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OBČINA TRBOVLJE 

1.

Na podlagi 2. odstavka 54. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 
13/93, 66/93, 45/94 odl. US, 8/96, 31/00, 36/00, 
127/06) in 19. člena Statuta Občine Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16 in 12/18) je 
Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 8. redni 
seji dne 18. 12. 2019 sprejel naslednji

SKLEP

o začetku likvidacije javnega zavoda Center 
za razvoj Trbovlje

1.

Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, matična 
št. 588294000, davčna št. 86624784, kot 
edina ustanoviteljica javnega zavoda Center 
za razvoj Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, 
matična številka: 1122487000, davčna številka: 
49543806 zaradi ukinitve javnega zavoda Center 
za razvoj Trbovlje, ker so prenehale potrebe  oz. 
pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil 
zavod ustanovljen (3 alineja 54. člena Zakona 
o zavodih), sprejema sklep o začetku postopka 
likvidacije javnega zavoda:

Javni zavod Center za razvoj Trbovlje, Mestni trg 
4, 1420 Trbovlje, matična številka: 1122487000, 
davčna številka: 49543806.

2.

Sklep o začetku likvidacije se po uveljavitvi 
Odloka o ukinitvi oz. prenehanju delovanja 
javnega zavoda Center za razvoj Trbovlje, skupaj 
z odlokom pošlje  stvarno pristojnemu sodišču, 
zaradi vpisa začetka postopka likvidacije v sodni 
register. Postopek likvidacije se opravi po vpisu 
sklepa v sodni register.

3.

Občinski svet Občine Trbovlje pooblašča 
županjo Občine Trbovlje za vsa dejanja v zvezi s 
postopkom likvidacije javnega zavoda Center za 
razvoj Trbovlje. 

4.

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in 
začne veljati takoj. 

Številka: 032-16/2019-38  
Datum:   18. 12. 2019

Podžupanja Občine Trbovlje
Maja KRAJNIK

po pooblastilu št. 032-2/2018-8
z dne 13. 12. 2018
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OBČINA TRBOVLJE 

2.

Na podlagi 102. in 107. člena  Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
56/08, 94/09 – odl. US, 4/10, 20/11, 100/11 – 
odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18- ZNOrg) 
in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v občini Trbovlje (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 37/12) Občina Trbovlje objavlja

JAVNI POZIV

za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
programov  in projektov s področja 

ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2020

1. Predmet javnega poziva:
Zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 
in projektov s področja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v občini Trbovlje.

2. Vrednotenje programov in projektov:
Programi in projekti izvajalcev se bodo vrednotili 
na podlagi kriterijev in zahtev, ki so priloga temu 
javnemu pozivu.

3. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu:
Na javni poziv se lahko prijavijo Zveza kulturnih 
društev Trbovlje in društva posebnega pomena za 
občino Trbovlje, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

• so registrirana za opravljanje kulturne 
dejavnosti,

• imajo sedež v občini Trbovlje in na območju 
občine Trbovlje aktivno delujejo najmanj 
eno leto,

• imajo zagotovljene kadrovske, prostorske 
in materialne pogoje za izvajanje ljubiteljske 
kulturne dejavnosti,

• imajo urejeno evidenco o članstvu in 
ostalo dokumentacijo, v skladu z veljavno 
zakonodajo,

• opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
• na dan prijave na javni poziv nimajo 

neporavnanih obveznosti do Občine 
Trbovlje.

4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in 
rok porabe sredstev:

Za sofinanciranje programov in projektov po 
tem javnem pozivu je skladno z Odlokom o 

proračunu občine Trbovlje za leto 2020 (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 27/19), namenjenih 12.402,00 
EUR.

Občina bo prijavitelju sofinancirala največ do 80 % 
upravičenih stroškov oz. skladno z razpoložljivimi 
sredstvi. Upravičeni stroški so stroški, ki so nujni 
za delovanje prijavitelja.

Dodeljena sredstva po tem javnem pozivu 
morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.

5. Način pošiljanja in vsebina vloge:
Prijave na javni poziv morajo biti oddane s 
priporočeno pošiljko po pošti na naslov Občina 
Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, ali osebno 
v sprejemni pisarni št. 3 b, skupaj z zahtevanimi 
prilogami, v zaprtih kuvertah s pripisom: »Za javni 
poziv – KULTURA 2020 – NE ODPIRAJ!«. V 
levem zgornjem kotu ovojnice mora biti naveden 
naziv in naslov prijavitelja. 

Rok za oddajo prijav je četrtek, 6. 2. 2020. 

Dodatne informacije in dokumentacijo lahko 
prijavitelji dobijo v sprejemni pisarni občine (št. 3 
b) ali v pisarni št. 17 pri Mateji Camplin Tahirovič, 
telefon 03/56-27-933, e-naslov: mateja.camplin@
trbovlje.si. 

