
URADNI VESTNIK

ZASAVJA
LETO XLVI

15. 2. 2011

[t. 5

OBÈINA TRBOVLJE

1. ODLOK O PRORAÈUNU OBÈINE TRBOVLJE ZA LETO 2011 IN LETNI NAÈRT PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBÈINE TRBOVLJE ZA LETO 2011 

2. ODLOK  SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKOV O PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJIH
IN NJIHOVI USKLADITVI GLEDE GRADNJE OBJEKTOV IN NAPRAV KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

3. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA SPLOŠ-
NA KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA TRBOVLJE

4. ODLOK O UKINITVI ODLOKOV, SPREJETIH V LETIH 1978 IN 1979 
5. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURE V OBÈINI TRBOVLJE 
6. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBÈINI TRBOVLJE V LETU 2011
7. SKLEP O FINANCIRANJU POLITIÈNIH STRANK V OBÈINI TRBOVLJE
8.  JAVNI RAZPIS ZA SOFINACIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBÈINI TRBOVLJE V LETU 2011 
9. JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURE V OBÈINI TRBOVLJE

V LETU 2011
10. JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA DROGA 2011
11. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, KI SO PREDMET SPLOŠNE PORABE

PRORAÈUNA OBÈINE TRBOVLJE ZA LETO 2011
12. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH

ORGANIZACIJ V LETU  2011

TISKOVINA



OBÈINA TRBOVLJE

1.

Na podlagi 29. èlena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS - UPB2, UL RS št. 94/07, 27/08, 76/08), 29. èlena
Zakona o javnih financah (UL RS št. 79/99 in spre-
membe), Zakona o financiranju obèin (ZFO-1, UL RS
št. 123/06, 101/07, 57/08) ter na podlagi  37. èlena
Statuta obèine Trbovlje (UVZ št. 28/07-PB) je Obèins-
ki svet Obèine Trbovlje na 3. redni  seji  dne
14.02.2011 sprejel

ODLOK O PRORAÈUNU OBÈINE
TRBOVLJE ZA LETO 2011

I. SPLOŠNA DOLOÈBA

1. èlen
(podroèja, ki jih proraèun doloèa)

S tem odlokom se za proraèun obèine Trbovlje za leto
2011 (v nadaljnjem besedilu: proraèun) doloèajo višina,
programska struktura proraèuna, cilji in naèela proraèuna,
postopki izvrševanja proraèuna, posebnosti upravljanja in
prodaje stvarnega in finanènega premoženja 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 posred-
nim proraèunskim uporabnikom so namenska in jih v druge
namene ni mogoèe uporabiti. Uporabniki proraèunskih
sredstev ne smejo prevzemati na raèun obèinskega pro-
raèuna 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. 

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. 
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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 2011 do 2014,
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 bo v letu 2011 oblikovala dodatna
sredstva za proraèunsko rezervo in sicer v višini
217.500 EUR. Zakonsko doloèena višina teh sredstev
je najveè 1,5 % prejemkov proraèuna. 
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 pridobivanja in razpolaganja s stvarnim

premoženjem, 

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
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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 2011 - 2014.
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 2011 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.  

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
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 predvideno
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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 v letu 2011 ne bo dolgoroèno
zadolževala niti ne bo dajala poroštev. 

Posredni proraèunski uporabniki v obèini Trbovlje,
katerih ustanoviteljica je Obèina Trbovlje, se v letu
2011 ne smejo dolgoroèno zadolževati. 

VII. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE

25. èlen
(zaèasno financiranje v letu 2012)

V obdobju zaèasnega financiranja Obèine Trbovlje v
letu 2012, 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 2011.

Številka: 410-2/2010-19
Datum: 14.02.2011

ŽUPAN
Vili Treven l.r

LETNI NAÈRT PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

OBÈINE TRBOVLJE ZA LETO 2011

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 obèin (Uradni list RS, št. 84/2007,
94/2007, 55/2009, 100/2009, 49/2010) se predloži
obèinskemu svetu letni naèrt pridobivanja in razpola-
ganja s stvarnim premoženjem obèine. Letni naèrt je
izdelan na podlagi predlogov Oddelka za premožen-
jsko pravne zadeve, Oddelka za splošne zadeve,
Oddelka za okolje in prostor, Oddelka za gospodarske
javne službe ter Oddelka za finance, gospodarstvo in
družbene dejavnosti.

II. LETNI NAÈRT RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIÈNIM IN PREMIÈNIM PREMOŽENJEM

Za realizacijo prihodkov proraèuna Obèine Trbovlje za
leto 2011 iz naslova razpolaganja s stvarnim
nepremiènim premoženjem se proda naslednje pre-
moženje:

1. Zemljišèa:

1. parc.št. 396/35 k.o. Trbovlje,
2. parc.št. 3396.S  k.o. Trbovlje,
3. parc.št. 3397.S k.o. Trbovlje,
4. parc.št. 3266.S k.o. Trbovlje,
5. del parc.št. 747/16 k.o. Trbovlje,
6. parc.št. 252/8 in del parc. št. 34/1, obe k.o. Trbovl-

je,
7. parc.št. 281/12 k.o. Trbovlje,
8. parc. št. 1802/1 k.o. Trbovlje,
9. parc. št. 303/70 in del 303/54, obe k.o. Trbovlje,
10.parc. št. 351/125 k.o. Trbovlje,
11.parc. št. 1855/2 k.o. Trbovlje,
12.parc. št. 887/138 k.o. Trbovlje,
13.solastniški delež parc. št. 887/130 k.o. Trbovlje,
14.parc. št. 887/127 k.o. Trbovlje,
15.solastniški delež parc. št. 887/129 k.o. Trbovlje,
16.solastniški delež parc. št. 887/134 k.o. Trbovlje,
17.del parc. št. 1792/6 k.o. Trbovlje,
18.parc. št. 1775/1, 1753/4, 1752/1, 1753/1, 1751,

887/38, 887/34, 869/19, 787.S, 1051/2, 1747,
1748/1, 1321/1, 1321/2, 1771, 1772/2, 1770/3,
1770/4, 1770/5, 1770/6, 1770/7, 1739/2, 1739/3,
1750, 1820/3, 1739/7, 1749, 1761/26, vse k.o.
Trbovlje in parc. št. 577/2, 577/3, obe k.o. Èebine.

2. Objekti:

1. Objekt na naslovu Dom in vrt 3,
2. Objekt na naslovu Globušak 1,
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3. prodaja 6 - ih starejših stanovanj,
4. prodaja stanovanja na naslovu Trg svobode 30,
5. prodaja stanovanja na naslovu Opekarna 4,
6. del stavbe na naslovu Ribnik 14,
7. objekt na naslovu Rudarska cesta 1,
8. menjava stanovanj Spekter - Obèina,
9. menjava stanovanj Obèina- SBT,
10.podstrešni del stavbe Partizanska cesta 2.

3. Premiènine:

1. Osebno vozilo znamke Subaru forester - 2.0,
datum prve registracije 29.10.2004,

2. Osebno vozilo znamke Subaru  Legacy/outback -
3.0, datum prve registracije 7.10.2005.

III. CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIÈNIM PREMOŽENJEM

1. Zemljišèa:

Pod zaporedno št. 1
Zemljišèe parc.št. 396/35 k.o. Trbovlje v izmeri 17 m2.
Ocenjena vrednost: 680,00 EUR.
Na zemljišèu se nahaja legalno zgrajena garaža, last-
niki pa je podal vlogo za odkup zemljišèa pod njo.
Garaža je geodetsko odmerjena, tako da ima svojo
parcelno številko. Cilj prodaje je, da za zemljišèe, od
katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupni-
no, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost in
omogoèimo lastniku garaže vpis v zemljiško knjigo.  

Pod zaporedno št. 2
Zemljišèe parc. št. 3396.S k.o. Trbovlje v izmeri 28 m2.
Ocenjena vrednost: 1.120,00 EUR.
Na zemljišèu se nahaja legalno zgrajena garaža, last-
nik pa je podal vlogo za odkup zemljišèa pod njo.
Garaža je geodetsko odmerjena, tako da ima svojo
parcelno številko. Cilj prodaje je, da za zemljišèe, od
katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupni-
no, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost in
omogoèimo lastniku garaže vpis v zemljiško knjigo.  

Pod zaporedno št. 3
Zemljišèe parc.št. 3397.S k.o. Trbovlje v izmeri 26 m2.
Ocenjena vrednost: 1.040,00 EUR.
Na zemljišèu se nahaja legalno zgrajena garaža, last-
nik pa je podal vlogo za odkup zemljišèa pod njo.
Garaža je geodetsko odmerjena, tako da ima svojo
parcelno številko. Cilj prodaje je, da za zemljišèe, od
katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupni-
no, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost in
omogoèimo lastniku garaže vpis v zemljiško knjigo.  

Pod za poredno št. 4
Zemljišèe parc.št. 3266.S k.o. Trbovlje v izmeri 17 m2.
Ocenjena vrednost: 680,00 EUR.

Na zemljišèu se nahaja legalno zgrajena garaža, last-
niki pa je podal vlogo za odkup zemljišèa pod njo.
Garaža je geodetsko odmerjena, tako da ima svojo
parcelno številko. Cilj prodaje je, da za zemljišèe, od
katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupni-
no, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost in
omogoèimo lastniku garaže vpis v zemljiško knjigo.  

Pod zaporedno št. 5
Del zemljišèa parc.št. 747/16 k.o. Trbovlje v izmeri 330
m2. Ocenjena vrednost: 13.200,00 EUR.
Vlagatelj je podal vlogo za odkup. Cilj prodaje je, da za
zemljišèe, od katerega nimamo nobenih prihodkov,
prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno
vrednost.

Pod zaporedno št. 6
Zemljišèe parc.št. 252/8 in del parc.št. 34/1, obe k.o.
Trbovlje v izmeri 5.144 m2. Ocenjena vrednost:
101.460,00 EUR. 
Veè vlagateljev je podalo vlogo za odkup. Cilj prodaje
je, da za zemljišèe, od katerega nimamo nobenih pri-
hodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala
pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 7
Zemljišèe parc.št. 281/12 k.o. Trbovlje v izmeri 20 m2.
Ocenjena vrednost: 800,00 EUR.
Na zemljišèu se nahaja legalno zgrajena garaža, last-
nik pa je podal vlogo za odkup zemljišèa pod njo.
Garaža je geodetsko odmerjena, tako da ima svojo
parcelno številko. Cilj prodaje je, da za zemljišèe, od
katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupni-
no, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost in
omogoèimo lastniku garaže vpis v zemljiško knjigo.  

