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OBČINA TRBOVLJE

21.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS – UPB2, UL RS št. 94/07, 27/08, 76/08, 79/09 
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (UL 
RS št. 11/2011-� U P B 4 ) ,  Z a k o n a  o  
financiranju občin (ZFO-1, UL RS št. 123/06, 
101/07, 57/08), 11. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (ZSPDSLS) (UL RS št. 86/2010), ter na 
podlagi  15. člena Statuta občine Trbovlje (UVZ št. 
29/11) in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta 
občine Trbovlje (UVZ 11/2012-UPB)  je Občinski 
svet Občine Trbovlje na 19. redni  seji dne 
17.6.2013 sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O 
PRORAČUNU OBČINE

TRBOVLJE ZA LETO 2013

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
S T R U K T U R A  P O S E B N E G A  D E L A  
PRORAČUNA

1. člen

(višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna)

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

Splošni del proračuna se na ravni podskupin 
kontov določa v naslednjih zneskih:� �
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IV. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

2. člen

Spremeni se 13. člen, tako da glasi:

Občina Trbovlje bo v letu 2013 dodatno oblikovala 
sredstva  za proračunsko rezervo in sicer v višini 
26.000  EUR. Zakonsko določena višina teh 
sredstev je največ 1,5 % prejemkov proračuna. 
Sredstva proračunske rezerve se porabijo za 
namene, določene z Zakonom o javnih financah. 
Župan odloča o uporabi teh sredstev do višine 
40.000 EUR z DDV, nad to višino pa občinski svet s 
posebnim odlokom.

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, 
katerega upravitelj je župan.

VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV 
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

3. člen

Spremeni se 24. člen, tako da glasi:

Občina Trbovlje se lahko v letu 2013 dolgoročno 
zadolži v višini največ 2.400.000 EUR in sicer za 
izvedbo Rekonstrukcije OŠ Trbovlje, Energetsko 
sanacijo JV dela OŠ Trbovlje in za sanacijo ostrešja 
na Osnovni šoli Ivan Cankar. 

Občina Trbovlje ne bo dajala poroštev. 

Posredni proračunski uporabniki v občini Trbovlje, 
katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje, se v letu 
2013 ne smejo dolgoročno zadolževati. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4. člen

Ostali členi Odloka ostajajo nespremenjeni.

5. člen
(uveljavitev odloka)

Ta Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 

 Številka: 410-8/2013-2
  Datum: 17.6.2013
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22.

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine 

Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2011) in 

66. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni 

vestnik Zasavja, št. 11/2012 – uradno prečiščeno 

besedilo) je Občinski svet Občine Trbovlje na 

svoji 19. redni seji dne 17. 6. 2013 sprejel 

naslednji 

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika občinskih 
štipendijah v občini Trbovlje

1. člen

Spremeni se 8. člen Pravilnika o občinskih 

štipendijah v občini Trbovlje (Uradni vestnik 

Zasavja, št. 30/2009) tako, da se glasi:

Lestvica za točkovanje mesečnega dohodka na 

družinskega člana v preteklem letu:

  

DOHODEK 

 

(v % od minimalne plače)
 TOČKE

 

60% SKUPNEGA ŠTEVILA 

DOSEŽENIK TOČK

do vključno 68
 

50  30

nad 68 do vključno 78  45  27

nad 78 do vključno 88 40 24

nad 88 do vključno 100

 

35

 

21

nad 100 do vključno 120

 

30

 

18

nad 120 do vključno 140

 

25

 

15

nad 140 do vključno 160

 

20

 

12

nad 160 do vključno 180

 

15

 

9

nad 180

 

10

 

6
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2. člen

Spremeni se 9. člen pravilnika tako, da se glasi:

Lestvica za točkovanje učnega uspeha je 

določena v odstotkih:

Štipendija zajema:
 osnovno štipendijo v višini 60% 

zajamčene plače, 
 dodatek za učni uspeh v preteklem 

študijskem letu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSEŽEN UČNI USPEH 

(v %) 

TOČKE  40% SKUPNEGA ŠTEVILA 

DOSEŽENIK TOČK

od 50 do 60 5  2

nad 60 do 70 10  4

nad 70 do 80 20  8

nad 80 do 90 25  10

nad 90 do 100 30  12 

Pri študentih 1. letnika se upošteva dosežen 

uspeh na splošni oziroma poklicni maturi, pri 

ostalih pa povprečje ocen preteklega študijskega 

leta. 

3. člen

Spremeni se 2. odstavek 12. člena pravilnika 

tako, da se glasi:

V primeru, da več kandidatov doseže enako 

število točk, ima prednost tisti kandidat, ki 

Komisiji na njeno zahtevo, predloži dokazila s 

tekmovanj,  pr iznanja, sodelovanja pr i  

raziskovalnih nalogah, študijah in drugih projektih 

ter drugimi dokazili, na podlagi katerih se 

Komisija odloči o izbiri kandidata, kateremu bo 

občinska štipendija v takem primeru dodeljena.

4. člen

Spremeni se 1. odstavek 14. člena pravilnika 

tako, da se glasi:

POVPREČJE OCEN  % ZAJAMČENE PLAČE

6,0 –  7,9  0  

8,0 –  8,4  10  

8,5 –  9,0  20  

 9,1 –  10,0  30  

5. člen

Vsa ostala določila pravilnika ostanejo 

nespremenjena.

6. člen

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

občinskih štipendijah v občini Trbovlje začne 

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 

Zasavja.