Dokumentacijo je mogoče dobiti tudi na spletni 
strani Občine Trbovlje www.trbovlje.si. 

6. Odpiranje in izid poziva

Pravočasne, popolne in po upravičeni osebi 
oddane vloge na javni poziv se odpirajo po 
vrstnem redu prispetja. 

Nepravočasne, nepopolne vloge ali vloge, ki jih 
ni vložila upravičena oseba, bodo zavržene s 
sklepom.

7. Drugo
Županja Občine Trbovlje oz. pooblaščena oseba 
lahko javni poziv v vsakem trenutku razveljavi. 

Številka: 610-30/2019-2
Datum:   6. 1. 2020 

Maja KRAJNIK
podžupanja

po pooblastilu št. 032-2/2018-8
z dne 13. 12. 2018
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OBČINA TRBOVLJE 

3.

Na podlagi 102. in 107. člena  Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 94/09 – odl. US, 4/10, 20/11, 
100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18- 
ZNOrg) in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 37/12) Občina 
Trbovlje objavlja

JAVNI RAZPIS

za izbiro kulturnih programov in projektov 
s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v 

letu 2020

1. Predmet javnega razpisa:
Sofinanciranje programov in projektov društev s 
področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini 
Trbovlje.

2. Vrednotenje programov in projektov:
Programi in projekti izvajalcev se bodo vrednotili 
na podlagi kriterijev in meril, ki so priloga temu 
javnemu razpisu.

3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Na javni razpis se lahko prijavijo društva s 
področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:
• so registrirana za opravljanje kulturne 

dejavnosti,
• imajo sedež v občini Trbovlje in na območju 

občine Trbovlje aktivno delujejo najmanj eno 
leto,

• imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in 
materialne pogoje za izvajanje ljubiteljske 
kulturne dejavnosti,

• imajo urejeno evidenco o članstvu in 
ostalo dokumentacijo, v skladu z veljavno 
zakonodajo,

• opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
• na dan prijave na javni razpis nimajo 

neporavnanih obveznosti do Občine Trbovlje.

Vsi prijavitelji na javni razpis naj predložijo kratko 
časovno, vsebinsko in finančno opredelitev 

pomembnejših obletnic, ki se nanašajo na 
njihovo delovanje. Skladno s 7. členom Pravilnika 
o protokolarnih obveznostih občine Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 34/12) so to 50. in 
več okrogle obletnice javnih ustanov, društev in 
drugih združenj občanov. 

Opredelitev obletnice naj bo največ na eni strani 
A4 formata. Če takšne obletnice v letu 2020 ne 
bo, ni potrebno prilagati ničesar.

4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
in rok porabe sredstev:

Za sofinanciranje programov in projektov po tem 
javnem razpisu je skladno z Odlokom o proračunu 
občine Trbovlje za leto 2020 (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 27/19), namenjenih 27.540,00 EUR.

Dodeljena sredstva po tem javnem razpisu 
morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.

5. Način pošiljanja in vsebina vloge:
Prijave na javni razpis morajo biti oddane s 
priporočeno pošiljko po pošti na naslov 
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, 
ali osebno v sprejemni pisarni št. 3 b, skupaj 
z zahtevanimi prilogami, v zaprtih kuvertah s 
pripisom: »Za javni razpis – KULTURA 2020 – 
NE ODPIRAJ!«. V levem zgornjem kotu ovojnice 
mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

Rok za oddajo prijav je četrtek, 6. 2. 2020. 

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo 
lahko prijavitelji dobijo v sprejemni pisarni občine 
(št. 3 b) ali v pisarni št. 17 pri Mateji Camplin 
Tahirovič, telefon 03/56-27-933, e-mail: mateja.
camplin@trbovlje.si. 

Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti tudi 
na spletni strani Občine Trbovlje www.trbovlje.si. 

6. Odpiranje in izid razpisa:
Javno odpiranje pravočasno prispelih vlog bo v 
petek, 7. 2. 2019 ob 9. uri, v sejni sobi Občine 
Trbovlje. 

Nepravočasne vloge ali vloge, ki jih ni vložila 
upravičena oseba, bodo zavržene s sklepom.
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V primeru formalno nepopolne vloge bo 
prijavitelj pozvan, da jo dopolni v petih dneh. Če 
je v predpisanem roku ne bo dopolnil, bo vloga s 
sklepom zavržena.

7. Drugo:
Županja Občine Trbovlje oz. pooblaščena oseba 
lahko javni razpis v vsakem trenutku razveljavi. 

Številka: 610-31/2019-2
Datum:   6. 1. 2020

Maja KRAJNIK
podžupanja

po pooblastilu št. 032-2/2018-8
z dne 13. 12. 2018

OBČINA TRBOVLJE 

4.