Pod zaporedno št. 8
Zemljišèe parc. št. 1802/1 k.o. Trbovlje, v izmeri 139
m2. Ocenjena vrednost: 5.560,00 EUR.
Zemljišèe bo predmet menjave, in sicer gre za
zemljišèe, ki ne predstavlja veè ceste oz. javne poti,
saj je bila le-ta prestavljena.

Pod zaporedno št. 9
Zemljišèe parc. št. 303/70 in del parc. št. 303/54, obe
k.o. Trbovlje, v izmeri 198 m2. Ocenjena vrednost:
7.920,00 EUR.
Cilj prodaje je odprodati zemljišèa, ki jih ne potrebuje-
mo. Prejeli smo vlogo lastnice sosednjih zemljišè, ki bi
želela zaokrožiti zemljišèe v njeni lasti.

Pod zaporedno št. 10
Zemljišèe parc. št. 351/125 k.o. Trbovlje v izmeri 71
m2. Ocenjena vrednost: 2.840,00 EUR.
Cilj prodaje je odprodati zemljišèa, ki jih ne potrebuje-
mo. Prejeli smo vlogo lastnice sosednjega zemljišèa,
ki bi želela zaokrožiti zemljišèe v njeni lasti.
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Pod zaporedno št. 11
Zemljišèe parc. št. 1855/2 k.o. Trbovlje v izmeri 33 m2.
Ocenjena vrednost: 990,00 EUR.
Zemljišèe predstavlja opušèeno javno pot, ki vodi le do
zemljišèa v lasti fiziène osebe, ki je podala vlogo za
odkup. Cilj prodaje je, da za zemljišèe, od katerega
nimamo nikakršnih prihodkov, prejmemo kupnino, ki
bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 12
Zemljišèe parc.št. 887/138 k.o. Trbovlje v izmeri 20
m2.  Ocenjena vrednost: 800,00 EUR.
Na zemljišèu se nahajata dve legalno zgrajeni garaži,
in sicer ena nad drugo, lastnika pa sta podala vlogo za
odkup zemljišèa pod njima. Zemljišèe je geodetsko
odmerjeno, tako da ima svojo parcelno številko. 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. 13
Solastniški delež zemljišèa parc.št. 887/130 k.o.
Trbovlje v izmeri 18 m2.  Ocenjena vrednost: 360,00
EUR.
Na zemljišèu se nahajata dve legalno zgrajeni garaži,
in sicer ena nad drugo, lastnika pa sta podala vlogo za
odkup zemljišèa pod njima. Zemljišèe je geodetsko
odmerjeno, tako da ima svojo parcelno številko. Eden
izmed njiju je svoj solastniški delež že odkupil v letu
2010. 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.  

Pod zaporedno št. 14
Zemljišèe parc.št. 887/127 k.o. Trbovlje v izmeri 18
m2.  Ocenjena vrednost: 720,00 EUR.
Na zemljišèu se nahajata dve legalno zgrajeni garaži,
in sicer ena nad drugo, lastnika pa sta podala vlogo za
odkup zemljišèa pod njima. Zemljišèe je geodetsko
odmerjeno, tako da ima svojo parcelno številko. 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. 15
Solastniški delež zemljišèa parc.št. 887/129 k.o.
Trbovlje v izmeri 17 m2.  Ocenjena vrednost: 340,00
EUR.
Na zemljišèu se nahajata dve legalno zgrajeni garaži,
in sicer ena nad drugo, lastnika pa sta podala vlogo za
odkup zemljišèa pod njima. Zemljišèe je geodetsko
odmerjeno, tako da ima svojo parcelno številko. Eden
izmed njiju je svoj solastniški delež že odkupil v letu
2010. 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.  

Pod zaporedno št. 16
Solastniški delež zemljišèa parc.št. 887/134 k.o.
Trbovlje v izmeri 18 m2.  Ocenjena vrednost: 360,00
EUR.
Na zemljišèu se nahajata dve legalno zgrajeni garaži,
in sicer ena nad drugo, lastnika pa sta podala vlogo za
odkup zemljišèa pod njima. Zemljišèe je geodetsko
odmerjeno, tako da ima svojo parcelno številko. Eden
izmed njiju je svoj solastniški delež že odkupil v letu
2010. 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.  

Pod zaporedno št. 17
Del zemljišèa parc. št. 1792/6 k.o. Trbovlje v približni
izmeri 200 m2. Ocenjena vrednost: 3.000,00 EUR.
Zemljišèe predstavlja opušèeno javno pot, ki se naha-
ja ob zemljišèu, ki je v lasti fiziène osebe, ki je podala
vlogo za odkup. Zemljišèe bo predmet menjave za
zemljišèe, kjer je potrebno sanirati plazovito obmoèje. 

Pod zaporedno št. 18
Zemljišèa parc. št. parc. št. 1775/1, 1753/4, 1752/1,
1753/1, 1751, 887/38, 887/34, 869/19, 787.S, 1051/2,
1747, 1748/1, 1321/1, 1321/2, 1771, 1772/2, 1770/3,
1770/4, 1770/5, 1770/6, 1770/7, 1739/2, 1739/3, 1750,
1820/3, 1739/7, 1749, 1761/26, vse k.o. Trbovlje in
parc. št. 577/2, 577/3, obe k.o. Èebine. Predvidena
sredstva: 183.479,00 EUR.
Zemljišèa so bila predmet menjalne pogodbe z družbo
RTH d.o.o. za zemljišèa, ki jih obèina potrebuje za
lažje in celovito urejanje mesta. Menjalna pogodba je
že bila sklenjena, zaradi uskladitve s proraèunom pa je
menjava uvršèena tudi v letni naèrt za leto 2011.

2.Objekti:

Pod zaporedno št. 1
Veèstanovanjski objekt na naslovu Dom in vrt 3 s pri-
padajoèim funkcionalnim zemljišèem. Ocenjena vred-
nost: 50.000,00 EUR.
Cilj prodaje je odprodati starejše objekte, v katere so
potrebna velika investicijska vlaganja in tako pre-
jmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vred-
nost ter se izognemo investicijskemu vlaganju v
objekt.

Pod zaporedno št. 2
Veèstanovanjski objekt na naslovu Globušak 1 s pri-
padajoèim funkcionalnim zemljišèem. Ocenjena vred-
nost: 50.000,00 EUR.
Cilj prodaje je odprodati starejše objekte, v katere so
potrebna velika investicijska vlaganja in tako pre-
jmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vred-
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nost ter se izognemo investicijskemu vlaganju v
objekt.

Pod zaporedno št. 3
Prodaja 6-ih starejših stanovanj. Ocenjena vrednost:
78.000,00 EUR. Prodaja je bila že vkljuèena v letnem
naèrtu za leto 2010. Obrazložitev ostaja enaka. Pred-
laga se prodaja 6- ih stanovanj, starejših od 60 let z
razlogom, da investicijska vlaganja vanje presegajo
30% vrednosti posameznega stanovanja. Gre za
starejša stanovanja na naslovih Kolonija 1. maja, Žab-
jek, Opekarna in Trg Franca Fakina.

Pod zaporedno št. 4
Prodaja stanovanja na naslovu Trg svobode 30. Ocen-
jena vrednost: 50.000,00 EUR. Stanovanje je bilo v
zelo slabem stanju, a ga je najemnik na lastne stroške
v celoti obnovil. Izvedena je bila menjava stavbnega
pohištva v celoti, obnova kopalnice ter elektro in stro-
jnih instalacij. Po naših ocenah je bil izveden vložek v
stanovanje cca. 20.000 EUR. Z razlogom ureditve
razmerij z najemnikom, predlagamo prodajo predmet-
nega stanovanja.

Pod zaporedno št. 5
Prodaja stanovanja na naslovu Opekarna 4. Ocenjena
vrednost 25.000,00 EUR. Stanovanje je v zelo slabem
stanju. Najemnik ima vseskozi probleme z zamakan-
jem zaradi ravne strehe na objektu. Zaradi nujnosti
sanacijskih ukrepov, kateri so povezani s finanènimi
sredstvi, se je najemnik odloèil, da na lastne stroške
obnovi predmetno stanovanje.
Cilj prodaje je pridobiti primerno kupnino, ki bo pred-
stavljala pošteno tržno vrednost ter se izognemo
investicijskemu vlaganju v stanovanje.

Pod zaporedno št. 6
Del stavbe na naslovu Ribnik 14. Ocenjena vrednost:
3.000,00 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.

Pod zaporedno št. 7
Veèstanovanjski objekt na naslovu Rudarska cesta 1 s
pripadajoèim funkcionalnim zemljišèem. Ocenjena
vrednost: 50.000,00 EUR.
Cilj prodaje je odprodati starejše objekte, v katere so
potrebna velika investicijska vlaganja in tako pre-
jmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vred-
nost ter se izognemo investicijskemu vlaganju v
objekt.

Pod zaporedno št. 8
Menjava stanovanj med Obèino Trbovlje in NSO Spek-
ter. Obèina in Spekter želita urediti lastniška razmerja

za stanovanja, ki so dejansko združena, le da je last-
nik enega stanovanja Obèina,drugega pa Spekter. V
njih živijo isti najemniki, ki imajo dve najemni pogodbi.
Obèina in Spekter želita na ta naèin urediti lastniška
razmerja za 40 stanovanj, ki so veèinoma starejša,
slabša in manjša stanovanja. Ocenjena vrednost:
290.000,00 EUR.

Pod zaporedno št. 9
1 (eno) stanovanje na naslovu Trg revolucije 2 a.
Ocenjena vrednost: 40.000,00 EUR. 
Stanovanje bo predmet menjave s Splošno bolnišnico
Trbovlje za dve manjši stanovanji na naslovu Kešeto-
vo 7. Za uporabo stanovanj so že sklenjene najemne
pogodbe, menjava pa bo omogoèila uskladitev
dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim.

Pod zaporedno št. 10
Podstrešni del stavbe Partizanska cesta 2 v izmeri
9,60 m2. Ocenjena vrednost: 3.000,00 EUR.
Obèina je solastnica stavbe. V letu 2010 je prodala dva
poslovna prostora, ostala pa lasnica enega poslovne-
ga prostora ter podstrešnega dela, ki smiselno pripada
stanovanju v nadstropju, ki je v privatni lasti. Glede na
to, je predmet prodaje ta podstrešni del.

