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OBČINA TRBOVLJE

19.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet 
Občine Trbovlje na svoji 14. redni seji, dne 19. 
12. 2016 sprejel

STATUT OBČINE TRBOVLJE

1.člen
(vsebina statuta)

1) Ta statut ureja:
1 Status občine, ustanovitev ožjih 

delov občine in njihov status ter 
uresničevanje lokalne samouprave v 
občini;

2 Naloge občine in njenih ožjih delov;
3 Organizacijo občine:
3.2 Občinski svet,
3.3 Župana,
3.4 Nadzorni odbor občine,
3.5 Druge organe občine;
4 Ožje dele občine;
5 Neposredno sodelovanje občanov pri 

odločanju v občini:
5.1 Zbor občanov,
5.2 Referendum o splošnem aktu občine,
5.3 Svetovalni referendum,
5.5 Ljudsko iniciativo;
6 Občinske javne službe;
7 Sodelovanje občine z drugimi 

občinami;
8 Premoženje in financiranje občine;
9 Splošne in posamične akte občine 

ter druge določbe, pomembne za 
delovanje občine.

2) V statutu uporabljeni izrazi v slovnični obliki 
za moški spol se uporabljajo kot nevtralni 
za ženski in moški spol.

 
1 Status občine, ustanovitev ožjih delov 

občine in njihov status ter uresničevanje 
lokalne samouprave v občini

2.člen
(območje, ime in sedež občine)

1) Občina Trbovlje (v nadaljevanju: občina) je 
samoupravna lokalna skupnost, ustanovl-
jena z zakonom, na območju naslednjih 
naselij:
1. Čebine;
2. Čeče – del;
3. Dobovec;
4. Gabrsko;
5. Klek;
6. Ključevica;
7. Knezdol;
8. Ojstro;
9. Ostenk;
10. Sveta Planina;
11. Planinska vas;
12. Prapreče – del;
13. Retje nad Trbovljami;
14. Škofja Riža;
15. mesto Trbovlje;
16. Vrhe – del;
17. Završje;
18. Župa.

2) Sedež občine je v Trbovljah, Mestni trg 4.
3) Občina je pravna oseba javnega prava 

s pravico posedovati, pridobivati in 
razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

4) Občino predstavlja in zastopa župan 
oziroma županja (v nadaljnjem besedilu: 
župan).

5) Območje, ime in sedež občine se lahko 
spremenijo z zakonom po postopku, ki ga 
določa zakon.

6) Območja in imena naselij v občini se 
skladno z zakonom spremenijo z občinskim 
odlokom.
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3.člen
(naloge občine)

1) Občina v okviru ustave in zakona samostojno 
ureja in opravlja naloge, določene v zakonu, ter 
naloge, določene s predpisi občine.
2) Če zakon tako določa, lahko občina opravlja 
posamezne naloge iz državne pristojnosti. Za 
opravljanje nalog iz državne pristojnosti mora 
država občini zagotoviti potrebna sredstva.

4.člen
(uradno glasilo občine)

1) Statut, odloki in drugi predpisi občine 
morajo biti objavljeni v Uradnem vestniku 
Zasavja in začnejo veljati petnajsti dan po 
objavi, če ni v njih drugače določeno.

2) V Uradnem vestniku Zasavja se objavljajo 
tudi drugi akti, za katere tako določi občinski 
svet.

5.člen
(uresničevanje lokalne samouprave)

1) Občanke in občani (v nadaljevanju: občani) 
odločajo o zadevah iz občinske pristojnosti 
prek župana in občinskega sveta ter 
neposredno sodelujejo pri sprejemanju 
odločitev občinskih organov na zborih 
občanov, z referendumom in ljudsko 
iniciativo.

2) Občani kot posamezniki in njihove 
organizacije sodelujejo pri oblikovanju 
razvojnih načrtov občine, proračunov in 
drugih splošnih aktov občine z dajanjem 
predlogov, pripomb in mnenj v javni razpravi 
na način in v rokih, ki jih določi župan. 

3) Na podlagi odločitve organov občine se 
v posamezne oblike odločanja in v javno 
razpravo vključijo tudi osebe, ki imajo v 
občini začasno prebivališče, na podlagi 
zakona pa tudi osebe, ki so lastniki zemljišč 
in drugih nepremičnin na območju občine.

6.člen
 (grb, zastava in praznik občine)

1  Občina ima svoj grb in zastavo, in sicer:

• grb občine ima obliko ščita, katerega spodnji 
rob je ovalen; grb je oblikovan simetrično 
ter razdeljen na zgornji in spodnji del; v 
spodnjem delu ščita je na zeleni podlagi, ki 
ponazarja zeleno dolino, stiliziran rudarski 
voziček v črni barvi, ki ponazarja tradicijo 
rudarstva; v zgornjo polovico ščita, ki je 
modre barve in ponazarja nebo nad dolino, 
se nad rudarskim vozičkom dvigujejo 
simetrično postavljena dimnika ter stiliziran 
kup premoga med njima; vsi simboli so v 
črni barvi, tudi obroba ščita;

• zastava občine je pravokotne oblike v 
razmerju stranic 1 : 2; barve na zastavi 
se vrstijo po naslednjem vrstnem redu: 
zgoraj je modra, spodaj zelena, s tem da 
sta barvi ločeni s črno črto; po širini je 
zastava razdeljena na šest polj, s tem da 
modra barva pokriva 3,5 polja, črna pol 
polja in zelena spodaj dve polji; po dolžini 
je zastava razdeljena na dvanajst polj. Iz 
grba se povzame stiliziran kup premoga, ki 
je položen na črno črto v 9–11 polju, vrh 
ima v sečišču 10,5 polja po dolžini in 2,5 
polja po širini.

2) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima 
v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: 
OBČINA TRBOVLJE, na spodnji polovici 
pa naslov: Mestni trg 4. V sredini žiga je 
grb občine.
Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor in 
Občinska volilna komisija imajo v notranjem 
krogu pod grbom občine še naziv organa.

3) Obliko, vsebino ter uporabo grba in zastave 
občine podrobneje določa odlok. Velikosti, 
uporabo in hrambo žigov določi župan s 
sklepom.

4) Praznik občine je 1. junij.
5) Za prispevek k razvoju in prepoznavnosti 

občine podeljuje občina zaslužnim 
občanom, organizacijam in drugim občinska 
priznanja in nagrade skladno s posebnim 
odlokom.

7.člen
(ožji deli občine)

1) Na območju občine so kot ožji deli občine 
ustanovljene krajevne skupnosti, in sicer:
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- Krajevna skupnost Alojz Hohkraut na 
območju naselij Hohkrautova kolonija in 
Retje nad Trbovljami, Ribnik, Nasipi, razen 
hišne št. 7 b, Žabjek, Šuštarjeva kolonija, 
Opekarna – hišni št. 22 a in 22 b, Vodenska 
cesta – hišne št. 5 b, 5 c in 12 a, Neža – 
hišne št. 2, 3, 3 a in 46;

- Krajevna skupnost Center na območju 
naselij Vodenska cesta od hišne št. 21 
naprej, Trg revolucije, Opekarna, razen 
hišnih št. 22 a in 22 b, Trg svobode, Ulica 
1. junija, Rudarska cesta, Globušak, Pod 
Ostrim vrhom ter Klek od hišne št. 1 do 
vključno hišne št. 4, razen hišnih št. 1 a in 1 
b, ter Nasipi – hišna št. 7 b;

- Krajevna skupnost Franc Fakin na območju 
naselij Loke, Obrtniška cesta, Mestni trg, 
Majcenova cesta, razen hišnih št. 2 in 3, 
Ulica španskih borcev, Ojstro od hišne št. 1 
do hišne št. 22 c ter hišna št. 33, Gimnazijska 
cesta, Trg Franca Fakina, Savinjska cesta, 
Kovinarsko naselje, Golovec, Keršičev 
hrib, Cesta Tončke Čeč, Cesta osvobodilne 
fronte ter Vreskovo – hišni št. 2 in 3; 

- Krajevna skupnost Franc Salamon na 
območju naselij Gabrsko, Knezdol od hišne 
št. 2 do vključno hišne št. 33 a ter hišne št. 
45, 46, 47, 48 in 49 in Vrhe – del;

- Krajevna skupnost Ivan Keše na območju 
naselij Kešetovo, Dom in vrt, Pod gozdom, 
Vreskovo, razen hišnih št. 2 in 3, Ulica 
Sallaumines ter Majcenova cesta – hišni 
št. 2 in 3;

- Krajevna skupnost Fric Keršič na območju 
naselij Neža, razen hišnih št. 2, 3, 3 a in 
46, Kolonija 1. maja, Novi dom, Keršičeva 
cesta, Partizanska cesta;

- Krajevna skupnost Klek na območju naselij 
Klek – hišne št. 1 a, 1 b in od hišne št. 5 
naprej, Prapreče – del, Čebine, Sveta 
Planina, Planinska vas;

- Krajevna skupnost Zasavje na območju 
naselij Vodenska cesta od hišne št. 1 do 
vključno hišne št. 20, razen hišnih št. 5 b, 
5 c in 12 a, Bevško, Kolodvorska cesta, Ob 
železnici, Zasavska cesta in Završje – hiš-
na št. 30;

- Krajevna skupnost Čeče na območju 
naselij Čeče – del, Ostenk, Ojstro od hišne 
št. 25 naprej, razen hišne št. 33, Knezdol 
od hišne št. 34 naprej, razen hišnih št. 45, 
46, 47, 48 in 49;

- Krajevna skupnost Dobovec na območju 
naselij Dobovec, Škofja Riža, Završje, ra-
zen hišne št. 30, Župa, Ključevica. Krajevna 
skupnost Dobovec ima sedež na Dobovcu 
49, Dobovec. 

