
naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 18,47 m2:
88,66 EUR/mesec. Cilj oddaje v najem je zagotoviti
uèinkovito gospodarjenje z obèinskim premoženjem.
Za poslovne prostore, ki jih ne potrebuje lastnik prido-
biti najemnika in zagotoviti primerno najemnino, ki jo
obèina prejme v integralni proraèun.

Obèina Trbovlje bo v letu 2012 oddala tudi poslovne
prostore, za katere bo prejela odpoved najemnega
razmerja tekom leta in zemljišèa za namene vrtièkars-
ta.

V. NAÈRT NAJEMOV NEPREMIÈNEGA
PREMOŽENJA

Obèina Trbovlje za leto 2012 ne naèrtuje najemanja
nepremiènega premoženja.

VI. SKLENITEV PRAVNEGA POSLA NE GLEDE NA
VKLJUÈENOST V LETNI NAÈRT  RAVNANJA S

STVARNIM PREMOŽENJEM

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni
list RS, št.  86/2010) in 7. èlena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) se doloèi 10 %
vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko Obèina Trbovlje
sklene ne glede na vkljuèenost v veljavni naèrt rav-
nanja s stvarnim premoženjem glede na  skupno vred-
nostjo posameznega naèrta.

Trbovlje, 19.12.2011
Obèina Trbovlje

župan
Vili TREVEN
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Založili obèini Hrastnik in Trbovlje
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