IV. CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA S
PREMIÈNIM  PREMOŽENJEM

Pod zaporedno št. 1
Osebno vozilo znamke Subaru forester - 2.0, datum
prve registracije 29. 10. 2004. Ocenjena vrednost:
7.000,00 EUR. S prodajo osebnega vozila bomo
znižali stroške vzdrževanja, sredstva pridobljena od
prodaje pa bomo namenili za nakup novega vozila.

Pod zaporedno št. 2
Osebno vozilo znamke Subaru  Legacy/outback - 3.0,
datum prve registracije 7. 10. 2005. Ocenjena vred-
nost: 13.000,00 EUR. S prodajo osebnega vozila
bomo znižali stroške vzdrževanja, sredstva pridobljena
od prodaje pa bomo namenili za nakup novega vozila.

V. LETNI NAÈRT PRIDOBIVANJA
NEPREMIÈNEGA IN PREMIÈNEGA PREMOŽENJA

1. Zemljišèa:

1. parc. št. 733/9 k.o. Knezdol,
2. parc. št. 318/7 k.o.Èeèe,
3. parc. št. 138/16 k.o.Trbovlje,
4. del parc. št. 1499/4 k.o. Trbovlje,
5. parc. št. 332/11 in 343/41, obe k.o. Trbovlje,
6. del parc. št. 647 in 649, obe k.o. Trbovlje,
7. parc. št. 580/17, 582/2, 579/17, vse k.o. Trbovlje,
8. parc. št. 567/11, 566/3, 567/13, vse k.o. Èebine,
9. parc. št. 1002/6, 1000/7, 1004/11, 1005/15,

1005/14, 1005/13, vse k.o. Prapreèe,
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10.del parc. št. 275, 276 in 268/2, vse k.o. Knezdol,
11.parc. št. 303/109, 303/111, obe k.o. Trbovlje,
12.parc. št. 330 k.o. Trbovlje,
13.parc. št. 367/3, 367/2, 367/1, 367/29, 782/20,

1397/85, 1397/88, 1397/89, 369/5, 792/1, 830/37,
772/79, 2344.S, 74, 367/11, 1575/4, 1574/18,
1574/16, 1574/19, 854/18, 1773/11, 414/2, 1546.S,
772/19, vse k.o. Trbovlje.

2. Stanovanja:

1. nakup treh stanovanj, 
2. menjava stanovanj Obèina -  Spekter,
3. menjava stanovanj Obèina -  SBT.

3. Premièno premoženje:

1. nakup enega osebnega vozila za službene
namene.

VI. CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA
NEPREMIÈNEGA PREMOŽENJA

1. Zemljišèa:

Pod zaporedno št. 1
Zemljišèe parc.št. 733/9 k.o. Knezdol v skupni izmeri
88 m2. Predvidena sredstva: 3.520,00 EUR.
Zemljišèe predstavlja cesto in obèina bo z nakupom
postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 2
Zemljišèe parc. št. 318/7 k.o. Èeèe v izmeri 186 m2.
Predvidena sredstva: 7.440,00 EUR.
Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture -
vodohran, z nakupom pa bo obèina postala lastnica
dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 3
Zemljišèe parc. št. 138/16 k.o. Trbovlje v izmeri 148
m2. Predvidena sredstva: 148,00 EUR.
Zemljišèe bo predmet menjave, in sicer gre za
zemljišèe, ki predstavlja cesto oz. javno pot, saj je bila
le-ta prestavljena.

Pod zaporedno št. 4
Del parc. št. 1499/4 k.o. Trbovlje v izmeri 50 m2. Ocen-
jena vrednost: 2.500,00 EUR.  
Na zemljišèu je zgrajen vodohran "Aèkun", in sicer na
podlagi pridobljene stavbne pravice s strani Sklada
kmetijskih zemljišè in gozdov, sedaj pa bo obèina
postala lastni tega zemljišèa.

Pod zaporedno št. 5
Zemljišèi parc. št. 332/11 in 343/41, obe k.o. Trbovlje,
v skupni izmeri 29 m2.
Zemljišèi bosta predmet prenosa na obèino, in sicer na

podlagi sklenjene predpogodbe v letu 2001. Do
finanène transakcije ne bo prišlo, saj je bila le-ta izve-
dena že na podlagi sklenjene predpogodbe ter dodat-
ka k predpogodbi. 

Pod zaporedno št. 6
Del zemljišè parc. št. 647 in 649, obe k.o. Trbovlje, v
približni izmeri 200 m2. Ocenjena vrednost: 3.000,00
EUR. 
Zemljišèi bosta predmet menjalne pogodbe s fizièno
osebo, ki bo z menjavo pridobila del zemljišèa, ki pred-
stavlja opušèeno javno pot in se nahaja ob zemljišèu v
njeni lasti. Obèina pa bo zemljišèi, ki sta v lasti fiziène
osebi potrebovala za sanacijo plazu.

Pod zaporedno št. 7
Zemljišèa parc. št. 580/17, 582/2, 579/17, vsa k.o.
Trbovlje, v skupni izmeri 1.539 m2. Ocenjena vred-
nost: 7.500,00 EUR.  
Obèina je na predmetnih zemljišèih sanirala posledice
plazu, sedaj pa je potrebno uskladiti dejanski stanje z
zemljiškoknjižnim, zato je potreben odkup teh zemljišè.

Pod zaporedno št. 8
Zemljišèa parc. št. 567/11, 566/3, 567/13, vsa k.o.
Èebine, v skupni izmeri 754 m2. Predvidena sredstva:
7.500,00 EUR. 
Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture -
vodohran z vodnim zajetjem, z nakupom pa bo obèina
postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 9
Zemljišèa parc. št. 1002/6, 1000/7, 1004/11, 1005/15,
1005/14, 1005/13, vsa k.o. Prapreèe, v skupni izmeri
1.105 m2. Ocenjena vrednost: 11.050,00 EUR.
Zemljišèa predstavljajo lokalno cesto, katere lastniki so
fiziène osebe. Z nakupom bo obèina postala lastnica
javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 10
Zemljišèa parc. št. 275, 276, 268/2, vsa k.o. Knezdol,
v približni izmeri 198 m2. Ocenjena vrednost: 1.980,00
EUR. 
Obèina bo na predmetnih zemljišèih sanirala posledice
plazu, zato bo potrebno sanirana zemljišèa odkupiti. 

Pod zaporedno št. 11
Zemljišèi parc. št. 303/109 in 303/4111, obe k.o.
Trbovlje, v skupni izmeri 10 m2. Ocenjena vrednost:
150,00 EUR. 
Zemljišèi predstavljata lokalno cesto in z odkupom bo
obèina postala lastnica javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 12
Zemljišèe parc. št. 330 k.o. Trbovlje, v izmeri 140 m2.
Ocenjena vrednost: 2.100,00 EUR. 
Zemljišèe predstavlja lokalno cesto in z odkupom bo
obèina postala lastnica javne infrastrukture.
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Pod zaporedno št. 13
Zemljišèa parc. št. 367/3, 367/2, 367/1, 367/29,
782/20, 1397/85, 1397/88, 1397/89, 369/5, 792/1,
830/37, 772/79, 2344.S, 74, 367/11, 1575/4, 1574/18,
1574/16, 1574/19, 854/18, 1773/11, 414/2, 1546.S,
772/19, vse k.o. Trbovlje. Ocenjena vrednost:
182.905,00 EUR.
Zemljišèa so bila predmet menjalne pogodbe z družbo
RTH d.o.o.. Gre za zemljišèa, ki jih obèina potrebuje za
lažje in celovito urejanje mesta. Obèina bo zamenjala
zemljišèa, ki jih ne potrebuje.  Menjalna pogodba je že
sklenjena, v letni naèrt za leto 2011 pa je menjava
uvršèena zaradi uskladitve s proraèunom.

1. Stanovanja:

Pod zaporedno št. 1
Nakup treh stanovanj je vezan na prodajo stanovanj, ki
so opredeljena v III. poglavju. V kolikor bo prišlo do
realizacije prodaje, bomo sredstva od prodaje namenili
za nakup novih stanovanj, primernih za oddajo v
najem.

Pod zaporedno št. 2
Menjava stanovanj med Obèino Trbovlje in NSO Spek-
ter. Obèina in Spekter želita urediti lastniška razmerja
za stanovanja, ki so dejansko združena, le da je last-
nik enega stanovanja Obèina, drugega pa Spekter. V
njih živijo isti najemniki, ki imajo dve najemni pogodbi.
Obèina in Spekter želita na ta naèin urediti lastniška
razmerja za 40 stanovanj, ki so veèinoma starejša,
slabša in manjša stanovanja.  Ocenjena vrednost:
290.000,00 EUR.

Pod zaporedno št. 3
Dve stanovanji na naslovu Kešetovo za 1 (eno)
stanovanje na naslovu Trg revolucije 2 a. Ocenjena
vrednost: 40.000,00 EUR. 
Stanovanje bo predmet menjave s Splošno bolnišnico
Trbovlje za dve manjši stanovanji na naslovu Kešeto-
vo 7. Za uporabo stanovanj so že sklenjene najemne
pogodbe, menjava pa bo omogoèila uskladitev
dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim.

VII. CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA
PREMIÈNEGA PREMOŽENJA

Pod zaporedno št. 1
Nakup enega osebnega vozila za službene namene.
Ocenjena vrednost: 35.000,00 EUR. Cilj je pridobiti
novo osebno vozilo, ki bo varènejše. Razlogi so pred-
vsem v prièakovanih nižjih stroških vzdrževanja vozila
in porabi goriva v primerjavi z dvema osebnima vozilo-
ma, ki jih vkljuèujemo v letni naèrt prodaje.

VIII. 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.

IX. 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.
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2.

Na podlagi 11., 61. in 99. èlena Zakona o prostorskem
naèrtovanju  (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09),  in
29. ter 37. èlena Statuta Obèine Trbovlje (PB, Uradni
vestnik Zasavja, št. 28/07)  je Obèinski svet obèine
Trbovlje na svoji tretji redni seji, dne 14.02.2011 spre-
jel

O D L O K
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKOV 
O PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJIH IN

NJIHOVI USKLADITVI 
GLEDE GRADNJE OBJEKTOV IN NAPRAV

KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

1. èlen

(1) S tem odlokom se doloèijo spremembe in dopol-
nitve odlokov o prostorsko ureditvenih pogojih v
obèini Trbovlje, ki so navedeni v 2. èlenu tega odlo-
ka, in sicer glede gradnje objektov in naprav kanal-
izacijskega omrežja. 

(2) S spremembo teh odlokov se  doloèeni pogoji in
merila za gradnjo objektov in naprav kanalizaci-
jskega omrežja uskladijo z zakonodajo.