2) Krajevne skupnosti, razen Krajevne skup-
nosti Dobovec, so del občine v teritorial-
nem, funkcionalnem, organizacijskem, pre-
moženjsko-finančnem in v pravnem smislu.

2) S tem statutom so določene naloge občine, 
ki jih na svojem območju in pretežno v korist 
svojih prebivalcev izvajajo ožji deli občine – 
krajevne skupnosti.

3) Ožji deli občine – krajevne skupnosti – se 
lahko ukinejo ali se spremeni njihovo ob-
močje s spremembo statuta občine. Pobu-
do za ustanovitev ožjih delov občine – kra-
jevne skupnosti – ali spremembo njihovih 
območij da lahko zbor krajanov ali 10 ods-
totkov prebivalcev dela občine. Statut se 
spremeni po prej na referendumu ugotovl-
jeni volji prebivalcev ožjega dela občine – 
krajevne skupnosti – o imenu in območju 
novega ožjega dela krajevne skupnosti. 
Sprememba ali ukinitev ožjega dela občine 
– krajevne skupnosti – začne veljati s prvim 
dnem proračunskega leta, ki sledi letu, v 
katerem je na rednih lokalnih volitvah izvol-
jen nov občinski svet.

4) Ta statut določa pravni status ožjih delov 
občine – krajevne skupnosti –, organizacijo, 
pristojnosti in delovanje njihovih organov, 
njihovo sodelovanje z občani in občinskimi 
organi, financiranje ter stvarno premoženje 
posameznega ožjega dela krajevne skup-
nosti.

8.člen
(status Krajevne skupnosti Dobovec)

1) Krajevna skupnost Dobovec je pravna 
oseba javnega prava v okviru nalog, ki 
jih opravlja samostojno, skladno s tem 
statutom.
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2) Krajevna skupnost Dobovec nastopa v 
pravnem prometu v svojem imenu in za svoj 
račun. Pravni posli, ki jih sklene Krajevna 
skupnost Dobovec brez soglasja župana, 
so nični, vendar lahko predpis občine, ki 
je potreben za izvršitev proračuna, določi, 
kateri pravni posli in v kateri višini so ti 
pravni posli, ki jih sklene Krajevna skupnost 
Dobovec, veljavni brez predhodnega 
soglasja župana.

3) Krajevna skupnost Dobovec odgovarja 
za svoje obveznosti z vsem svojim 
premoženjem in s sredstvi, s katerimi 
razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti 
Krajevne skupnosti Dobovec subsidiarno.

4) Krajevno skupnost Dobovec zastopa 
predsednik sveta krajevne skupnosti.

5) Krajevna skupnost Dobovec ima svoj žig 
okrogle oblike, lahko pa tudi svoj znak, 
grb, zastavo in krajevni praznik. To uredi in 
določi s sklepom ali splošnim aktom sveta 
krajevne skupnosti.

6) Žig Krajevne skupnosti Dobovec je okrogle 
oblike s premerom 29 mm. V zgornjem delu 
krožnice je napis »OBČINA TRBOVLJE«, 
v spodnjem delu pa napis »KRAJEVNA 
SKUPNOST DOBOVEC«.

9.člen
(naloge, prenesene v izvajanje krajevnih 

skupnosti)

Krajevne skupnosti lahko opravljajo naloge iz 
pristojnosti občine, ki se nanašajo na prebivalce 
krajevne skupnosti, in so v okviru z zakonom 
določenih področij nalog s tem statutom 
prenesene v izvajanje njihovim svetom.

2 Naloge občine

10.člen
 (naloge občine)

1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve 
javnega pomena (izvirne naloge), določene 
z zakonom, zlasti pa:
1. sprejema prostorske akte, ki 

omogočajo in pospešujejo razvoj 
občine;

2. pridobiva vse vrste premoženja in z 
njim razpolaga ter ureja način in pogoje 
upravljanja z občinskim premoženjem;

3. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj 
in skrbi za povečanje najemnega 
neprofitnega sklada stanovanj;

4. zagotavlja javne vrtce in druge oblike 
predšolskega varstva;

5. gradi in vzdržuje objekte javnih vrtcev, 
osnovnih šol, splošne knjižnice, 
zdravstvenega doma, ambulant, 
športne dvorane;

6. zagotavlja obvezne in izbirne lokalne 
gospodarske javne službe skladno z 
zakonom;

7. gradi in vzdržuje komunalno 
infrastrukturo;

8. zagotavlja splošnoizobraževalno 
knjižnično dejavnost;

9. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih 
virov, za varstvo pred hrupom; 

10. gradi in vzdržuje ter upravlja:
- občinske ceste, ulice in javne poti,
- površine za pešce in kolesarje,
- igrišča za šport in rekreacijo ter otroška 

igrišča, 
- javne parkirne prostore, parke, trge in 

druge javne površine; 
11. zagotavlja varnost v cestnem prometu 

na občinskih cestah in ureja promet v 
občini;

12. skrbi za požarno varnost in varnost 
občanov ob elementarnih in drugih 
nesrečah.

2) Občina opravlja naloge, določene s tem 
statutom in podrobneje z odlokom, in sicer:

- zagotavlja dejavnosti javne službe 
muzeja;

- ustvarja pogoje za glasbeno 
izobraževanje in izobraževanje 
odraslih; 

- pospešuje društveno dejavnost na 
področju skrbi za socialno ogrožene, 
invalide in za ostarele;

- podeljuje denarne pomoči in simbolične 
nagrade ob posebnih priložnostih ali 
obletnicah občanov;
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- pospešuje društveno dejavnost na 
področjih kulture, športa, turizma.

11.člen
(naloge krajevnih skupnosti)

1) Krajevne skupnosti lahko opravljajo naloge 
iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na 
prebivalce krajevne skupnosti. Krajevne 
skupnosti navadno samostojno:

- skrbijo za urejenost pokopališč in 
organizirajo pogrebno službo na krajevno 
običajni način, če z odlokom občine ni 
določeno drugače;

- skrbijo za vzdrževanje javnih cest na 
svojem območju, če ni z odlokom določeno 
drugače;

- upravljajo z lastnim premoženjem ali s 
premoženjem občine, ki jim je dano v 
uporabo;

- izdelujejo načrt zaščite in reševanja na 
podlagi predpisov in potreb občine;

- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru 
celostnega razvoja podeželja in obnove 
vasi na svojem območju;

- pospešujejo kulturne, športne in druge 
društvene dejavnosti na svojem območju 
ter organizirajo kulturne, športne in druge 
prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih 
prireditvah, kadar je organizator občina.

2) Naloge iz prvega odstavka tega člena se 
lahko podrobneje opredelijo z odlokom. 

 
3 Organizacija občine

3.1 Skupne določbe

12.člen
(organi občine)

1) Organi občine so:
- Občinski svet;
- Župan;
- Nadzorni odbor.

2) Občina ima občinsko volilno komisijo kot 
samostojni občinski organ, ki skladno z 
zakonom o lokalnih volitvah in drugimi 
predpisi ter s splošnimi akti občine skrbi za 
izvedbo volitev in referendumov ter varstvo 
zakonitosti volilnih postopkov.

3) Občina ima lahko tudi druge organe, katerih 
ustanovitev in naloge določa zakon. 

4) Volitve oziroma imenovanja organov 
občine oziroma članov občinskih organov 
se izvajajo skladno z zakonom, s tem 
statutom in poslovnikom občinskega sveta.

5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan 
so občinski funkcionarji.

6) Razloge in postopek za predčasno 
prenehanje mandata člana občinskega 
sveta in župana, potrditev mandata 
nadomestnega člana oziroma nadomestne 
volitve ureja zakon.

13. člen
 (javnost dela)

1) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih 
organov, razloge in postopke izključitve 
javnosti s sej organov občine, pravice 
javnosti ter zagotovitev varstva osebnih 
podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo 
podatke, ki so skladni z zakonom, drugim 
predpisom ali s splošnim aktom občine 
oziroma druge javne ali zasebnopravne 
osebe zaupne narave oziroma državna, 
vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, 
ta statut, poslovnik občinskega sveta in 
poslovnik nadzornega odbora.
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2) Javnost dela občinskih organov občine 
se navadno zagotavlja z obveščanjem 
javnosti o njihovem delu, objavljanjem 
informacij javnega značaja, določenih z 
zakonom, na spletni strani občine in v 
Katalogu informacij javnega značaja, z 
zagotavljanjem sodelovanja občanov pri 
pripravi splošnih aktov občine, uradnim 
objavljanjem splošnih aktov občine, 
objavljanjem sklicev sej občinskega sveta 
in gradiva za točke dnevnega reda teh 
sej, z omogočanjem navzočnosti občanov 
in predstavnikov sredstev javnega 
obveščanja na sejah občinskih organov. 
Podrobneje način zagotavljanja javnosti 
dela posameznega občinskega organa 
določa njegov poslovnik.

3) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo 
pravico vpogleda v dokumente, ki so 
podlaga za odločanje organov občine o 
njihovih pravicah, obveznostih in o pravnih 
koristih, če izkažejo pravni interes.

14.člen
(neposredno sodelovanje občanov pri 

odločanju v občini)

Občani sodelujejo pri odločanju na zborih 
občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo. 

15.člen
(občinska uprava)

1) Občina ima občinsko upravo, ki skladno z 
zakonom, s statutom in splošnimi akti občine 
opravlja upravne, strokovne, pospeševalne 
in razvojne naloge ter naloge v povezavi 
z zagotavljanjem javnih služb iz občinske 
pristojnosti.