Na podlagi 3. in 7. člena Pravilnika za vrednotenje 
in sofinanciranje programov invalidskih in 
humanitarnih organizacij (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 24/03) Občina Trbovlje objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV INVALIDSKIH IN 
HUMANITARNIH ORGANIZACIJ 

v letu 2020

1. Naročnik javnega razpisa:
Občina 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 organizacije 
na področju invalidskega, socialnega in 
zdravstvenega varstva, v njihovih programih pa 
so zajete specifične potrebe članov, reševanje 
njihovih stisk, dobrodelnost, organizirana 
samopomoč in podobno.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati IHO:
• imajo sedež v občini Trbovlje,
• imajo sedež izven občine Trbovlje, vendar so 

njihovi člani tudi občani občine Trbovlje,
• imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo 

dokumentacijo, kot jo določa zakon, 
• so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrovske in organizacijske možnosti za 
izvajanje in uresničevanje načrtovanih 
aktivnosti,

• občini redno dostavljajo poročila o realizaciji 
programov in načrtih za naslednje leto in

• imajo na dan prijave na javni razpis do Občine 
Trbovlje poravnane vse morebitne zapadle 
obveznosti.
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4. Okvirna vrednost sredstev javnega 
razpisa:

Za sofinanciranje programov IHO je skladno 
z Odlokom o proračunu občine Trbovlje za 
leto 2020 (Uradni vestnik Zasavja, št. 27/19), 
namenjenih 16.006,00 €. 

5. Rok za porabo sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 
12. 2020. Pogodbeni zneski se bodo nakazali v 
dveh delih, v mesecu aprilu in septembru 2020.

6. Razpisni rok in način dostave prijave:
Izvajalci morajo prijave oddati s priporočeno 
pošiljko po pošti na naslov Občina Trbovlje, 
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje ali osebno v 
sprejemni pisarni št. 3 b – v levi zgornji kot 
kuverte je potrebno obvezno navesti ime in 
naslov IHO.

Rok za oddajo vlog je v sredo, 22. januarja 
2020. Prijave, prejete po navedenem roku se 
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene na naslov 
IHO.

Prijave morajo biti izključno na zahtevanem 
obrazcu s priloženim (vsebinsko in finančno 
ovrednotenim) programom za leto 2020, v 
zapečatenih kuvertah s pripisom: »NE ODPIRAJ 
– PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – sofinanciranje 
programov IHO v letu 2020«.

7. Županja Občine Trbovlje oz. pooblaščena 
oseba, lahko postopek razpisa v vsaki fazi 
razveljavi. 

8. Navedba osebe občine, pooblaščene za 
dajanje informacij:

Mateja Camplin Tahirovič, višja svetovalka 
za družbene dejavnosti, tel.: 03/562-79-33, 
e-naslov: mateja.camplin@trbovlje.si.

9. Informacija o obrazcih za prijavo:
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni 
strani www.trbovlje.si ter na sedežu občinske 
uprave, v pisarni št. 17 oz. sprejemni pisarni št. 
3 b.

10.  Rezultati javnega razpisa:
Javno odpiranje prijav na javni razpis bo v 
četrtek 23. januarja 2020 ob 9. uri na sedežu 
občine. Obvestilo o izbiri bodo izvajalci prejeli v 
osmih (8) dneh od odpiranja prijav. O morebitni 
pritožbi zoper obvestilo o izbiri odloči županja oz. 
pooblaščena oseba. Z izbranimi izvajalci bodo 
sklenjene pogodbe.

Številka: 122-52/2019-2
Datum: 6. 1. 2020

Maja KRAJNIK
podžupanja

po pooblastilu št. 032-2/2018-8
z dne 13. 12. 2018
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OBČINA TRBOVLJE 

5.

Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, 
na podlagi Pravilnika o subvencioniranju 
servisa celodnevne povezave preko osebnega 
telefonskega alarma (Uradni vestnik Zasavja, št. 
10/19), objavlja  
  

 JAVNI POZIV

 za subvencioniranje servisa celodnevne 
povezave preko 

osebnega telefonskega alarma  

 
1. PREDMET RAZPISA 
 
Občina Trbovlje bo subvencionirala socialno 
varstveno storitev socialnega servisa celodnevne 
povezave preko osebnega telefonskega 
alarma (v nadaljevanju: servis OTA) občanom 
občine Trbovlje pod pogoji iz Pravilnika o 
subvencioniranju servisa celodnevne povezave 
preko osebnega telefonskega alarma (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 10/19 – v nadaljevanju: 
Pravilnik) in tega javnega poziva, v obliki 
mesečne subvencije za obdobje, določeno v 
pogodbi o dodelitvi subvencije, sklenjene med 
upravičencem, občino in izvajalcem storitve.
 