2. èlen

(1) Spremenijo se naslednji odloki o prostorsko ured-
itvenih pogojih:

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja S 9/1 - Trg revolucije, (UVZ, št.
5/91);
Spremeni se 31. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo druge, tretje, èetrte in pete alineje.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja M 9/4 - Partizanska cesta,
(UVZ, št. 5/91, 6/02);
Spremeni se 27. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo druge, tretje in èetrte alineje.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja IZ 9/4 - Kovinarska šola, (UVZ,
št. 5/91);
Spremeni se 26. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo druge, tretje in èetrte alineje.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja IZ 9/2 osnovna šola Tonèke
Èeè, (UVZ, št. 5/91);
Spremeni se 26. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo druge, tretje in èetrte alineje.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja S 9/5 - Keršièeva cesta, (UVZ,
št. 5/91);

Spremeni se 28. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo druge, tretje in èetrte alineje.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja IZ 9/6 - Kopališèe, (UVZ, št.
18/92, 20/05);
Spremeni se 20. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo drugega odstavka.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja S 10/5 - Božiè - Kobac, (UVZ,
št. 19/94);
Spremeni se 30. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja S 10/12 - Pod Pirnatom, (UVZ,
št. 11/94);
Spremeni se 30. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja M 9/3 - Tržnica, (UVZ, št. 6/95
in 24/03);
Spremeni se 23. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo druge alineje.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja S 10/13 - Nad Golovcem,
(UVZ, št. 11/94);
Spremeni se 30. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja S 10/1 - Klanènikov hrib,
(UVZ, št. 11/94);
Spremeni se 30. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja S 10/9 - Keršièev hrib, (UVZ,
št. 11/94);
Spremeni se 30. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja S 10/7 - C.Tonèke Èeè - Dolnji
Laznik, (UVZ, št. 11/94);
Spremeni se 30. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja E 7/1, E7/2, E7/3, E7/4, E7/5,
E7/6, E7/7, R7/1, R10/1, O7/2, P7/3, P7/4 - prido-
bivalne površine Rudnika, (UVZ, št. 11/94,
10/99);
Spremeni se 21. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo druge alineje.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja S 10/2 - Topoletovo, Majceno-
va, Gimnazijska (UVZ, št. 11/94, 10/00);
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Spremeni se 30. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja S 9/4 - Šuštarjeva kolonija
(UVZ, št. 11/94);
Spremeni se 25. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja S 9/3 - Opekarna (UVZ, št.
11/94);
Spremeni se 30. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja S 10/10 - Golovec (UVZ, št.
11/94);
Spremeni se 30. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja S 10/8 - Vovkova loka, (UVZ,
št. 19/94);
Spremeni se 30. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja P 6/1 - Cementarna (UVZ, št.
11/94);
Spremeni se 30. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte, pete in
šeste alineje.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto 11 - Klek, (UVZ, št. 11/94);
Spremeni se 31. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele
planskih celot 7 - Nasipi, 9 - Center in 10 - Franc
Fakin, (UVZ, št. 11/94, 10/99, 14/06)
Spremeni se 38. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja ŠP 9/4 - Pod gozdom, (UVZ,
št. 6/95);
Spremeni se 29. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje in èetrte alineje.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja G 9/1 - Nad Lokam, (UVZ, št.
6/95);
Spremeni se 31. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja P 9/3 - Globušak, (UVZ, št.
6/95);

Spremeni se 30. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge in tretje alineje ter besedi-
lo osme alineje.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèja urejanja P 9/1 - Mehanika, ŠP 9/1 -
Strelišèe STT in IZ 9/1 OŠ A. Hohkraut, (UVZ, št.
6/95);
Spremeni se 30. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve in druge alineje ter besedilo
sedme alineje.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèji urejanja S 9/7 - Terezija in P 9/2 - IPOZ,
(UVZ, št. 6/95, 11/05);
Spremeni se 25. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja S 8/2 - Flere, (UVZ, št. 6/95);
Spremeni se 31. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèja urejanja G 8/1 - Jugov graben, G 8/2 -
Bevško in G 8/3 - Bevški graben, (UVZ, št. 6/95);
Spremeni se 31. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèji urejanja S 8/1 - Bevško in P 8/1 -
Sušnik, (UVZ, št. 6/95);
Spremeni se 30. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje in èetrte alineje.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja O 8/1 - RTP - Petrol, (UVZ, št.
6/95);
Spremeni se 26. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve in druge alineje ter besedilo
sedme alineje.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto 6 - Zasavje, (UVZ, št. 6/95);
Spremeni se 31. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte in pete aline-
je.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoèje urejanja S 10/3 - Zgornje Topoletovo
(UVZ, št. 6/95)
Spremeni se 30. èlen odloka in sicer tako, da se
èrta besedilo prve, druge, tretje, èetrte, pete in
šeste alineje.

(2) Èrtana besedila se nadomestijo z novo alinejo, ki
se glasi:

- Vsi objekti in naprave novega kanalizacijska
omrežja in obnove obstojeèega omrežja se morajo
graditi skladno z zakonodajo in doloèili obèinskega
predpisa, ki ureja naèin izvajanja gospodarske
javne službe odvajanja in èišèenja komunalne in
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padavinske odpadne vode na obmoèju obèine
Trbovlje. Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora
investitor za naèrtovanje objektov in naprav kanal-
izacijskega omrežja pridobiti projektne pogoje, ki jih
skladno s svojimi pristojnostmi, doloèenimi z
zakonom ali predpisom doloèi pristojni soglasoda-
jalec in  soglasje oziroma potrditev pristojnega
soglasodajalca, da je projektna dokumentacija
izdelana skladno s pogoji, ki jih je predhodno
doloèil za njeno izdelavo.

3. èlen

Vsa ostala doloèila odlokov ostanejo nespremenjena.

4. èlen

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in
zaène veljati osmi dan po objavi.

Številka:  007-12/2010  
Datum: 14.02.2011   

župan
Vili TREVEN

3.

Na podlagi 3. in 8. èlena Zakona o zavodih  (ZZ)
((Ur.l.RS št. 12/91,17/91,55/92,13/93,  66/93, 45/94,
8/96, 31/00, 36/00, 127/06) in 135. èlena Zakona o
uresnièevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS
št.  77/2007-UPB1, 56/2008), 37. èlena Statuta obèine
Trbovlje (UVZ št. 28/07 UPB) in 83. èlena Poslovnika
obèinskega sveta (UVZ št. 28/2007-PB,
5/2009,20/2010), je obèinski svet Obèine Trbovlje na
svoji  3. redni seji, dne 14.02.2011, sprejel naslednji

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
splošna Knjižnica Toneta Seliškarja

Trbovlje 

1. èlen

Spremeni se 12. èlen odloka in se glasi:

Za direktorja je lahko imenovan kdor ima:
- najmanj univerzitetno izobrazbo;  
- opravljen izpit iz bibliotekarske stroke, èe bo opravl-

jal delo strokovnega delavca v okviru javne službe,
èe bibliotekarskega izpita nima, ga mora opraviti
najkasneje v dveh letih od  imenovanja;

- štiri leta delovnih izkušenj na delih, ki zahtevajo izo-
brazbo iz prve alineje tega èlena; 

- vodstvene izkušnje.      

Ob prijavi na razpis morajo kandidati predložiti naèrt
razvoja knjižnice za dobo petih let. 

2. èlen

Ostali èleni odloka ostanejo nespremenjeni.

3. èlen 

Spremembe in dopolnitve zaènejo veljati osmi  dan po
objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: 612-1/2011- 1
Datum: 14.02.2011

župan
Vili TREVEN
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4.

Na podlagi 118. èlena Statuta Obèine Trbovlje (Uradni
vestnik Zasavja, št. 28/2007-PB) in 66. ter 83. èlena
Poslovnika obèinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja
št. 28/2007-PB, 5/20009 in 20/2010) je Obèinski svet
Obèine Trbovlje na svoji 3. redni seji dne 14. 2. 2011
sprejel naslednji

ODLOK O UKINITVI ODLOKOV, SPREJETIH V
LETIH 1978 IN 1979 

1.
Ukinejo se naslednji odloki:

- Odlok o doloèitvi roka, do katerega morajo obèani,
organizacije združenega dela, druge organizacije in
skupnosti in državni organi nabaviti sredstva za oseb-
no in kolektivno zašèito pred radiološkimi, biološkimi
in kemiènimi bojnimi sredstvi (UVZ, št. 3/1978)

- Odlok o prispevku za socialno skrbstvo v letu 1978,
ki ga plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili
samoupravnega sporazuma (UVZ, št. 7/1978) 

- Odlok o prispevku za socialno skrbstvo v letu 1979,
ki ga plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili
samoupravnega sporazuma (UVZ, št. 17/1978) 

- Odlok o prispevku za socialno skrbstvo v letu 1980,
ki ga plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili
samoupravnega sporazuma (UVZ, št. 18/1979) 

- Odlok o prispevku za izobraževanje v letu 1978, ki ga
plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega
sporazuma (UVZ, št. 7/1978)

- Odlok o prispevku za izobraževanje v letu 1979, ki ga
plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega
sporazuma (UVZ, št. 17/1978)

- Odlok o prispevku za izobraževanje v letu 1980, ki ga
plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega
sporazuma (UVZ, št. 18/1979)

- Odlok o prispevku za zdravstveno varstvo v letu
1978, ki ga plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili
samoupravnega sporazuma (UVZ, št. 7/1978) 

- Odlok o prispevku za zdravstveno varstvo v letu
1979, ki ga plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili
samoupravnega sporazuma (UVZ, št. 17/1978) 

- Odlok o prispevku za zdravstveno varstvo v letu
1980, ki ga plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili
samoupravnega sporazuma (UVZ, št. 17/1979) 

- Odlok o prispevku za kulturno dejavnost v letu 1978,
ki ga plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili
samoupravnega sporazuma (UVZ, št. 7/1978) 

- Odlok o prispevku za kulturno dejavnost v letu 1979,
ki ga plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili
samoupravnega sporazuma (UVZ, št. 17/1978) 

- Odlok o prispevku za kulturno dejavnost v letu 1980,
ki ga plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili
samoupravnega sporazuma (UVZ, št. 17/1979) 

- Odlok o prispevku za zaposlovanje v letu 1978, ki ga

plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega
sporazuma (UVZ, št. 7/1978) 

- Odlok o prispevku za zaposlovanje v letu 1979, ki ga
plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega
sporazuma (UVZ, št. 17/1978)