2) Občinsko upravo na predlog župana 
ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim 
določi tudi njeno notranjo organizacijo in 
delovno področje. 

3) Posamezne naloge občinske uprave 
opravlja organ skupne občinske uprave, 
ki ga je na predlog župana soustanovil 
občinski svet s posebnim odlokom, s katerim 
so določeni njegove naloge, usmerjanje, 
nadzorovanje, vodenje in organizacija.

3) Občinska uprava opravlja strokovna, 
organizacijska in administrativna opravila 
za vse občinske organe.

4) Občinsko upravo vodi direktorica oziroma 
direktor občinske uprave (v nadaljevanju: 
direktor občinske uprave), usmerja in 
nadzoruje pa jo župan.

3.2 Občinski svet

16.člen
 (občinski svet)

1) Občinski svet Občine Trbovlje ima 
petindvajset (25) članov.

2) Volitve članov občinskega sveta se opravijo 
skladno z zakonom, ki ureja lokalne volitve, 
po proporcionalnem volilnem sistemu.

17.člen
(konstituiranje občinskega sveta)

1) Občinski svet se konstituira na prvi seji 
po volitvah, na kateri je potrjena več kot 
polovica mandatov članov občinskega 
sveta. Konstituiranje občinskega sveta 
določata zakon in poslovnik občinskega 
sveta.

2) S konstituiranjem novoizvoljenega 
občinskega sveta preneha mandat 
prejšnjim članom občinskega sveta. S 
konstituiranjem preneha tudi članstvo v 
odborih in komisijah občinskega sveta.

3) Če je bil član občinskega sveta, ki mu je 
skladno s prejšnjim odstavkom tega člena 
prenehal mandat, kot predstavnik občine 
imenovan v organ javnega zavoda, javnega 
podjetja ali sklada, katerega ustanoviteljica 
je občina, mu to članstvo preneha skladno 
z ustanovitvenim aktom javnega zavoda, 
javnega podjetja ali sklada.

18.člen
(nezdružljivost funkcije člana občinskega 

sveta)

1) Nezdružljivost funkcije člana občinskega 
sveta z drugimi funkcijami in delom določa 
zakon.
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2) Podžupan, ki ob predčasnem prenehanju 
mandata župana opravlja funkcijo župana, 
v tem času ne opravlja funkcije člana 
občinskega sveta.

19.člen
(pristojnosti občinskega sveta)

1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o 
vseh zadevah iz pristojnosti občine.

2) Pristojnosti občinskega sveta določata 
zakon in ta statut.

20.člen
(seje občinskega sveta)

1)  Občinski svet dela in odloča na sejah.
2) Seje občinskega sveta sklicuje in vodi 

župan skladno z zakonom.
3)  Župan sklicuje seje občinskega sveta 

skladno z določbami tega statuta in 
poslovnika občinskega sveta po programu 
dela občinskega sveta ter glede na potrebe 
odločanja na občinskem svetu.

4)  Podžupan lahko opravi sklic seje na 
podlagi posamičnega pooblastila župana, 
če je župan odsoten ali zadržan, sklic seje 
občinskega sveta pa je skladno s prejšnjim 
odstavkom načrtovan ali nujen.

5) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga 
župan. Podžupan in najstarejši član 
občinskega sveta predlagata dnevni red 
seje, kadar sta skladno s tem statutom 
sklicatelja.

6) Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in 
administrativno delo za potrebe občinskega 
sveta ter pomoč pri pripravi, sklicevanju in 
pri vodenju sej zagotavlja občinska uprava.

7) Sklicevanje in vodenje sej občinskega 
sveta, določanje dnevnega reda in njegovo 
sprejemanje ter druge zadeve, pomembne 
za delo občinskega sveta, podrobneje 
ureja poslovnik občinskega sveta.

21.člen
(pravice člana občinskega sveta)

1)  Član občinskega sveta ima pravico 
udeleževati se sej občinskega sveta in 
odločati o vseh zadevah iz pristojnosti 
občinskega sveta.

2)  Vsak član občinskega sveta lahko 
predlaga občinskemu svetu v sprejetje 
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, 
razen proračuna in zaključnega računa 
proračuna ter drugih aktov, za katere je v 
zakonu ali statutu občine določeno, da jih 
sprejme občinski svet na predlog župana.

3) Župan mora predloge članov občinskega 
sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni 
red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno 
v poslovniku občinskega sveta.

4) Na vsaki seji občinskega sveta mora 
biti predvidena točka za vprašanja in 
odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo 
člani sveta županu in občinski upravi. Na 
seji se odgovarja na vsa vprašanja, ki so 
bila oddana do začetka seje, in na ustna 
vprašanja, dana na seji sveta. Če zahteva 
odgovor na vprašanje podrobnejši pregled 
dokumentacije oziroma preučitev, lahko 
župan ali direktor občinske uprave odgovori 
na naslednji seji.

22.člen
(odločanje občinskega sveta)

1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji 
navzoča večina njegovih članov, odločitve 
pa sprejema z večino opredeljenih glasov 
navzočih članov, razen če zakon določa 
drugačno večino.

2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim 
glasovanjem. Tajno se glasuje, če je tako 
določeno z zakonom ali če tako sklene 
občinski svet.

3)  Način dela in odločanja, razmerja do 
drugih občinskih organov ter druga 
vprašanja delovanja občinskega sveta se 
določijo s poslovnikom občinskega sveta, 
ki ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko 
večino glasov navzočih članov.
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23.člen
 (izvrševanje odločitev občinskega sveta)

1) Za izvrševanje odločitev občinskega sveta 
je odgovoren župan.

2) Župan usmerja in nadzoruje delo občinske 
uprave glede izvrševanja odločitev 
občinskega sveta.

3) Občinsko upravo vodi direktor občinske 
uprave.

4) Župan in direktor občinske uprave poročata 
občinskemu svetu o izvrševanju njegovih 
odločitev na vsaki redni seji.

24.člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja)

1)  Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja Občinskega sveta Občine 
Trbovlje ima sedem (7) članov, ki jih 
izmed svojih članov imenuje občinski svet, 
navadno na svoji prvi seji.

2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja je delovno telo občinskega 
sveta, pristojno za pripravo odločitev 
občinskega sveta, ki se nanašajo na 
predčasno prenehanje mandatov občinskih 
funkcionarjev, potrditev mandatov 
nadomestnih članov občinskega sveta, 
odločanje o morebitnih pritožbah na 
izvolitev župana na nadomestnih volitvah 
ter druga mandatna vprašanja, imenovanje 
in razrešitve članov nadzornega odbora, 
občinske volilne komisije in drugih občinskih 
organov, imenovanja in razrešitve članov 
odborov in komisij občinskega sveta, na 
imenovanja in razrešitve predstavnikov 
občine v organih pravnih oseb javnega 
prava, ki jih je ustanovila občina. 

3)  Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja predlaga občinskemu svetu 
v sprejetje pravilnike, s katerimi so urejene 
svetniške skupine in zagotavljanje sredstev 
za njihovo delo, sejnine članov občinskega 
sveta, članov nadzornega odbora in članov 
svetov krajevnih skupnosti, ter jih izvršuje. 

4) Predsednik komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja izdaja 
posamične akte s področja pravic in 
obveznosti iz delovnih razmerij občinskih 
funkcionarjev in materialnih pravic iz dela 
ter v povezavi z delom pa tudi druge akte 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.

5) Postopek določanja kandidatov in 
imenovanja članov komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja je določen 
s poslovnikom občinskega sveta, ki 
podrobneje ureja tudi delo komisije.

25.člen
(stalna delovna telesa občinskega sveta)

1) Občinski svet ima komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo 
imenuje izmed sebe in ima 7 članov.

2) Poleg komisije iz prejšnjega odstavka ima 
občinski svet kot svoja delovna telesa še 
naslednje komisije:

- statutarno-pravno komisijo;
- komisijo za občinska priznanja;
- komisijo za prošnje, pritožbe in druge vloge 

občanov,
- komisijo za varstvo okolja, urejanje prostora 

in infrastrukturo;
- komisijo za gospodarstvo in proračun,
- komisijo za družbene dejavnosti.

A) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki ima sedem (7) članov:
- obravnava vsa vprašanja v povezavi z 

volitvami, imenovanji, razrešitvami in z 
administrativnimi zadevami,

- pripravlja pravilnik, ki opredeljuje plačila 
funkcionarjem ter članom organov in 
delovnih teles Občine Trbovlje;

- pripravlja predloge in mnenja v povezavi 
z volitvami, imenovanji in z razrešitvami, o 
katerih odloča občinski svet občine, razen 
če ni za odločanje o teh zadevah izrecno 
pooblaščen kak drug organ;
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- pripravlja predloge za občinski svet za 
imenovanje predstavnikov občine v 
svete interesnih zvez občin, v organe 
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je občina, in v organe drugih 
ustanov, če je z zakonom ali s katerim 
drugim aktom tako določeno;

- oblikuje predloge za sestavo odborov in 
komisij, ki jih imenuje občinski svet, ter 
drugih delovnih teles občinskega sveta;

- predlaga občinskemu svetu imenovanje 
drugih organov in teles, katerih ustanovitev 
določajo posebni predpisi;

- izvaja druge naloge, ki ji jih naloži občinski 
svet in nalaga zakon.