2. UPRAVIČENCI  
 
Upravičenci do subvencije so fizične osebe, ki 
so državljani Republike Slovenije, imajo na dan 
oddaje vloge stalno prebivališče v občini Trbovlje 
najmanj eno leto, dejansko bivajo na območju 
občine ter izpolnjujejo pogoje iz tega javnega 
poziva.   

Občina Trbovlje odobri subvencijo upravičencem 
na podlagi prijave na ta javni poziv, in sicer po 
zaporedju prejema vlog v tekočem letu do porabe 
namenskih proračunskih sredstev.
 
3. RAZPISNI POGOJI 
 
Prijavitelji morajo v svoji prijavi predložiti vse 
dokumente, zahtevane v javnem pozivu in 
razpisni dokumentaciji. 

 
Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoja oz. kriterija 
iz vsaj dveh, spodaj navedenih točk: 
1. starostni pogoj: 

 - so starejši od 70 let (na dan oddaje vloge 
na javni poziv) 

2. bivanjske okoliščine:
 - osebe, ki bivajo same ali
 - osebe, ki bivajo v širši družini, katere 

družinski člani so zaradi službenih 
obveznosti ali drugih neodložljivih 
obveznosti zdravstvene narave, odsotni 

3. zmožnost samostojnega bivanja na domu 
in potrebe po pomoči:
 - osebe s težjimi kroničnimi boleznimi ali
 - invalidne osebe, slepi in slabovidni, gluhi 

in naglušni ali
 - osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo 

sami oz. njihovi svojci (npr. znaki 
demence).

4. VIŠINA SUBVENCIJE 
 
Z Odlokom o proračunu Občine Trbovlje za leto 
2020 (Uradni vestnik Zasavja, št. 27/19) so za 
subvencije servisa OTA v letu 2020 zagotovljena 
sredstva v višini 5.000,00 EUR.

Upravičencem se dodeli subvencija v višini 
10,00 EUR mesečno, za obdobje, določeno v 
pogodbi o dodelitvi subvencije, sklenjene med 
upravičencem, občino in izvajalcem storitve.
V nobenem primeru subvencija ne more biti višja 
kot je mesečni strošek naročnine na storitev. 
Subvencija se ne dodeli za stroške priključnine 
ali stroške nakupa opreme za vzpostavitev 
storitve. 
 
5. OSTALE DOLOČBE  
 
Prejemniki subvencije so dolžni po prejemu 
odločbe v roku, ki bo določen v odločbi o 
dodelitvi subvencije, Občini Trbovlje predložiti 
dokazilo o sklenjeni pogodbi za izvajanje storitve 
ter dokazila o vzpostavitvi storitve, sicer se šteje, 
da odobrene subvencije ne bo koristil. 
 
Z upravičenci do subvencije, ki bodo predložili 
dokazilo o sklenjeni pogodbi za izvajanje storitve 
ter dokazila o vzpostavitvi storitve, se sklene 
Pogodba o dodelitvi subvencije servisa 
celodnevne povezave preko osebnega 
telefonskega alarma, v kateri se uredijo 
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medsebojne pravice ter obveznosti upravičenca, 
izvajalca in občine. 
 
Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko 
je storitev pri upravičencu vzpostavljena in sklene 
pogodbo o dodelitvi subvencije iz prejšnjega 
odstavka. 
 
6. KRAJ, NAČIN IN ROK PRIJAVE 
 
Razpisna dokumentacija bo do porabe 
zagotovljenih proračunskih sredstev oz. najdlje 
do 31. 12. 2020, dosegljiva na spletni strani 
Občine Trbovlje www.trbovlje.si pod rubriko »za 
občane«, zavihek: javni razpisi, in v sprejemni 
pisarni, št. 3 b, Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 
1420 Trbovlje. 

Vloge na javni poziv morajo biti posredovane 
pisno po pošti ali oddane osebno na sedežu 
občine v sprejemni pisarni, št. 3 b.

Dodatne informacije lahko zainteresirani 
občani dobijo na Oddelku za splošne zadeve in 
družbene dejavnosti Občine Trbovlje, kontaktna 
oseba Mateja Camplin Tahirovič, tel. št. (03) 562 
79 33, v času uradnih ur organa.  

7. IZID JAVNEGA POZIVA 
 
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s 
pomanjkljivo dokumentacijo, se prijavitelja 
pozove, da vlogo dopolni v roku 8 dni. Občinska 
uprava izda odločitve v roku 30 dni od prejema 
popolne vloge.
 

Številka: 122-45/2019-1
Datum:   20. 12. 2019

Maja KRAJNIK
podžupanja

po pooblastilu št. 032-2/2018-8
z dne 13. 12. 2018

Založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: SINET d.o.o.