- Odlok o prispevku za zaposlovanje v letu 1980, ki ga
plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega
sporazuma (UVZ, št. 17/1979) 

- Odlok o prispevku za družbeno varstvo otrok v letu
1978, ki ga plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili
samoupravnega sporazuma (UVZ, št. 7/1978) 

- Odlok o prispevku za družbeno varstvo otrok v letu
1979, ki ga plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili
samoupravnega sporazuma (UVZ, št. 17/1978) 

- Odlok o prispevku za družbeno varstvo otrok v letu
1979, ki ga plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili
samoupravnega sporazuma (UVZ, št. 17/1979) 

- Odlok o prispevku za  telesnokulturno dejavnost v
letu 1978, ki ga plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili
samoupravnega sporazuma (UVZ, št. 7/1978) 

- Odlok o prispevku za telesnokulturno dejavnost v letu
1979, ki ga plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili
samoupravnega sporazuma (UVZ, št. 17/1978) 

- Odlok o prispevku za telesnokulturno dejavnost v letu
1980, ki ga plaèujejo zavezanci, ki niso sklenili
samoupravnega sporazuma (UVZ, št. 17/1979) 

- Odlok o ureditvi nekaterih vprašanj s podroèja
zakona o blagovnem prometu (UVZ, št. 15/1978)

- Odlok o obèinskih blagovnih rezervah (UVZ, št.
17/1978)

- Odlok o popreèni gradbeni ceni in popreènih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišè v obèini
Trbovlje za leto 1979 (UVZ, št. 4/1979)

- Odlok o pogrebnih sveèanostih na obmoèju obèine
Trbovlje  (UVZ, št. 6/1979)

- Odlok o splošnih pogojih o vzajemnih razmerjih med
etažnimi lastniki v obèini Trbovlje  (UVZ, št. 6/1979)

- Odlok o prispevku za pospeševanje kmetijstva v
obèini Trbovlje  (UVZ, št. 13/1979)

- Odlok o doloèitvi zašèitenih kmetij po zakonu o
dedovanju kmetijskih zemljišè in kmetij  (UVZ, št.
13/1979)

- Odlok o merilih za razvršèanje objektov, ki so bili
zgrajeni brez lokacijskega dovoljenja in so bili v
uporabi pred 16.4.1978  (UVZ, št. 15/1979)

- Odlok o doloèitvi prispevka za financiranje vzdrže-
vanja in obnavljanja posameznih komunalnih objek-
tov in naprav skupne rabe (UVZ, št. 17/1979)

- Odlok o stanarinah na obmoèju obèine Trbovlje
(UVZ, št. 19/1979).

2.
Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in zaène
veljati 15. dan po objavi.

Številka: 007-11/2009-15
Vili TREVEN

Župan       
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5.

Na podlagi 66. in 106. èlena Zakona o uresnièevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS št. 96/02, 123/06,
7/07, 53/07, 65/07, 56/08, 4/10), 3. in 7. èlena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 110/02 - ZDT-B, 56/02 - ZJU, 127/06 -
ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN,
107/10), 123. èlena Statuta Obèine Trbovlje (UVZ št.
28/07 - PB), 66. èlena Poslovnika Obèinskega sveta
Obèine Trbovlje (UVZ št. 28/07 - PB, 5/09, 20/10), je
Obèinski svet Obèine Trbovlje na svoji 3. redni seji,
dne 14. 2. 2011 sprejel 

Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljske
kulture v obèini Trbovlje

1. èlen

S tem pravilnikom Obèinski svet Obèine Trbovlje
doloèa upravièence, pogoje, postopke, merila in kriter-
ije za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v
obèini Trbovlje. 

Predmet tega pravilnika je razdelitev proraèunskih
sredstev, ki jih Obèina 
Trbovlje v ta namen zagotavlja v vsakoletnem pro-
raèunu in se upravièencem razdelijo na podlagi javne-
ga razpisa.

Predmet tega pravilnika niso sredstva za investicije v
prostore in objekte ter za nakup osnovnih sredstev in
opreme. 

2. èlen

Za programe kulture štejejo vse oblike ustvarjanja,
poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih
dobrin. 

3. èlen

Obèina Trbovlje sofinancira iz proraèuna naslednje
vsebine:
- redno dejavnost registriranih kulturnih društev in

njihovih zvez, ter drugih društev, ki so registrirana
tudi za kulturno dejavnost,

- kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu
lokalne skupnosti,

- sodelovanje na obèinskih, regijskih, državnih
sreèanjih in sreèanjih v tujini,

- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe lju-
biteljske kulturne dejavnosti,

- kulturno izmenjavo, gostovanja društev v tujini,
- druge programe, ki dokažejo vsebinsko uèinkovi-

tost na podroèju ljubiteljske kulture, vendar le za
tiste upravièence, ki za svojo redno dejavnost niso
že sofinancirani iz proraèuna Obèine Trbovlje.

4. èlen

Ob kandidiranju na razpis za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulture morajo prijavitelji izpolnjevati
naslednje pogoje:
- so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo

(posamezna sekcija društva se lahko prijavi samo v
okviru društva),

- imajo sedež v obèini Trbovlje,
- delujejo na obmoèju obèine Trbovlje najmanj eno

leto,
- se predstavijo obèanom Trbovelj najmanj enkrat na

leto,
- imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske,

prostorske in materialne pogoje za izvedbo progra-
ma,

- imajo urejeno evidenco o èlanstvu in ostalo doku-
mentacijo, v skladu z veljavno zakonodajo,

- redno poroèajo obèinski upravi o svojih aktivnostih,
dosežkih in poslovanju. 

5. èlen

Programi se sofinancirajo na podlagi izvedenega
postopka javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem
vestniku Zasavja in na spletnih straneh obèine.

6. èlen

Župan s sklepom imenuje trièlansko razpisno komisijo
za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis prispelih
prijav. 

7. èlen

Razpisna komisija pregleda pravoèasno prispele pri-
jave na razpis. Za nepopolne prijave komisija pozove
prijavitelje, da jih v roku osmih dni dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ni dopolnil v roku, se
zavržejo.

Komisija na podlagi meril in kriterijev iz tega pravilnika
ter doloèitvi vrednosti toèke pripravi predlog sofinan-
ciranja programov ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Vrednost toèke se vsako leto doloèi na osnovi višine
zagotovljenih proraèunskih sredstev za ljubiteljsko kul-
turo in obsega toèk za sofinanciranje posameznih
namenov.

Obèina Trbovlje obvesti posamezne prijavitelje o izidu
razpisa s poslano odloèbo. Zoper to odloèbo je možno
podati pritožbo županu najkasneje v roku osem dni od
prejema odloèbe. Odloèitev župana o pritožbi je
dokonèna. 
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8. èlen

Izbrani izvajalci in obèina sklenejo, na podlagi sklepov
o izboru, pogodbe o sofinanciranju programov lju-
biteljske kulture. V pogodbi se opredeli višina in
namen sofinanciranja, roki za zagotavljanje finanènih
sredstev ter medsebojne pravice in obveznosti pogod-
benih strank. 

Izvajalci programov morajo po izvedenem programu
oz. v rokih, doloèenih s pogodbo, predložiti dokazila o
izpolnitvi obveznosti. Izvajanje pogodbenih obveznosti
spremlja strokovni sodelavec obèinske uprave,
zadolžen za kulturo. 

Sredstva se lahko porabijo le za namen doloèen s
pogodbo. Èe izvajalci kršijo pogodbene obveznosti,
morajo prejeta sredstva vrniti v obèinski proraèun, sku-
paj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Izvajalec, ki krši
pogodbena doloèila, ne more kandidirati na nasled-
njem javnem razpisu za sofinanciranje programov lju-
biteljske kulture v obèini Trbovlje. 

9. èlen

Merila in kriteriji za vrednotenje

1. Pri vrednotenju redne dejavnosti kulturnih društev
se upoštevajo naslednja vsebinska  

merila:

Merilo
A Podroèje ustvarjanja in število èlanov
B Strokovno - umetniško vodenje
C Udeležba na revijah, tekmovanjih in sreèanjih
D Sodelovanje na slovesnostih, odprtjih in drugih

javnih prireditvah
E Organizacija prireditev

Merila za vrednotenje programov so izražena v
toèkah. Vrednost toèke se vsako leto doloèi na osnovi
višine zagotovljenih proraèunskih sredstev za lju-
biteljsko kulturo in obsega toèk za sofinanciranje
posameznih namenov.

Sekcije in skupine znotraj društva se vrednotijo
posamezno, prijavitelj in podpisnik pogodbe pa je
lahko le društvo kot celota.

Vsako društvo oz. sekcija, ki pridobi sredstva za redno
dejavnost, mora letno pripraviti vsaj en dogodek, na
katerem se predstavi obèanom obèine Trbovlje. 

A) PODROÈJE USTVARJANJA IN ŠTEVILO
ÈLANOV

PODROÈJE ŠTEVILO ŠT. TOÈK
USTVARJANJA AKTIVNIH ÈLANOV
Vokalno pevsko 5-12 do 25
Pevski zbor 12-25 do 35
Pevski zbor 26 in veè od 36 do 45
Plesno, folklorno do 20 do 30
Plesno, folklorno 21 in veè od 31 do 40
Gledališko, lutkovno do 20 do 30
Gledališko, lutkovno 21 in veè od 31 do 40
Literarno, likovno do 20 do 30
Literarno, likovno 21 in veè od 31 do 40
Filmsko, foto, video, spletno 5-12 do 25
Drugo 5-12 do 25

Toèke se izraèunajo po naèelu sorazmernega
doseganja možnega skupnega števila toèk v odvis-
nosti na število aktivnih èlanov. 

B) STROKOVNO - UMETNIŠKO VODENJE

Strokovno - umetniški vodje so po tem pravilniku
osebe, ki umetniško vodijo posamezne kulturne
skupine. Za posamezno kulturno skupino oz. sekcijo
se prizna le en umetniški vodja. 