B) Statutarno-pravna komisija, ki ima pet (5) 
članov:
- strokovno pripravlja predloge za 

spremembe in dopolnitve statuta občine ter 
poslovnika občinskega sveta;

- na zahtevo občinskega sveta daje mnenje 
o skladnosti posameznih aktov občinskega 
sveta oziroma njihovih določil z ustavo in 
zakoni;

- na podlagi sprememb zakonov, ki so 
temelj za statut občine in poslovnik za delo 
občinskega sveta, predlaga uskladitve teh 
aktov z veljavno zakonodajo;

- za občinski svet pripravlja predloge 
obveznih razlag statuta občine, poslovnika 
občinskega sveta in aktov, ki jih sprejema 
občinski svet;

- pripravlja prečiščena besedila aktov, če je 
tako določil občinski svet ob sprejemanju  
sprememb in dopolnitev posameznega 
splošnega akta;

- na zahtevo občinskega sveta, njegove 
komisije ali župana strokovno tolmači statut 
občine in poslovnik občinskega sveta;

- opravlja druge naloge, ki ji jih naloži občinski 
svet in nalaga zakon.

C) Komisija za občinska priznanja, ki ima pet (5) 
članov:
- pripravlja in izvaja razpis za podelitev 

občinskih priznanj in nagrad;
- pripravlja predloge za podelitev občinskih 

priznanj in nagrad za občinski svet;

- vodi evidenco podeljenih občinskih 
priznanj;

- daje mnenja in predloge občinskemu svetu 
za podelitev državnih odlikovanj in priznanj;

- opravlja druge naloge, ki ji jih naloži občinski 
svet in nalaga zakon.

Č) Komisija za prošnje, pritožbe in druge vloge 
občanov, ki ima pet (5) članov:
- obravnava prošnje, pritožbe in druge 

vloge občanov, s katerimi se ti zaradi 
določenih nepravilnosti pri izvajanju aktov, 
ki jih sprejema občinski svet, obračajo na 
občinski svet ali župana;

- opravlja druge naloge, ki ji jih naloži občinski 
svet in nalaga zakon.

- predlaga rešitev prošenj, pritožb in drugih 
vlog občanov pristojnim organom v občini 
za rešitev vlog občanov po veljavnih aktih 
ter o tem obvešča vlagatelje vlog;

- preučuje prošnje, pritožbe in druge vloge, 
ki so jih občani vložili na organe zunaj 
občine, pa so jih ti posredovali v reševanje 
pristojnim občinskim organom;

- obvešča občinski svet o problematiki, ki jo 
s svojimi vlogami posredujejo občani, in 
po potrebi tudi predlaga občinskemu svetu 
preučitev posamičnega akta občinskega 
sveta z vidika njegove zakonitosti;

- sodeluje z istovrstnimi organi zunaj občine 
zaradi usklajenega obravnavanja in 
reševanja vlog občanov;

D) Komisija za varstvo okolja, urejanje prostora 
in infrastrukturo, ki ima pet (5) članov:
- oblikuje predloge in daje mnenja za 

komunalno urejanje občine;
- oblikuje predloge in daje mnenja o 

prostorskem razvoju občine ter spremlja 
pripravo prostorskih in izvedbenih 
dokumentov;

- oblikuje predloge in daje mnenja k 
izvedbenim projektom predvidenih 
investicij, ki se izvajajo v občini;

- daje mnenja in predloge k odlokom, ki 
urejajo oddajanje občinskih gospodarskih 
javnih služb v koncesijo;
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- spremlja stanje na področju varstva okolja 
v občini ter oblikuje predloge in mnenja na 
osnovi določil Zakona o varstvu okolja, ki 
spadajo v pristojnost občine;

- spremlja izvajanje programov občine s 
področja varstva okolja, urejanje prostora 
in infrastrukture ter oblikuje predloge 
dodatnih ukrepov za njihovo izvajanje;

- obravnava predloge razvojnih in drugih 
načrtov občine ter občinskemu svetu 
posreduje svoja mnenja v povezavi z njimi;

- opravlja druge naloge, ki ji jih določi občinski 
svet in nalaga zakon;

- obravnava in daje mnenja ter predloge 
k razvojnim in drugim programom regije 
oziroma pokrajine, v katero je vključena 
občina.

E) Komisija za gospodarstvo in proračun, ki ima 
pet (5) članov:
- oblikuje mnenja in predloge za spodbujanje 

podjetništva in zagotavljanja deležev 
občinskih sredstev v teh projektih;

- oblikuje predloge za promocijo občine;
- oblikuje pobude in predloge za uvajanje 

novih dejavnosti, pomembnih za 
gospodarski razvoj občine;

- daje spodbude in predloge za vključevanje 
podjetniških programov v programe občine 
in države;

- obravnava predlog proračuna, zaključnega 
računa, polletne realizacije proračuna in 
načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
občine;

- spremlja gospodarjenje z občinskim 
premoženjem; 

- daje mnenje za razpis in podelitev koncesij;
- pripravlja predloge in mnenja za razvoj 

podeželja ter razvoj kmetijske in turistične 
dejavnosti;

- daje mnenja in predloge k odlokom, ki 
urejajo oddajanje občinskih gospodarskih 
javnih služb v koncesijo;

- daje mnenja k razvojnim in drugim 
programom občine;

- obravnava in daje mnenja ter predloge 
k razvojnim in drugim programom regije 
oziroma 
pokrajine, v katero je vključena občina;

- obravnava poročila nadzornega odbora;
- opravlja druge naloge, ki ji jih določi občinski 

svet in nalaga zakon.
 
F) Komisija za družbene dejavnosti, ki ima pet 
(5) članov:
- za občinski svet pripravlja predloge aktov 

in drugih odločitev občine s področja javnih 
služb družbenih dejavnosti;

- oblikuje mnenja, stališča in predloge 
odločitev v povezavi z akti iz prejšnje 
alineje;

- obravnava in sodeluje pri pripravi 
proračunskih izhodišč in elementov za 
področje družbenih dejavnosti;

- obravnava in pripravlja predloge in mnenja 
v povezavi z vlogami in s pobudami, ki jih 
dajejo javni zavodi s področja družbenih 
dejavnosti;

- spremlja namensko porabo proračunskih 
sredstev pri posameznih proračunskih 
porabnikih;

- pripravlja predloge, mnenja in ukrepe 
občinskemu svetu in županu v povezavi z 
izvajanjem javnih služb s tega področja;

- opravlja še druge naloge, ki ji jih naloži 
občinski svet in nalaga zakon.

3) Predlog kandidatov za člane komisij 
pripravi komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, razen za predlog 
za imenovanje članov navedene komisije, 
katere člane lahko predlaga vsak član 
občinskega sveta. V komisiji sta lahko 
največ dva člana, ki nista člana občinskega 
sveta.

4) Delo komisije vodi predsednik, ki je član 
občinskega sveta.

5) Prvo sejo komisije skliče župan.
6) Članstvo v komisiji ali odboru občinskega 

sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem 
odboru občine ali z delom v občinski upravi.
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7) Občinski svet lahko razreši predsednika, 
posameznega člana ali komisijo v celoti 
na predlog najmanj ene tretjine članov 
občinskega sveta ali predsednika komisije. 
Predlog novih kandidatov za člane komisij 
občinskega sveta pripravi komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
do prve naslednje seje občinskega sveta.

26.člen
(pristojnosti komisij in odborov občinskega 

sveta)

1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru 
svojega delovnega področja obravnavajo 
zadeve iz pristojnosti občinskega sveta 
ter dajejo občinskemu svetu mnenja in 
predloge.

2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko 
predlagajo občinskemu svetu v sprejetje 
splošne in druge akte iz njegove pristojnosti, 
razen proračuna in zaključnega računa 
proračuna in drugih aktov, za katere je v 
zakonu ali v statutu občine določeno, da jih 
sprejme občinski svet na predlog župana.

3) Podrobneje način dela komisij in odborov 
občinskega sveta določa poslovnik 
občinskega sveta. Komisije in odbori pa 
lahko v okviru poslovnika občinskega sveta 
za svoje delo sprejmejo tudi svoj poslovnik.

 
27.člen

 (ustanovitev občasnih delovnih teles)

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet 
s sklepom, s katerim določi njihovo sestavo in 
naloge.

3.3 Župan

28.člen
(pristojnosti župana)

1) Župan predstavlja in zastopa občino, 
predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi 
seje občinskega sveta, nima pa pravice 
glasovanja.

2) Poleg tega župan predvsem:

- predlaga občinskemu svetu v sprejetje 
proračun občine in zaključni račun 
proračuna, odloke in druge akte iz 
pristojnosti občinskega sveta;

- izvršuje občinski proračun in pooblašča 
druge osebe za izvajanje posameznih 
nalog izvrševanja občinskega proračuna;

- skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in 
drugih odločitev občinskega sveta;

- predlaga ustanovitev organov občinske 
uprave in organov skupne občinske uprave, 
ureditev njihovega delovnega področja, 
notranjo organizacijo občinske uprave; 

- menuje in razrešuje direktorja občinske 
uprave in vodjo organa skupne občinske 
uprave skupaj z drugimi župani občin 
ustanoviteljic;

- usmerja in nadzoruje delo občinske uprave 
in organov skupne občinske uprave;

- določa sistemizacijo delovnih mest v 
občinski upravi, odloča o imenovanju 
javnih uslužbencev v nazive in o sklenitvi 
delovnega razmerja zaposlenih v občinski 
upravi ter odloča o drugih pravicah 
in obveznostih javnih uslužbencev iz 
delovnega razmerja; 

- opravlja druge naloge, ki jih določata zakon 
in ta statut.

29.člen
 (objave splošnih aktov)

1) Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in 
drugih splošnih aktov občine v uradnem 
glasilu občine, določenem s tem statutom.