Številka: 600-4/2013-1
Datum: 17. 6. 2013



23.
Javno zbiranje ponudb za nakup 

nepremičnine – Počitniški dom rudarjev 
na Sveti planini z naslovom Sveta 

Planina 46, Trbovlje

PRODAJALEC: RUDNIK TRBOVLJE- 
HRASTNIK, d.o.o., 1420 Trbovlje, Trg 
revolucije 12, ki ga zastopa direktor mag. 
Aleš BERGER, matična številka: 
5920850000, ID za DDV: SI 61120073 (v 
nadaljevanju: prodajalec)

1. PREDMET PRODAJE:

TRBOVLJE:

1.1. Počitniški dom rudarjev na Sveti 
planini z naslovom Sveta Planina 46, 
Trbovlje: nepremičnina s parc.št. 664/5 

2
(ID6134367) pašnik 31 m , pašnik 3.112 

2
m , parc.št. 664/6 (ID6134368) pašnik 

2
537 m  in parc.št. 664/7 (ID 6134369) 

2
zemljišče  pod stavbo 423 m  SID 220, 
vse v k.o. Čebine. Za objekt je izdelan 
etažni načrt in vpisan v katastre stavb. 
Koristna površina objekta znaša 949,8 

2m . 

Nepremičnina je zasedena z najemnikom. 
Najemnik ima v primeru prodaje navedene 
nepremičnine predkupno pravico. 

2. P O G O J I  Z A U D E L E Ž B O  V  
POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA 
PONUDB

Ponudnik je dolžan plačati varščino za 
navedene nepremičnine:

-  v višini 5.000,00 EUR.
Varščina se plača na TRR št. 0233 0025 
3349 256. Plačana varščina se bo 
izbranemu ponudniku vračunala v kupnino, 
ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno 
vrnjena na njihov račun v roku 30 dni od 
dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
30.9.2013.

Ponudnik je dolžan plačati varščino za 
navedene nepremičnine:

-  v višini 5.000,00 EUR.
Varščina se plača na TRR št. 0233 0025 
3349 256. Plačana varščina se bo 
izbranemu ponudniku vračunala v 
kupnino, ostalim ponudnikom pa bo 
brezobrestno vrnjena na njihov račun v 
r o k u  3 0  d n i  o d  d n e v a  i z b i r e  
najugodnejšega ponudnika.

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:

- predmet ponudbe,
- ponujeno ceno,
- način in rok plačila: z nakazilom na 
račun prodajalca v roku določenem v 
pogodbi o prodaji,
- rok veljavnosti ponudbe: najmanj do 
30.9.2013.

Ponudbi je potrebno priložiti:

- podatke o ponudniku (ime, priimek 
oziroma firmo, naslov oz. sedež, EMŠO 
oz. matično številko, davčno številko, 
številko transakcijskega računa, naziv in 
naslov banke za vračilo varščine) in 
navedbo nepremičnine, na katero se 
ponudba nanaša,
- fotokopijo potrdila o državljanstvu,
- fotokopijo osebnega dokumenta (fizične 
osebe),
- izpis iz sodnega registra (pravne 
osebe), 
- originalno potrdilo o plačani varščini,
- izjavo o sprejemanju pogojev javne 
ponudbe.
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Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z 
vsemi prilogami do vključno 31.7.2013. V 
primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu 
z določili tega razpisa, je pristojna komisija 
ne bo upoštevala. Ponudniki morajo oddati 
ponudbo priporočeno po pošti v zaprti 
ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – prodaja 
nepremični«, na naslov RUDNIK TRBOVLJE 
HRASTNIK, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 
Trbovlje. 

Prodajalec si pridržuje pravico do pogajanja 
s ponudniki.  Na podlagi tega razpisa 
prodajalec ni zavezan skleniti pogodbe o 
prodaji nepremičninskega deleža z 
najboljšim ali katerimkoli drugim 
ponudnikom. 

3. POGOJI PRODAJE

Nepremičnina je naprodaj po načelu 
»videno-kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja 
za stvarne in pravne napake predmeta 
ponudbe. Nepremičnina bo prodana 
ponudniku, za katerega bo imenovana 
komisija družbe RTH d.o.o. ugotovila, tudi na 
podlagi pogajanj, da je podal najugodnejšo 
ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 15 dni po 
opravljenem izboru najugodnejšega 
ponudnika oz. po poteku roka za uveljavitev 
predkupne pravice. V nasprotnem primeru 
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima 
RTH d.o.o. pravico zadržati vplačano 
varščino. Rok za plačilo kupnine bo določen 
v pogodbi in predstavlja bistveno sestavino 
pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in po 
poravnanih vseh stroških se bo kupcu 
nepremičnina izročila v last s pravico vpisa 
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v 
zemljiški knjigi. Kupec bo poleg ponujene 
kupnine dolžan plačati še DDV ali DPN, 
stroške overitve pogodbe ter stroške 
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v 
svojo korist.

4. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije so interesentom na 
voljo na spletni strani družbe RTH d.o.o.: 
http://www.rth.si/ in pri kontaktnih osebah: 

- Nada Čamer, e-mail: 
nada.camer@rth.si. 

- Henrik Bajda, e-mail: 
henrik.bajda@rth.si, 

      telefon 0356 26 144. 

Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi 
z nepremičninami je možen po predhodnem 
dogovoru.
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Založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: VINKOTISK s.p. Radeče
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