STROKOVNA USPOSOBLJENOST ŠT. TOÈK
nižja izobrazba 10
srednja izobrazba 20
Visoka ali univerzitetna izobrazba 50

USTVARJALNE IZKUŠNJE
od pet do deset let 10
od deset do petnajst let 20
nad petnajst let 30

C) UDELEŽBA NA REVIJAH, TEKMOVANJIH IN
SREÈANJIH

NIVO REVIJE, TEKMOVANJA ALI SREÈANJA ŠT.
TOÈK

Obèinska in obmoèna raven 10
Medobmoèna oz. regijska raven 20
Državna raven 30
Meddržavna raven 40
Posebni uspehi ali nagrade (dosežen rezultat) do 50

D) SODELOVANJE NA SLOVESNOSTIH,
ODPRTJIH IN DRUGIH PRIREDITVAH V OBÈINI

ŠTEVILO NASTOPOV ŠT. TOÈK
1 nastop 2
2-4 nastopi 4
Veè kot 4 nastopi 6
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E) ORGANIZACIJA PRIREDITEV

PRIREDITEV ŠT. TOÈK
Krajša prireditev, kulturni veèer, predavanje,
delavnica, razstava 4
Prireditev, kjer povezano delujejo vsaj 3 društva 10
Samostojna celoveèerna 20

2. Ocenjeni bodo tudi posebni projekti kulturnih
društev. Vsak prijavitelj lahko prijavi samo en 
projekt. Kot projekt se smatra posamièna aktivnost kul-
turnih izvajalcev. Komisija upošteva pomen projekta za
obèino. Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo imeli
realno finanèno in organizacijsko strukturo.

Projekti bodo ocenjeni na podlagi naslednjih kriterijev:

KRITERIJI ŠT. TOÈK
Vsebina oz. izvirnost projekta do 25
Pomen projekta za obèino do 15
Projekt je namenjen mladim oz. v njem
sodelujejo mladi do 10

Najvišje možno število toèk za posamezni projekt je
50. 

10. èlen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljske kul-
ture v obèini Trbovlje (UVZ št. 6/2004).

11. èlen

Pravilnik zaène veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem vestniku Zasavja.

Številka: 610-2/2011
Datum: 15.02.2011

Vili Treven
Župan Obèine Trbovlje

6.

Na podlagi 7. èlena Zakona o športu (ZSpo) (Ur.l. RS
št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03) 37. èlena Statuta
obèine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 28/07 -
PB), 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  3.
seji dne, 14.02.2011sprejel  

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBÈINI TRBOVLJE
V LETU 2011

1.
S proraèunom za leto 2011 so naèrtovana sredstva za
programe športa v vrednosti  538.079 €, kar je 5,3 %
manj kot v letu 2010. Od skupne vrednosti je naèrto-
vanih 362.079 € za sofinanciranje dejavnosti Zavoda
za šport, 14.000 € za investicijsko vzdrževanje, 2.000
€ za preplastitev atletske steze in 160.000 € za pro-
grame športnih društev in drugih izvajalcev športnih
programov. 

2.
V letu 2010 se je na razpis prijavilo 29 športnih
društev, dve zvezi  in trije drugi izvajalci. V letu 2011
bodo društva športne programe izvajala v okviru
nacionalnega programa športa v 20. športnih
panogah. Od tega se 24 društev vkljuèuje v individu-
alne panoge (tekmujejo tudi kot ekipe), 6 društev v
kolektivne športne panoge, štiri društva pa s svojimi
programi sooblikujejo 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).

4.
Za delovanje Zavoda za šport je v proraèunu obèine za
leto 2011 naèrtovanih 362.079 €, od tega za plaèe
131.182 €, za pokojninsko zavarovanje 2.813 €, za
prispevke delodajalca 17.584 €, za materialne stroške
210.500 €. 
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Sredstva za investicijsko vzdrževanje 14.000 € so
naèrtovana za èišèenje in sanacijo prezraèevanja v
športni dvorani Polaj in za nadaljevanje obnove sani-
tarij  v kompleksu Rudar.
Sredstva v višini 2.000 €, za preplastitev atletske
steze, so naèrtovana za izdelavo dokumentacije
potrebne za prijavo na razpis Fundacije za šport in
Ministrstva za šolstvo in šport, samo izvedbo naèrtuje-
mo v letu 2012.   
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 2011 obèin-
ski svet doloèa obseg sredstev za sofinanciranje pro-
gramov društev v letošnjem letu v vrednosti 160.000 €. 

Po posameznih namenih so okvirne vrednosti, ki bodo
predmet javnega razpisa za leto 2011, naslednje:

- interesna športna vzgoja predšolskih otrok
3.100 €

- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in 
športna rekreacija 17.000 €

- športna vzgoja otrok usmerjena v kakovostni in 
vrhunski šport 34.589 €

- interesna športna vzgoja mladine in študentov
5.200 €

- kakovostni in vrhunski šport mladih 21.000 €
- kakovostni in vrhunski šport 21.200 €
- šport otrok s posebnimi potrebami in šport invali-

dov1.400 €
- plavalni trener 21.311 €
- izobraževanje 4.800 €
- športna rekreacija 7.700 €
- vzdrževanje objektov in materialni stroški

18.700 €
- rekreativne in tekmovalne prireditve4.000 €

SKUPAJ 160.000 €

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 2011 se
objavi v Uradnem vestniku Zasavja in zaène veljati
naslednji dan po objavi.

Datum: 14.02.2010
Številka: 671-2/2011-1 

Župan   
Vili Treven

7.

Na podlagi 26. èlena Zakona o politiènih strankah
(ULRS št. 69/05-UPB) in 37. èlena Statuta obèine
Trbovlje (UVZ 28/07-PB) je Obèinski svet obèine
Trbovlje na svoji 3. redni seji, dne 14.2.2011 sprejel
naslednji

SKLEP O FINANCIRANJU POLITIÈNIH STRANK V
OBÈINI TRBOVLJE

1.

Politiènim strankam, ki so na lokalnih volitvah v letu
2010 dobile mandate v Obèinskem svetu Obèine
Trbovlje pripadajo sredstva iz obèinskega proraèuna, v
skladu z merili v tem sklepu in sicer od potrditve nji-
hovih mandatov dalje.

Sredstva iz proraèuna pripadajo tudi politiènim
strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandi-
date na lokalnih volitvah v letu 2010 za Obèinski svet,
kljub temu, da niso dobile mandatov v Obèinskem
svetu.

2.

Sredstva za financiranje politiènih strank znašajo 0,5%
od letnega zneska s katerim lahko po izraèunih Min-
istrstva za finance zagotovi izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog v posameznem letu, t.i. primerna
poraba.

Politiènim strankam iz 2. odstavka 1. toèke tega sklepa
pripadajo sredstva sorazmerno številu glasov volivcev,
ki so jih stranke dobile na volitvah. Stranka pridobi
sredstva iz proraèuna, èe je dobila najmanj 50%
glasov, potrebnih za izvolitev enega èlana sveta
lokalne skupnosti.

3.

Sredstva, ki po tem sklepu pripadajo posamezni poli-
tièni stranki iz proraèuna Obèine Trbovlje se izraèuna-
jo tako, da se sredstva po prejšnji toèki tega sklepa,
delijo s številom glasov volivcev, ki so jih skupaj dobile
vse stranke iz 1. toèke tega sklepa na volitvah v Obèin-
ski svet Obèine Trbovlje leta 2010 in se pomnožijo s
številom glasov, ki jih je dobila posamezna stranka na
volitvah.
Tako izraèunana sredstva pripadajo posamezni stran-
ki.
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4.

Sredstva po tem sklepu se strankam nakazujejo
meseèno, po dvanajstinah na njihove transakcijske
raèune in sicer najkasneje do zadnjega dne tekoèega
meseca.

5.

Ta sklep zaène veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem vestniku Zasavja.

6.

Z dnem ko zaène veljati ta sklep preneha veljati sklep
o financiranju politiènih strank v Obèini Trbovlje št.
008-1/2007 (UVZ 3/2007).

Številka: 901-11/2011-7
Datum:14.02.2011

Župan Obèine Trbovlje
Vili Treven

8.

Na podlagi 9. èlena Zakona o športu (Ur. l.  RS št
22/98, 97/01, 27/02, 110/02, 15/03), 29. èlena Zakona
o lokalni samoupravi (Ur. l.  RS št. 94/07,27/08,76/08),
7. èlena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinan-
ciranje letnih programov športa v obèini Trbovlje (UVZ
št. 20/2010), Odloka o proraèunu obèine Trbovlje za
leto 2011 (UVZ št. 5/2011) in Letnega programa špor-
ta v obèini  Trbovlje v letu 2011 (UVZ št. 5/2011)  Obèi-
na Trbovlje objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINACIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

V OBÈINI TRBOVLJE V LETU 2011

1.
Predmet razpisa je sofinanciranje športnih programov,
društev in zvez s podroèja športa v obèini Trbovlje v
letu 2011. 

2.
Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva,
zveze, zavodi s podroèja vzgoje in izobraževanja in
drugi izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. èlena Pravil-
nika o merilih in kriterijih za sofinanciranje letnih pro-
gramov športa v obèini Trbovlje. Športna društva in nji-
hova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost
pred drugimi izvajalci.

3.
Kandidati za sofinanciranje športnih programov za leto
2011 morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti
do Obèine Trbovlje in javnih zavodov, kjer je
ustanovitelj Obèina Trbovlje. V primeru neporavnanih
zapadlih obveznosti do obèine in javnih zavodov, kjer
je ustanovitelj obèina Trbovlje,  kandidat  izgubi pravi-
co do sofinanciranja programa iz naslova tega razpisa.  

4.
Sredstva, dodeljena na osnovi tega razpisa, morajo
biti porabljena do 31.12.2011, skladno s predpisi za
izvrševanje proraèuna in sprejetim proraèunom obèine
Trbovlje za leto 2011.

5.
Na razpis se morajo kandidati prijaviti na obrazcih
naroènika, skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami.
Obrazce lahko kandidati dobijo od 15. februarja do 02.
marca  med 8.00 in 12.00 na naslovu Obèina Trbovlje,
Mestni trg 4, soba številka 44 (Vesna Jesih, Branko
Krevl) ali na spletni strani obèine: www.trbovlje.si.

6.
Prijave morajo prispeti na naslov Obèina Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje do srede 02.03.2011, do
15.00 ure (upoštevane bodo prijave, ki bodo oddane v
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vložišèe obèine do 02.03.2011 do 15.00 ure ali
prispele po pošti najpozneje 02.03.2011 do 15.00 ure).
Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, z
oznako "Javni razpis - sofinanciranje športnih pro-
gramov 2011", na hrbtni strani morata biti napisana
ime in naslov kandidata.         

7.
Odpiranje prijav bo 03.03.2011 ob 08.00 uri v sejni
sobi obèine Trbovlje.

8.
Župan obèine Trbovlje lahko postopek razpisa v vsaki
fazi  razveljavi. 

9.
Komisija za izvedbo razpisa bo pravoèasne prispele
prijave ovrednotila v skladu z merili in kriteriji.  O izidu
bodo izbrani izvajalci športnih programov v letu 2011
obvešèeni do 17.03. 2011. 