2) Če župan meni, da je kak splošni akt 
ali njegov del neustaven ali nezakonit, 
in uveljavi svojo pravico do zadržanja 
objave, mora o tem najpozneje v 8 dneh 
po sprejetju pisno obvestiti občinski svet, 
navesti razloge za zadržanje in predlagati 
občinskemu svetu, da o njem ponovno 
odloči na prvi naslednji redni seji.

3) Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, 
mora župan tak splošni akt objaviti. 
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30.člen
    (podžupan)

1)  Podžupana ali največ dva (2) podžupana 
imenuje župan izmed članov občinskega 
sveta najpozneje v petinštiridesetih (45) 
dneh po konstitutivni seji občinskega sveta.

2)  Na prvi seji občinskega sveta po imenovanju 
podžupana župan o tem obvesti občinski 
svet, pri čemer ga seznani tudi s pooblastili, 
ki jih je dal podžupanu, in z nalogami, pri 
katerih mu pomaga. 

3) Ne   glede na pooblastila in naloge 
podžupana iz prejšnjega odstavka 
podžupan na podlagi zakona nadomešča 
župana ob njegovi odsotnosti ali zadržanosti 
ter v tem času poleg svojih  opravlja še 
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

4) Med opravljanjem funkcije župana zaradi 
predčasnega prenehanja mandata župana 
podžupan nima pravice glasovati za 
odločitve občinskega sveta.

31.člen
(komisije in drugi strokovni organi občine)

1)  Župan imenuje komisije in druge strokovne 
organe občine, če je tako določeno v 
zakonu ali drugem predpisu.

2) Župan lahko ustanovi komisije in 
druga delovna telesa kot strokovna in 
posvetovalna telesa za preučevanje 
posameznih zadev iz svoje pristojnosti.

3.4 Nadzorni odbor občine

32.člen
 (nadzorni odbor občine)

1) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti 
ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja 
neposrednih in posrednih uporabnikov 
občinskega proračuna s sredstvi 
občinskega proračuna in z občinskim 
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in 
gospodarnost porabe sredstev občinskega 
proračuna ter upravljanja z občinskim 
finančnim oziroma stvarnim premoženjem.

2) Nadzorni odbor občine je najvišji 
organ nadzora javne porabe v občini s 
pristojnostmi, določenimi z zakonom.

33.člen
(imenovanje članov nadzornega odbora)

1) Nadzorni odbor ima pet (5) članov. Člane 
nadzornega odbora imenuje občinski svet 
izmed občanov najpozneje v 45 dneh po svoji 
prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti 
najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in 
primerne izkušnje s finančno-računovodskega 
ali pravnega področja.
2) Kandidatno listo za člane nadzornega odbora 
občine občinskemu svetu predlaga Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 
podlagi predlogov kandidatov, ki jih po javnem 
pozivu predlagajo občani, njihove organizacije in 
politične stranke v občini.

34.člen
(konstituiranje nadzornega odbora)

1) Prvo sejo nadzornega odbora občine 
najpozneje v petnajstih (15) dneh po 
imenovanju članov skliče župan. Nadzorni 
odbor se konstituira, če je na prvi seji 
navzoča večina članov.

2) Člani nadzornega odbora izmed sebe 
izvolijo predsednika nadzornega odbora.

35.člen
(delovanje nadzornega odbora)

1) Nadzorni odbor sprejema poročila o 
opravljenih nadzorih, postopkovne in 
organizacijske odločitve na seji, na kateri 
je navzoča večina članov nadzornega 
odbora, z večino opredeljenih glasov 
navzočih članov. 

2) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, 
sklicuje in vodi njegove seje, koordinira 
izvajanje letnega nadzornega programa 
in opravlja druge naloge, ki jih določata ta 
statut in poslovnik nadzornega odbora.



Uradni vestnik ZasavjaStran 14 Št. 19

3) Delo nadzornega odbora podrobneje ureja 
njegov poslovnik, ki ga sprejme nadzorni 
odbor z večino glasov vseh članov. 
Poslovnik nadzornega odbora je splošni 
akt občine in začne veljati petnajsti dan po 
objavi v uradnem glasilu občine.

4) Nadzorni odbor za seje uporablja prostore 
občine, nadzore pa opravlja na sedežih 
nadzorovanih oseb.

5) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja 
svoj žig.

36.člen
(program dela nadzornega odbora)

1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj 
program dela, ki vsebuje letni nadzorni 
program in predlog finančnega načrta. Z 
letnim nadzornim programom ter njegovimi 
dopolnitvami in spremembami mora 
nadzorni odbor seznaniti občinski svet 
in župana. Predlog finančnega načrta 
nadzorni odbor predloži županu v postopku 
priprave predloga občinskega proračuna. 

2) Nadzorni odbor lahko začne postopek 
nadzora, le če je tak nadzor določen v 
letnem nadzornem programu. Če nadzorni 
odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v 
nadzorni program, mora najprej dopolniti 
nadzorni program. 

3)  Nadzorni odbor začne izvedbo nadzora 
z izdajo sklepa, s katerim določi obseg 
nadzora in čas, v katerem bo potekal, ter 
pooblastila člana nadzornega odbora, ki 
bo nadzor vodil. Sklep se vroči zastopniku 
oziroma pooblaščeni osebi neposrednega, 
posrednega uporabnika občinskega 
proračuna ali druge pravne osebe, ki 
upravlja z občinskim premoženjem, pri 
katerem bo nadzorni odbor izvedel nadzor 
(v nadaljevanju: nadzorovana oseba). O 
izdaji sklepa se obvesti župana.

4) Nadzorni odbor samostojno ocenjuje 
uspešnost izvajanja letnega nadzornega 
programa, sprejme poročilo in zaključni 
račun finančnega načrta nadzornega 
odbora. 

5) S posameznimi poročili o izvedenih 
nadzorih nadzorni odbor seznanja občinski 
svet in župana; ko vsebujejo vse predpisane 
sestavine, so vročena nadzorovani osebi 
in so dokončna. Predsednik ali od njega 
pooblaščen član nadzornega odbora se 
mora udeležiti seje občinskega sveta, ko 
obravnava njegova poročila. 

37.člen
(predmet nadzora)

1) Nadzorni odbor opravlja naloge iz svoje 
pristojnosti in izvaja nadzor na podlagi 
preverjanj poslovnih poročil in zaključnih 
računov, pogodb, finančnih dokumentov in 
po potrebi druge dokumentacije končanih 
oziroma opravljenih dejanj, ki vplivajo 
na zakonito, pravilno, učinkovito in na 
gospodarno poslovanje neposrednih in 
posrednih uporabnikov občinskega 
proračuna ali upravljanje z občinskim 
finančnim oziroma stvarnim premoženjem.

2) Nadzorni odbor ne sme opravljati svojih 
pristojnosti na način, s katerim bi omejeval 
samostojnost občinskih organov in organov 
posrednih uporabnikov občinskega 
proračuna.

3) V postopku nadzora so odgovorni in 
nadzorovane osebe dolžni nadzornemu 
odboru predložiti na vpogled vso potrebno 
dokumentacijo, sodelovati v postopku 
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati 
pojasnila.

38.člen
 (izločitev člana nadzornega odbora)

1) Član nadzornega odbora se izloči iz 
nadzora in odločanja na seji, če so 
podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o 
njegovi nepristranskosti ali videz nasprotja 
interesov. Odločitev o izločitvi sporoči 
predsedniku nadzornega odbora pisno. 

2) Da so podane okoliščine iz prejšnjega 
odstavka, se šteje, če:
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- je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, 
prokurist ali pooblaščenec nadzorovane 
osebe s članom nadzornega odbora v 
krvnem sorodstvu v ravni ali stranski vrsti 
do vštetega četrtega kolena ali če je z njo 
v zakonski ali zunajzakonski skupnosti ali 
v svaštvu do vštetega drugega kolena, 
čeprav je zakonska zveza ali zunajzakonska 
skupnost prenehala;

- je član nadzornega odbora skrbnik, 
posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne 
osebe, zakonitega zastopnika, prokurista 
ali pooblaščenca nadzorovane osebe;

- če je član nadzornega odbora udeležen 
ali je sodeloval v postopku, ki je predmet 
nadzora.

3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko 
zahteva tudi nadzorovana oseba in drug 
član nadzornega odbora. Zahtevo za 
izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. 
V zahtevi je treba navesti okoliščine, na 
katere opira svojo zahtevo za izločitev. 
O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino 
glasov vseh članov.

39.člen
(osnutek poročila nadzornega odbora)

1) Za posamezen nadzor je pristojen član 
nadzornega odbora, ki je določen s 
sklepom o izvedbi nadzora (v nadaljevanju: 
nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek 
poročila o nadzoru in ga posreduje 
predsedniku nadzornega odbora. Osnutek 
poročila o nadzoru mora vsebovati enake 
sestavine kot poročilo o nadzoru, razen 
odzivnega poročila nadzorovane osebe. 
Usmeritve mora upoštevati nadzornik in 
osnutek poročila o nadzoru dopolniti.

2) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi 
osnutek poročila o nadzoru najpozneje v 
osmih (8) dneh po sprejetju.

40.člen
(odzivno poročilo)

1) Nadzorovana oseba ima pravico v petnajstih 
(15) dneh od prejema osnutka poročila o 
nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe 
(odzivno poročilo). 

2) Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe 
in pojasnila za vsako posamezno ugotovitev 
iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo 
kršitve predpisov. Če nadzorovana oseba 
razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži 
odzivnemu poročilu.