10.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na naslovu
in v èasu iz 5. toèke tega razpisa ter na tel. 56 27 933
ali e-naslovu: branko.krevl@trbovlje.si.

Datum: 15.02.2011
Številka: 671-2/2001-3

Mag. Boris Moškon
direktor obèinske uprave

9.

Na podlagi Zakona o uresnièevanju javnega interesa
za kulturo (Ur. l. RS št. 96/02, 123/06, 7/07, 53/07,
65/07, 56/08, 4/10), Odloka o proraèunu Obèine
Trbovlje za leto 2011 (UVZ št. 5/11) in 5. èlena Pravil-
nika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulture v
obèini Trbovlje (UVZ št. 5/11) Obèina Trbovlje objavlja

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju programov ljubiteljske kulture v

obèini Trbovlje v letu 2011

1. Predmet razpisa:
- sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih

dejavnosti v obèini

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo

(posamezna sekcija društva se lahko prijavi samo v
okviru društva),

- imajo sedež v obèini Trbovlje,
- delujejo na obmoèju obèine Trbovlje najmanj eno

leto (prijavitelji, ki prviè kandidirajo na razpisu,
morajo priložiti odloèbo upravne enote o regis-
traciji),

- se predstavijo obèanom Trbovelj najmanj enkrat na
leto,

- imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske,
prostorske in materialne pogoje za izvedbo progra-
ma,

- imajo urejeno evidenco o èlanstvu in ostalo doku-
mentacijo, v skladu z veljavno zakonodajo,

- redno poroèajo obèinski upravi o svojih aktivnostih,
dosežkih in poslovanju,

- da prijavi na razpis priložijo izpolnjene obrazce.

Vsi prijavitelji na javni razpis naj predložijo kratko
èasovno, vsebinsko in finanèno opredelitev pomemb-
nejših obletnic, ki se nanašajo na njihovo delovanje.
Skladno s 6. èlenom Pravilnika o protokolarnih
obveznostih obèine Trbovlje - UVZ št. 18/05 so to 25.
ter 50. in naslednje okrogle obletnice. Opredelitev
obletnice naj bo najveè na 1 strani A4 formata. Èe
takšne obletnice v letu 2011 ne bo, ni potrebno prila-
gati nièesar.

3. Vrednotenje programov:
Programi izvajalcev se bodo vrednotili na podlagi 9.
èlena pravilnika  in zahtevanih prilog. 

4. Rok za porabo sredstev:
Sofinancirajo se programi, ki se bodo izvajali v letu
2011. Rok za porabo sredstev je 31.12.2011.
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5. Naèin prijave in rok:
Prijave na razpis morajo biti oddane, skupaj z zahte-
vanimi prilogami, v zaprtih kuvertah s pripisom: "Za
javni razpis - kultura 2011 - Ne odpiraj!. Na hrbtni strani
morata biti navedena naziv in naslov prijavitelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na
naslov Obèina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje do
17.03.2011 do 11.00 ure. Dodatne informacije in
razpisno dokumentacijo lahko izvajalci dobijo na
Oddelku za gospodarstvo, finance in družbene
dejavnosti, telefon 03 56 27 911, e-mail
vesna.jesih@trbovlje.si. Razpisno dokumentacijo je
mogoèe dobiti tudi na spletni strani Obèine Trbovlje
www.trbovlje.si. 

6. Odpiranje in izid razpisa
Vloge, ki bodo prispele do roka, se bodo odpirale
21.03.2011, ob 12.00 v sejni sobi obèine Trbovlje.
Odpiranje bo javno. O izidu javnega razpisa bodo kan-
didati obvešèeni do 31.03.2011. 

7. Drugo
Župan Obèine Trbovlje lahko razpis v vsakem trenutku
razveljavi. 

Številka: 610-3/2011
Datum: 15.02.2011

ŽUPAN
Vili TREVEN

10.

Obèina Trbovlje, na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS št. 79/99 in spremembe), Zakona o društvih
(Ur. l. RS  št. 60/95, 49/98, 89/99 in 61/2006), Odloka
o proraèunu Obèine Trbovlje za leto 2011 (UVZ št.
5/2011)  in 5. èlena Pravilnika o sofinanciranju progra-
ma Droga (UVZ   št. 24/03), objavlja Obèina Trbovlje

JAVNI POZIV
za sofinanciranje programa Droga 2011

1. Naroènik javnega poziva:

Obèina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.

2. Programi, ki so predmet financiranja:

programi društev, združenj, organizacij in zavodov
(izvajalcev), namenjeni informiranju v zvezi z drogami,
organizaciji raznih predavanj na temo drog in drugim
dejavnostim v zvezi s prepreèevanjem tovrstne odvis-
nosti.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

- delujejo v obèini Trbovlje,
- so registrirani in delujejo na podroèju, ki je predmet

poziva, vsaj eno leto,
- njihov program omogoèa vkljuèevanje èlanov oz.

uporabnikov iz obèine Trbovlje,
- z istim programom ne kandidirajo za druge razpise

sofinanciranja programov iz sredstev proraèuna
Obèine Trbovlje,

- v primeru, èe so prejemali sredstva iz obèinskega
proraèuna, so le-ta uporabili namensko,

- programi bodo v celoti izvedeni na obmoèju obèine
Trbovlje v letu 2011,

- imajo zagotovljene materialne, prostorske in orga-
nizacijske možnosti za izvajanje in uresnièevanje
naèrtovanih aktivnosti in

- obèini redno dostavljajo poroèila o realizaciji pro-
gramov in naèrtih za naslednje leto in

- imajo na dan prijave na javni poziv, do Obèine
Trbovlje in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je
Obèina Trbovlje, poravnane vse morebitne zapadle
obveznosti.

4. Okvirna vrednost sredstev javnega poziva:

Za program Droga 2011 je  namenjenih 4.300,00 €.

5. Rok za porabo sredstev:

Sofinancirajo se programi, ki se bodo izvedli v letu
2011. Pogodbeni zneski za posamezne programe
bodo izvajalcem nakazani na podlagi zahtevkov.
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6. Razpisni rok in naèin dostave prijave:

Izvajalci morajo prijave oddati po pošti na naslov Obèi-
na Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje ali osebno v
glavni pisarni obèine. 
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do
vkljuèno srede, 2.3.2011 do 15.ure.

Prijave morajo biti na objavljenem obrazcu s priložen-
im programom (vsebinski in finanèni del) za leto 2011,
v zapeèatenih kuvertah s pripisom: "Za sofinanciranje
programa Droga - NE ODPIRAJ". Na hrbtni strani
kuverte mora biti naveden vlagatelj.

7. Župan obèine Trbovlje lahko postopek poziva v
vsaki fazi razveljavi.  

8. Navedba osebe obèine, pooblašèene za dajanje
informacij:

Karmen RABUZIN,  tel.: 03/562-79-68, E-mail: kar-
men.rabuzin@trbovlje.si.

9. Informacija o obrazcih za prijavo:

Obrazci - prijava na javni poziv za sofinanciranje pro-
grama Droga 2011 so na voljo na spletni strani obèine
www.trbovlje.si ter na sedežu obèinske uprave, v pis-
arni št. 17 (Karmen Rabuzin).

10. Rezultati javnega poziva: 

Javno odpiranje prijav bo  v èetrtek, 3.3.2011 ob 11. uri
v sejni sobi Obèine Trbovlje. 
Obvestilo o izbiri bodo izvajalci prejeli v osmih (8) dneh
od odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci programov
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
Po konèanem programu morajo prijavitelji, najkasneje
do 15.1.2012 poslati poroèila o delu, z dokazili o plaèil-
ih. Èe bo pri reviziji programov ugotovljeno, da so bila
sredstva nenamensko porabljena, jih bodo morali vrni-
ti v proraèun in se ne bodo smeli veè prijaviti za
razpise Obèine Trbovlje. 

Številka: 181-1/2011-1
Datum: 15.2.2011

ŽUPAN
Vili TREVEN

11.

Obèina Trbovlje, na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS št. 79/99 in spremembe), Zakona o društvih
(Ur. l. RS št. 60/95, 49/98, in 89/99, 61/2006), Odloka
o proraèunu Obèine Trbovlje za leto 2011 (UVZ št.
5/2011) ter Meril in kriterijev za vrednotenje pro-
gramov, ki so predmet splošne porabe proraèuna
obèine Trbovlje za leto 2011, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV, KI SO PREDMET SPLOŠNE

PORABE PRORAÈUNA OBÈINE TRBOVLJE ZA
LETO 2011

1. Predmet je sofinanciranje programov, ki niso zajeti v
programih drugih razpisov Obèine Trbovlje.

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju pro-
gramov: društev, zbornic, združenj klubov in drugih
organizacij, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. Sredstva
niso namenjena sofinanciranju programov s podroèja
športa, kulture, droge, kmetijstva ter s podroèja delo-
vanja invalidskih in humanitarnih organizacij. 

2. Pogoji za sodelovanje:

Prijavijo se lahko prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

- so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met razpisa in delujejo na podroèju, ki je predmet
razpisa vsaj eno leto;

- imajo sedež v obèini Trbovlje;
- njihov program omogoèa vkljuèevanje èlanov oz.

uporabnikov iz obèine Trbovlje;
- program ima jasno konstrukcijo prihodkov in

odhodkov in zagotovljene vire financiranja;
- programi bodo v celoti izvedeni v letu 2011;
- zagotovljene imajo kadrovske in prostorske pogoje

za izvajanje programa;
- z istim programom ne kandidirajo za druge razpise

sofinanciranja programov iz sredstev proraèuna
Obèine Trbovlje,

- v primeru, èe so že prejemali sredstva iz
obèinskega proraèuna, so le-ta uporabili namen-
sko,

- so izpolnili doloèila podpisane pogodbe iz razpisa v
letu 2010 v primeru, da so prejeli sredstva,

- da k prijavi na razpis priložijo izdane publikacije,
brošure ali zloženke v sklopu prijavljenega progra-
ma za l. 2010,

- imajo na dan prijave na javni razpis, do Obèine
Trbovlje in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je
Obèina Trbovlje, poravnane vse morebitne zapadle
obveznosti (izjava). 
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3. Vloga prijavitelja, ki ne bo izpolnjeval katerega
izmed navedenih pogojev iz toèke 2., bo zavržena.

4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinan-
ciranje programov, ki so predmet splošne porabe pro-
raèuna Obèine Trbovlje za leto 2011, je 46.600 €.  