41.člen
(vsebina poročila nadzornega odbora)

1) Po preteku roka iz prejšnjega člena 
nadzorni odbor sprejme poročilo o 
nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, 
občinskemu svetu in županu, po potrebi 
pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu 
ministrstvu.

2) Poročilo o nadzoru mora vsebovati 
obvezne sestavine skladno z zakonom 
in s pravilnikom o obveznih sestavinah 
poročila nadzornega odbora občine, ki ga 
izda pristojni minister.

3) V ugotovitvah se navede popolno in 
verodostojno dejansko stanje, ki je bilo 
ugotovljeno v nadzoru in na katerem 
temeljijo ocene, mnenje, priporočila 
oziroma predlogi.

4) Z ocenami nadzorni odbor presodi, 
kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost 
poslovanja) in/ali je bilo poslovanje 
nadzorovane osebe smotrno glede na 
ugotovitve in ocene v nadzoru.

5) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje 
nadzorovane osebe pravilno in/ali smotrno.

6) Nepravilno poslovanje je takrat, ko je 
nadzorovana oseba poslovala v nasprotju 
s predpisi, proračunom in z drugimi akti (s 
pogodbo, kolektivno pogodbo ter z drugimi 
splošnimi in s posamičnimi akti), ki bi jih 
morala upoštevati pri svojem poslovanju.

7) Nesmotrno poslovanje je negospodarno 
in/ali neučinkovito in/ali neuspešno.

8) Negospodarno poslovanje je tisto 
poslovanje, ko bi nadzorovana oseba 
enake učinke lahko dosegla pri manjših 
stroških.

9) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri 
enakih stroških lahko nadzorovana oseba 
dosegla večje učinke.
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10) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso 
uresničili cilji poslovanja nadzorovane 
osebe.

11) Priporočila vsebujejo predloge za 
izboljšanje pravilnosti poslovanja 
oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, 
učinkovitejšo in za uspešnejšo porabo 
sredstev javnih financ). S priporočili 
oziroma predlogi nadzorni odbor navadno 
svetuje, kako nadzorovana oseba izboljša 
poslovanje, tako da nakaže le poti za 
izboljšanje.

42.člen
 (postopanje nadzornega odbora)

1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev 
predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju 
občine, ki so opredeljene v poslovniku 
nadzornega odbora, mora o teh kršitvah 
v petnajstih (15) dneh od dokončnosti 
poročila obvestiti pristojno ministrstvo in 
Računsko sodišče Republike Slovenije.

2) Če nadzorni odbor ugotovi, da obstaja 
utemeljen sum, da je nadzorovana ali 
odgovorna oseba storila prekršek ali 
kaznivo dejanje, je dolžen svoje ugotovitve 
posredovati pristojnemu organu pregona.

43.člen
 (obravnava poročila nadzornega odbora)

1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati 
mnenja, priporočila in predloge nadzornega 
odbora. 

2) Občinski svet, župan in organi porabnikov 
občinskih proračunskih sredstev so dolžni 
obravnavati poročila nadzornega odbora ter 
skladno s svojimi pristojnostmi upoštevati 
priporočila in predloge nadzornega odbora.

44.člen
(javnost dela nadzornega odbora)

1) Način zagotavljanja javnosti dela in način 
omejitve javnosti dela nadzornega odbora 
določi nadzorni odbor s svojim poslovnikom.

2)  Za obveščanje javnosti o delu nadzornega 
odbora je pristojen predsednik nadzornega 
odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.

45.člen
(strokovna in administrativna pomoč za delo 

nadzornega odbora)

1) Strokovno in administrativno pomoč za delo 
nadzornega odbora zagotavljata župan in 
občinska uprava.

2) Župan določi javnega uslužbenca v 
občinski upravi, ki pomaga pri pripravi 
in vodenju sej ter pri pisanju in odpravi 
zapisnikov in drugih pisanj nadzornega 
odbora, organiziranju izvajanja nadzorov, 
arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje 
pošte ter za opravljanje drugih opravil, 
potrebnih za nemotena administrativna, 
tehnična dela nadzornega odbora.

3) Za posamezne posebne strokovne naloge 
nadzora lahko poda izvid in mnenje 
izvedenec, ki ga na predlog nadzornega 
odbora imenuje občinski svet.

46.člen
(sredstva za delo nadzornega odbora)

Sredstva za delo nadzornega odbora se 
zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni 
proračunski postavki na podlagi letnega programa 
dela in finančnega načrta nadzornega odbora. 
Za porabo sredstev župan določi skrbnika.

47.člen
(plačilo za opravljanje dela članov 

nadzornega odbora)

Predsednik in člani nadzornega odbora imajo 
pravico do plačila za opravljanje dela skladno z 
aktom občinskega sveta. Izvedencu in drugim 
strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi s 
podjemno ali z avtorsko pogodbo, ki jo sklene 
župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na 
podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.

3.5 Drugi organi občine

48.člen
 (drugi organi občine)

Organizacijo, delovno področje in sestavo 
organov, ki jih mora občina imeti skladno s 
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posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na 
posameznih področjih javne uprave, določi 
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona 
s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov 
posameznega organa.

49.člen
(poveljnik in štab civilne zaščite)

1) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite 
občine, ki izvajata operativno strokovno 
vodenje civilne zaščite in drugih sil za 
zaščito, reševanje in za pomoč skladno s 
sprejetimi načrti.

2) Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito 
so za svoje delo odgovorni županu.

4 Ožji deli občine

50.člen
 (sodelovanje pri opravljanju nalog občine)

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju 
javnih zadev v občini, in sicer:

- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih 
in drugih prireditev;

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi 
razvojnih programov na območju občine 
na področju javne infrastrukture na svojem 
območju ter sodelujejo pri izvajanju investicij 
v komunalno infrastrukturo in sodelujejo pri 
nadzoru nad opravljenimi deli;

- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe 
s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, 
sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov 
zemljišč za delo s področja javnih služb;

- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč 
komunalnih odpadkov in sodelujejo pri 
njihovi sanaciji;

- dajejo predloge za ureditev in olepševanje 
kraja v smislu ureditve in vzdrževanja 
javnih prostorov, sprehajalnih poti itn. ter 
pri tem sodelujejo;

- dajejo pobude za dodatno prometno 
ureditev (prometna signalizacija, ureditev 
dovozov in izvozov, omejitve hitrosti itn.);

- oblikujejo pobude za spremembo 
prostorskih, planskih in izvedbenih aktov 
ter jih posredujejo pristojnemu organu 
občine;

- dajejo mnenja glede sprememb 
namembnosti kmetijskega prostora v 
druge namene, predvidenih gradenj 
večjih proizvodnih in drugih objektov v 
skupnosti, za posege v kmetijski prostor 
(agromelioracija, komasacija), pri katerih je 
prišlo do spremembe režima vodnih virov;

- seznanjajo pristojni organ občine s 
problemi in potrebami prebivalcev krajevne 
skupnosti na področju urejanja prostora in 
varstva okolja;

- spremljajo nevarnosti na svojem območju 
in o tem obveščajo štab za civilno zaščito 
ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo 
pri drugih nalogah s področja zaščite in 
reševanja;

- dajejo mnenje k odločitvi o razpolaganju 
in upravljanju s premoženjem občine, ki je 
skupnostim dano za uporabo za opravljanje 
njihovih nalog.

 
51.člen

(svet krajevne  skupnosti)

1) Organ krajevne skupnosti je svet krajevne 
skupnosti, ki ga izvolijo krajani s stalnim 
prebivališčem na območju krajevne 
skupnosti. Način izvolitve članov sveta 
določa zakon.

2) Član sveta krajevne skupnosti ne more 
biti župan, podžupan, javni uslužbenec v 
občinski upravi in javni uslužbenec v službi 
ožjega dela občine.

3) Svet krajevne skupnosti ima 7 članov v 
naslednjih krajevnih skupnostih:

- Krajevna skupnost Center;
- Krajevna skupnost Ivan Keše;
- Krajevna skupnost Franc Salamon;
- Krajevna skupnost Čeče;
- Krajevna skupnost Dobovec;
- Krajevna skupnost Franc Fakin;
- Krajevna skupnost Alojz Hohkraut;
- Krajevna skupnost Fric Keršič.
4) Svet krajevne skupnosti Zasavje ima 5 

članov, svet krajevne skupnosti Klek pa 9 
članov. 
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5) Za volitve članov sveta krajevne skupnosti 
se oblikujejo volilne enote, ki jih z odlokom 
določi občinski svet.

6) Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše 
župan.

7)  Mandat članov sveta krajevne skupnosti se 
začne in konča hkrati z mandatom članov 
občinskega sveta.

8) Funkcija člana sveta krajevne skupnosti je 
častna.

52.člen
(sklic prve seje sveta krajevne skupnosti)

1) Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče 
župan najpozneje dvajset (20) dni po 
izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti, 
sejo pa vodi najstarejši novoizvoljeni član 
sveta. 

2)  Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati 
več kot polovici njegovih članov. 

3) Za potrditev mandatov in konstituiranje 
sveta se uporabljajo določbe statuta, ki 
veljajo za konstituiranje občinskega sveta.

53.člen
(predsednik in podpredsednik sveta 

krajevne  skupnosti)

1) Svet krajevne skupnosti ima predsednika, 
ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta. 

2) Predsednik sveta krajevne skupnosti 
predstavlja skupnost, sklicuje in vodi seje 
sveta ter opravlja druge naloge, določene 
s tem statutom in poslovnikom občinskega 
sveta.

3) Svet krajevne skupnosti na predlog 
predsednika izvoli podpredsednika. Ta 
nadomešča predsednika in opravlja naloge, 
ki mu jih določi predsednik.

54.člen
(seje sveta krajevne skupnosti)

1) Svet krajevne skupnosti dela in sprejema 
svoje odločitve na seji, na kateri je navzoča 
večina članov, z večino opredeljenih glasov 
navzočih članov.

2) Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta 
krajevne skupnosti in razpravljati, vendar 
nima pravice glasovati.

3) Predsednik sveta krajevne skupnosti 
skliče svet najmanj štirikrat letno oziroma 
večkrat, če je to potrebno. Predsednik 
mora sklicati svet krajevne skupnosti, če 
to zahteva župan, najmanj polovica članov 
občinskega sveta ali najmanj tretjina članov 
sveta krajevne skupnosti. 

4) Za delovanje sveta krajevne skupnosti se 
smiselno uporablja poslovnik občinskega 
sveta. 

55.člen
(naloge sveta krajevne skupnosti)

1) Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki 
so skladne s tem statutom naloge krajevne 
skupnosti. Svet tudi:

- obravnava vprašanja iz občinske 
pristojnosti, ki se nanašajo na območje 
krajevne skupnosti in njene prebivalce, ter 
oblikuje svoja stališča in mnenja;

- daje pobude za sprejetje odlokov in drugih 
splošnih aktov občine;

- sprejema odločitve o uporabi sredstev 
skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju 
s skupnim premoženjem krajevne 
skupnosti. 

2) Svet krajevne skupnosti lahko za 
obravnavo posameznih vprašanj sklicuje 
zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic 
in izvedbo zbora krajanov se smiselno 
uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi 
je urejen zbor občanov.

3) Odločitve sveta krajevne skupnosti 
izvršujeta župan in občinska uprava.

56.člen
(svet predsednikov svetov krajevnih 

skupnosti)

Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj 
in nalog ter za obravnavo zadev iz občinske 
pristojnosti se lahko oblikuje svet predsednikov 
svetov krajevnih skupnosti.
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57.člen
(sredstva za delovanje krajevnih skupnosti)

1) Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih 
skupnosti se uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja javne finance, o financiranju 
uporabnikov občinskega proračuna. 

2) Za uresničevanje posebnih skupnih 
potreb in interesov prebivalcev krajevnih 
skupnosti lahko občina pridobiva sredstva 
iz prostovoljnih prispevkov njihovih 
prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih 
organizacij ter samoprispevkov. Tako 
pridobljena sredstva je občina dolžna 
posebej evidentirati in porabiti skladno z 
njihovim namenom. 

3) Prostore, opremo in materialna sredstva, 
ki jih potrebujejo za svoje delovanje 
sveti krajevnih skupnosti, zagotovi in 
z njimi tudi upravlja občina. Krajevna 
skupnost Dobovec ima svoje premoženje, 
ki je stvarno premoženje občine; z 
njim upravlja in ga uporablja Krajevna 
skupnost Dobovec. Krajevna skupnost 
mora s tem premoženjem gospodariti 
kot dober gospodar. Za razpolaganje s 
tem premoženjem skupnosti se smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki urejajo 
razpolaganje s premoženjem.

4) Izvajanje strokovnih opravil za potrebe 
krajevnih skupnosti in njihovih svetov 
zagotavlja občinska uprava.

58.člen
(razpustitev sveta krajevne  skupnosti)

1)  Občinski svet lahko na predlog župana, 
nadzornega odbora občine, četrtine članov 
sveta krajevne skupnosti ali zbora občanov 
krajevne skupnosti razpusti svet krajevne 
skupnosti in razpiše predčasne volitve:

- če se po najmanj trikratnem sklicu svet 
krajevne skupnosti ne sestane;

- če ne izvršuje nalog, ki so mu skladno s 
tem statutom zaupane, oziroma jih izvršuje 
v nasprotju z zakonom, s predpisi in 
splošnimi akti občine,

- če se ugotovi, da očitno nezakonito 
razpolaga s sredstvi občanov, ali če 
se sredstva, ki so skupnosti dodeljena 
iz občinskega proračuna, uporabljajo 
nenamensko.

2) Občinski svet lahko s spremembo statuta 
ukine krajevne skupnosti, če ugotovi, da 
svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih 
nalog, da ni kandidatov za člane sveta 
oziroma da občani na njenem območju 
nimajo interesa za opravljanje nalog 
krajevne skupnosti skladno s tem statutom.

5 Neposredno sodelovanje občanov pri 
odločanju v občini

5.1Zbor občanov

59.člen
(zbor občanov)

1)  Občani na zboru občanov:
• obravnavajo pobude in predloge za 

spremembo območja občine, njenega 
imena ali sedeža in oblikujejo mnenja;

• obravnavajo pobude in predloge za 
ustanovitev ali ukinitev ožjih delov občine 
oziroma za spremembo njihovih območij;

• predlagajo, obravnavajo in oblikujejo 
stališča o spremembah območij naselij, 
imen naselij ter imen ulic;

• dajejo predloge občinskim organom v 
povezavi s pripravo programov razvoja 
občine, gospodarjenja s prostorom in 
varovanja življenjskega okolja;

• oblikujejo stališča v povezavi z večjimi 
posegi v prostor, kot so gradnja energetskih 
objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih 
stvari;

• obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča 
ter odločajo o zadevah, za katere je tako 
določeno z zakonom, s tem statutom ali z 
odlokom občine, ter o zadevah, za katere 
tako sklene občinski svet ali župan.
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2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in 
mnenja zbora občanov so občinski organi, 
v katerih pristojnost posamezna zadeva 
spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju 
svojih nalog upoštevati. Če pristojni 
občinski organ meni, da predlogov, pobud, 
stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni 
mogoče upoštevati, je občanom dolžen na 
primeren način in v primernem roku svoje 
mnenje predstaviti in utemeljiti.

60.člen
(sklic zbora občanov)

1) Zbor občanov skliče župan za vso občino 
ali njen posamezen del na lastno pobudo 
ali na pobudo občinskega sveta ali sveta 
krajevne skupnosti. 

2) Sklic zbora občanov mora vsebovati 
območje, za katero se sklicuje zbor 
občanov, kraj in čas zbora občanov ter 
predlog dnevnega reda. 

3) Sklic zbora občanov je treba objaviti na 
krajevno običajen način in spletni strani 
občine.

61.člen
(zahteva občanov za sklic zbora)

1) Župan mora sklicati zbor občanov, če je 
tako predpisano z zakonom ali s statutom 
občine ali če tako zahteva najmanj pet (5) 
odstotkov volivcev v občini, zbor občanov 
za del občine pa na zahtevo najmanj pet 
(5) odstotkov volivcev tega dela.

2) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov 
mora vsebovati pisno obrazložen predlog 
zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi 
je treba priložiti seznam volivcev, ki so 
zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati 
ime in priimek volivca, datum rojstva in 
naslov stalnega prebivališča ter njegov 
podpis. Župan lahko zahtevo s sklepom 
zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo 
zadostno število volivcev. Sklep z 
obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve 
ali prvopodpisanemu volivcu na seznamu. 
Župan skliče zbor občanov najpozneje v 
tridesetih (30) dneh po prejemu pravilno 
vložene zahteve.

 
62.člen

(vodenje zbora občanov)

1) Zbor občanov vodi župan ali od njega 
pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru 
občanov predlaga imenovanje predsedstva 
zbora, ki naj zbor vodi.

2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje 
odločitve, predloge, pobude, stališča in 
mnenja, če na zboru sodeluje najmanj pet 
(5) odstotkov volivcev z območja občine, 
za katero je zbor sklican. Odločitev zbora 
občanov je sprejeta, če zanjo glasuje 
najmanj polovica volivcev, ki so glasovali.

3) Javni uslužbenec, ki ga določi direktor 
občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora 
občanov, koliko volivcev je glasovalo 
za njegove odločitve ter vodi zapisnik 
o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora 
občanov direktor občinske uprave seznani 
občinski svet in župana ter ga na krajevno 
običajen način objavi.

5.2 Referendum o splošnem aktu občine

63. člen
(referendum o splošnem aktu občine)

1) Občani lahko na referendumu odločajo o 
vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov 
občine, ki jih sprejema občinski svet, razen 
o proračunu in zaključnem računu občine 
ter o splošnih aktih, s katerimi se skladno 
z zakonom predpisujejo občinski davki in 
druge dajatve.

2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz 
prejšnjega odstavka razpiše referendum 
na predlog župana ali člana občinskega 
sveta.

3) Občinski svet mora razpisati referendum, 
če to zahteva najmanj pet (5) odstotkov 
volivcev v občini in če tako določa zakon ali 
statut občine. Pobudo za vložitev zahteve 
za razpis referenduma mora podpreti 
najmanj pet (5) odstotkov volivcev v občini.

4) Naknadni referendum o splošnem aktu 
občine ureja zakon.
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5.3 Svetovalni referendum

64.člen
 (svetovalni referendum)

1) Občinski svet lahko pred odločanjem o 
posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti 
razpiše svetovalni referendum.

2) Svetovalni referendum se razpiše za vso 
občino ali njen del.

3) Svetovalni referendum se izvede skladno 
z določbami tega zakona, ki urejajo 
referendum o splošnem aktu občine, ter 
zakonom, ki ureja referendum in ljudsko 
iniciativo.

5.4 Drugi referendumi

65.člen
(referendum o samoprispevku in drugih 

vprašanjih)

1) Občani lahko odločajo na referendumu o 
samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, 
če tako določa zakon.