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti
porabljena do 31.12.2011, v skladu s predpisi, ki
doloèajo izvrševanje proraèuna. 

6. Vsebina prijave: prijava na poziv mora biti izdelana
izkljuèno na obrazcih, ki so sestavni del dokumentaci-
je. V kolikor prijavitelj prijavlja veè programov, mora za
vsak posamièni program izpolniti loèen obrazec. Prija-
va mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma
dokazila, ki so navedena v obrazcu. Tako izdelana pri-
java bo obravnavana kot popolna. Posebej opozar-
jamo prijavitelje, da bodo nepopolne, nepravilne ali
nepravoèasne vloge zavrnjene in ne bodo obravna-
vane. Vsak prijavitelj lahko prijavi najveè tri vsebinsko
razliène programe.

7. Rok za oddajo prijav in naèin oddaje: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov Obèine Trbovlje
prispele do vkljuèno srede, 2.3.2011, do 15. ure. 

Prijave, izpolnjene na obrazcu (OBR 1), ki je del doku-
mentacije z vsemi prilogami dostavite ali oddajte po
pošti kot priporoèeno pošiljko na naslov: Obèina
Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje z oznako: Ne
odpiraj - Prijava na razpis - Ostala splošna poraba. Na
hrbtni strani kuverte mora biti naveden vlagatelj. 

Odpiranje prijav ni javno in bo 3.3.2011 ob 10. uri v
mali sejni sobi Obèine Trbovlje.

8. Izid: o izidu bodo prijavitelji pisno obvešèeni do
17.03.2011. 

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene sofi-
nancerske pogodbe, v katerih bodo opredeljene med-
sebojne pravice in obveznosti.

Po konèanem programu morajo prijavitelji najkasneje
do 15.1.2012 poslati poroèila o delu, z dokazili o plaèil-
ih. Èe bo pri reviziji programov ugotovljeno, da so bila
sredstva porabljena nenamensko, jih bodo morali pri-
javitelji vrniti v proraèun in se ne bodo smeli veè pri-
javljati na razpise Obèine Trbovlje.

9. Kraj in èas, kjer lahko zainteresirani dvignejo doku-
mentacijo: dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obèine
Trbovlje www.trbovlje.si, kjer so objavljeni tudi Merila in
kriteriji za vrednotenje programov. Dokumentacijo lahko
v tem roku zainteresirani dvignejo v èasu uradnih ur v
sobi št. 44 Obèine Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.

10. Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo
zainteresirani na Oddelku za finance, gospodarstvo in
družbene dejavnosti Obèine Trbovlje, kontaktna oseba
je Kristjan Dolinšek, tel.št. 03 56 34-850.

11. Župan si pridržuje pravico, da tekom postopka le-
tega razveljavi.

Številka:419-2/2011-2
Datum: 15.02.2011

Vili Treven
ŽUPAN
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MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
PROGRAMOV, KI SO PREDMET SPLOŠNE

PORABE PRORAÈUNA OBÈINE TRBOVLJE ZA
LETO 2010

1. Sredstva za redno dejavnost društva / zavoda /
združenja (v nadaljevanju prijavitelja)

Poroèilo prijavitelja o delu v preteklem letu
OBR 2 DA NE
Število èlanov prijavitelja

Število èlanov prijavitelja Število toèk
do 20 5
do 50 10
do 100 15
veè kot 100 20

sodelovanje mladih

Sodelovanje mladih Število toèk
DA do 10
NE 0

sodelovanje z drugimi društvi v kraju (konkretne
aktivnosti, prireditve, delavnice)

Sodelovanje z drugimi Število toèk
DA do 5
NE 0

Skupaj 1: DO 35 TOÈK

2. Promocija, ki jo izraža konkreten program

Izdana bo brošura, zloženka ali drug promocijski mate-
rial, ki bo predstavil delovanje društva in konkretni pro-
gram 

Promocijski material Število toèk
DA do 10
NE 0

Sodelovanje na prireditvah, tekmovanjih in sreèanjih
izven obèine (kdaj, kje, rezultati, naèin promocije)

Sodelovanje na prireditvah
izven obèine Število toèk
DA do 20
NE 0

Sodelovanje na prireditvah v obèini do 15 toèk

Organizacija prireditev, kjer so udeleženci razliènih
nivojev:

Udeleženci Število toèk
lokalno do 5
regionalno do 10
državno do 20

Skupaj 2: DO 65 TOÈK

SKUPAJ VSE: DO 100 TOÈK

Za sofinanciranje programov iz proraèuna Obèine
Trbovlje mora prijavitelj zbrati vsaj 51 toèk. Prednost-
no se bodo sofinancirali programi, ki bodo pri ocenje-
vanju zbrali veèje število toèk. 

3. Odpiranje in vrednotenje prijav

Župan s sklepom imenuje komisijo za odpiranje in
vrednotenje prijav na javni poziv za sofinanciranje pro-
gramov, ki so predmet splošne porabe proraèuna
obèine Trbovlje za leto 2011.

Številka:419-2/2011-3
Datum:15.02.2011 

Vili Treven
ŽUPAN
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12.

Na podlagi 53. èlena Zakona o javnih financah (Urad-
ni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU,
127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10
- ZUKN in 107/10), Odloka o proraèunu Obèine Trbovl-
je za leto 2011 (Uradni vestnik Zasavja št. 5/2011) ter
3. in 7. èlena Pravilnika za vrednotenje in sofinan-
ciranje programov invalidskih in humanitarnih organi-
zacij (Uradni vestnik Zasavja št. 24/03) Obèina Trbovl-
je objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH

ORGANIZACIJ 
v letu  2011

1. Naroènik javnega razpisa:
Obèina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.

2. Programi, ki so predmet sofinanciranja:
Programi invalidskih in humanitarnih organizacij, kot
jih opredeljujeta Zakon o invalidskih organizacijah in
Zakon o humanitarnih organizacijah (v nadaljevanju:
IHO) in ki delujejo kot neprofitne in prostovoljne orga-
nizacije na podroèju invalidskega, socialnega in
zdravstvenega varstva, v njihovih programih pa so
zajete specifiène potrebe èlanov, reševanje njihovih
stisk, dobrodelnost in organizirana samopomoè in
podobno.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati IHO:
- imajo sedež v Obèini Trbovlje,
- imajo sedež izven Obèine Trbovlje, vendar so nji-

hovi èlani tudi obèani Obèine Trbovlje,
- imajo urejeno evidenco o èlanstvu in ostalo doku-

mentacijo, kot jo doloèa zakon, 
- so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske,

kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje
in uresnièevanje naèrtovanih aktivnosti,

- obèini redno dostavljajo poroèila o realizaciji pro-
gramov in naèrtih za naslednje leto in

- imajo na dan prijave na javni razpis do Obèine
Trbovlje poravnane vse morebitne zapadle
obveznosti.

4. Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa:
Za sofinanciranje programov IHO je  okvirno  namen-
jenih 19.760 €. 

5. Rok za porabo sredstev:
Dodeljena sredstva mora biti porabljena v letu 2011.
Pogodbeni zneski se bodo nakazali v dveh delih, v
mesecu maju in septembru.

6. Razpisni rok in naèin dostave prijave:
Izvajalci morajo prijave oddati po pošti (priporoèeno)
na naslov Obèina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
ali osebno v pisarni št. 13 (sprejem vlog) - na hrbtni
strani kuverte obvezno navesti ime in naslov IHO.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do
srede, 2. marca 2011 do 15.00 ure. Prijave, prejete po
navedenem roku se ne bodo obravnavale in bodo vrn-
jene na naslov IHO.

Prijave morajo biti izkljuèno na zahtevanem obrazcu s
priloženim (vsebinsko in finanèno ovrednotenim) pro-
gramom za leto 2011, v zapeèatenih kuvertah s pripi-
som: "NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS -
sofinanciranje programov IHO v letu 2011".

7. Župan obèine Trbovlje lahko postopek razpisa
v vsaki  fazi razveljavi. 

8. Navedba osebe obèine, pooblašèene za dajanje
informacij:

Mateja Camplin Tahiroviè, višja svetovalka za
družbene dejavnosti, tel.: 03/562-79-20, E-mail: mate-
ja.camplin@trbovlje.si.

9. Informacija o obrazcih za prijavo:
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
www.trbovlje.si ter na sedežu obèinske uprave, v pis-
arni št. 46.

10. Rezultati javnega razpisa:
Odpiranje prijav na javni razpis bo v èetrtek, 3. marca
2011. Odpiranje ne bo javno. Obvestilo o izbiri  bodo
izvajalci prejeli v osmih (8) dneh od odpiranja prijav. O
morebitni pritožbi zoper obvestilo o izbiri odloèi župan.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

Številka: 419-4/2011-1
Datum: 15.02.2011

ŽUPAN
Vili TREVEN
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MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH

ORGANIZACIJ 
IZ SREDSTEV PRORAÈUNA OBIÈNE TRBOVLJE

ZA LETO 2011

1. Iz sredstev proraèuna Obèine Trbovlje, proraèunska
postavka: 40.20.0025 - Humanitarne organizacije,
bodo v letu 2011 sofinancirani programi invalidskih in
humanitarnih organizacij.

2. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov izva-
jalcev:

- redna dejavnost društva, združenja
in organizacije, ki ima:                                  toèke

- status delovanja v javnem interesu 150
- brez statusa delovanja v javnem interesu 50

- èlanstvo:
- do 100 èlanov 10
- od 101 do 200 èlanov 15
- od 201 do 300 èlanov 20
-    za vsakih naslednjih 200 èlanov 25

- predavanja:
-    organizacija predavanja za svoje èlane 10
-    organizacija predavanja za širše okolje 20

- strokovni izlet ali ekskurzija iz dejavnosti
društev, združenj in organizacij 30

- vzpodbujanje èlanov za aktivno preživljanje
prostega èasa (na podroèju športa, kulture) 40

- izdajanje glasila, biltena 30

- organizacija dobrodelne prireditve na obmoèju
Obèine Trbovlje 50

- programska vsebina najveè 100

Vrednost toèke se doloèi na osnovi programov vseh
izbranih izvajalcev in naèrtovanih proraèunskih sred-
stev.

3. Sredstva se bodo izbranim IHO razdelila ob upošte-
vanju zgoraj navedenih kriterijev in meril, pri èemer se
bo 70 % razpisanih sredstev dodelilo IHO, ki imajo
sedež v obèini Trbovlje, 30 % pa IHO, ki imajo sedež
izven obèine Trbovlje, a vkljuèujejo obèane Trbovelj.

Številka: 419-4/2011-1
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Založili obèini Hrastnik in Trbovlje

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