2) Referendum iz prejšnjega odstavka se 
opravi skladno z določbami zakona, ki 
ureja naknadni referendum, če z zakonom, 
ki določa in ureja referendum, ni določeno 
drugače.

5.5 Ljudska iniciativa

66.člen
 (ljudska iniciativa)

1) Najmanj pet (5) odstotkov volivcev v občini 
lahko zahteva izdajo ali razveljavitev 
splošnega akta ali druge odločitve iz 
pristojnosti občinskega sveta oziroma 
drugih občinskih organov.

2) Glede pobude volivcem za vložitev 
zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka 
s pobudo se primerno uporabljajo določbe 
tega statuta o številu volivcev, ki morajo 
podpreti pobudo za vložitev zahteve za 
razpis referenduma o splošnem aktu in 
zakona, s katerimi je urejen postopek s 
pobudo volivcem za razpis referenduma o 
splošnem aktu občine.

3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev 
splošnega akta občine ali drugo odločitev 
občinskega sveta, mora občinski svet 
obravnavo zahteve uvrstiti na prvo 
naslednjo sejo, o njej pa odločiti najpozneje 
v treh mesecih od dne pravilno vložene 
zahteve.

4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih 
občinskih organov, morajo ti o njej odločiti 
najpozneje v enem mesecu od dne pravilno 
vložene zahteve.

67.člen
(sredstva za neposredno sodelovanje 

občanov pri odločanju v občini)

Sredstva za neposredno sodelovanje občanov 
pri odločanju v občini na zborih občanov in 
referendumih ter za njihovo izvedbo se zagotovijo 
v občinskem proračunu.

6 Občinske javne službe

68.člen
 (občinske javne službe)

1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, 
ki jih skladno z zakonom lahko določi sama, 
in javnih služb, za katere je določeno z 
zakonom, da jih zagotavlja občina.

2) Občina lahko kot gospodarsko javno službo 
določi tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za 
izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali 
so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje 
gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij 
občine.

3) Izvajanje občinskih javnih služb uredi 
občina z odlokom skladno z zakonom. 

69.člen
(izvajalci javnih služb)

1) Režijski obrat in pravne osebe javnega 
prava, ki izvajajo občinske javne službe, 
ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju 
pogojev, določenih z zakonom.

2) Občina lahko za opravljanje javnih služb 
skladno z zakonom in občinskim odlokom 
podeli koncesijo.
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7 Sodelovanje občine z drugimi občinami

70.člen
(medobčinsko sodelovanje)

1)  Občina je članica Združenja slovenskih 
občin in Skupnosti občin Slovenije (v 
nadaljevanju: združenje občin). Združenje 
občin skladno z zakonom, aktom o 
ustanovitvi in s svojim statutom usklajuje, 
predstavlja in zagotavlja interese članic 
v razmerju do državnih organov ter v 
Kongresu regionalnih in lokalnih oblasti 
Sveta Evrope ter Odboru regij Evropske 
unije. 

2)  Občina kot soustanoviteljica zagotavlja 
javno službo lekarniške dejavnosti v 
skupnem javnem zavodu javni zavod 
ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE. Občina 
kot soustanoviteljica zagotavlja javno 
službo izobraževanja odraslih v skupnem 
javnem zavodu javni zavod ZASAVSKA 
LJUDSKA UNIVERZA TRBOVLJE. 
Občina je kot soustanoviteljica ustanovila 
javni zavod REGIONALNA RAZVOJNA 
AGENCIJA ZASAVJE za izvajanje nalog 
regionalnega razvoja in regionalne politike. 
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in 
usklajevanje odločitev občin v povezavi z 
zagotavljanjem javnih služb, ki jih izvaja 
javni zavod, so občinski sveti udeleženih 
občin ustanovili skupni organ, ki ga 
sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

3) Občina je za skupno opravljanje nalog 
občinske uprave skladno z zakonom z 
odlokom kot organ skupne občinske uprave 
soustanovila Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Zasavje.

4)  Občina sodeluje z lokalnimi skupnostmi 
drugih držav in z mednarodnimi 
organizacijami lokalnih skupnosti.

71.člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)

V aktu o ustanovitvi skupnega organa za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic in usklajevanje 
odločitev občin v povezavi z zagotavljanjem 
javnih služb, ki jih izvajajo pravne osebe javnega 
prava, ki jih je občina ustanovila skupaj z 
drugimi občinami, se določijo njegove naloge, 
organizacija dela in način sprejemanja odločitev, 

način financiranja in delitev stroškov za delo 
skupnega organa.

8 Premoženje in financiranje občine

72.člen
 (premoženje občine)

1) Upravljanje in razpolaganje s premoženjem 
občine se izvede po postopku in na način, 
ki ga določajo zakon in predpisi, ki veljajo 
za upravljanje in razpolaganje z državnim 
premoženjem.

2) Za neodplačno pridobitev premoženja 
je treba predhodno pridobiti soglasje 
občinskega sveta, če bi takšno premoženje 
povzročilo večje stroške ali če je pridobitev 
povezana s pogoji, ki pomenijo obveznost 
občine.

73.člen
(prihodki občine)

1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, 
davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev 
skladno z zakonom.

2)  Občina je pod pogoji, določenimi z 
zakonom, upravičena do sredstev finančne 
izravnave in drugih sredstev sofinanciranja 
iz državnega proračuna.

74.člen
 (proračun občine)

1)  Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in 
drugi izdatki občine so zajeti v proračunu 
občine, ki ga sprejme občinski svet 
po postopku, določenem v poslovniku 
občinskega sveta.

2)  Občinski svet mora sprejeti proračun občine 
v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. 
januarjem leta, za katero se sprejema.

3) Za pripravo in predložitev proračuna občine 
občinskemu svetu v sprejetje skladno z 
zakonom je odgovoren župan.

4)  Proračun občine sestavljajo splošni del, 
posebni del, načrt razvojnih programov in 
obrazložitve.
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5) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna 
morajo vsebovati predlog za povečanje 
prejemkov proračuna ali za zmanjšanje 
drugih izdatkov v isti višini, pri čemer 
povečani izdatki ne smejo biti v breme 
proračunske rezerve, splošne proračunske 
rezervacije ali v breme dodatnega 
zadolževanja.

75.člen
(izvrševanje proračuna občine)

1) Za izvrševanje proračuna je župan 
odgovoren občinskemu svetu.

2) V okviru izvrševanja proračuna ima 
župan pooblastila, določena z zakonom, 
s predpisi, izdanimi na podlagi zakona, z 
odlokom o proračunu občine ali drugim 
splošnim aktom občine.

3)  Župan mora zagotoviti izvajanje nalog 
notranjega finančnega nadzora skladno 
z zakonom in s predpisom ministra, 
pristojnega za finance, izdanim na podlagi 
zakona.

4) Župan je odredbodajalec za sredstva 
proračuna. Za izvrševanje proračuna 
občine lahko župan pooblasti podžupana 
in posamezne delavce občinske uprave.

5) Župan v mesecu juliju oziroma na prvi 
naslednji redni seji poroča občinskemu 
svetu o izvrševanju proračuna za 
tekoče leto. Poročilo vsebuje podatke in 
informacije, ki jih določa zakon, ki ureja 
sistem javnih financ.

76.člen
(odlok o proračunu občine)

1) Proračun občine sprejme občinski svet z 
odlokom. 

2) Odlok o proračunu občine določa ukrepe 
za zagotavljanje likvidnosti proračuna, 
prerazporejanje sredstev, začasno 
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe 
za zagotavljanje proračunskega ravnovesja 
ter druge ukrepe in posebna pooblastila za 
izvrševanje proračuna.

3) V odloku o proračunu se določijo obseg 
zadolževanja proračuna in obseg 
predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki 
jih določa zakon.

4) Rebalans proračuna predlaga župan, 
če v teku proračunskega leta ni mogoče 
uravnovesiti proračuna občine. Rebalans 
proračuna sprejme občinski svet z odlokom.

5) Župan predlaga spremembe proračuna 
občine pred začetkom leta, na katero se 
sprejeti proračun nanaša. Spremembe in 
dopolnitve proračuna sprejme občinski 
svet z odlokom.

77.člen
(začasno financiranje)

1) Če proračun občine ni sprejet pred 
začetkom leta, na katero se nanaša, se 
financiranje občine začasno nadaljuje na 
podlagi zadnjega sprejetega proračuna 
in za iste namene. V obdobju začasnega 
financiranja se smejo uporabiti sredstva do 
višine sorazmerno porabljenih sredstev v 
istem obdobju v proračunu za preteklo leto.

2) Župan sprejme sklep o začasnem 
financiranju skladno z zakonom. Sklep 
velja največ tri mesece in se lahko na 
županov predlog s sklepom občinskega 
sveta podaljša še za tri mesece.

78.člen
(uporaba sredstev proračuna)

Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, 
če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom 
določeni pogoji, le za namene in v višini, določeni 
s proračunom.

79.člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)

1) Proračunskih sredstev ni mogoče 
prerazporejati, razen pod pogoji in na 
način, ki je določen z zakonom ali odlokom 
o proračunu občine.
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2) Če se med letom spremeni delovno 
področje proračunskega uporabnika, 
župan sorazmerno poveča ali zmanjša 
obseg sredstev za njegovo delo oziroma 
če se uporabnik ukine in njegovega dela 
ne prevzame drug uporabnik proračuna, 
na katerega se sredstva prerazporedijo, 
prenese sredstva v proračunsko rezervo.

80.člen
(zaključni račun proračuna)

1) Župan predloži predlog zaključnega računa 
občinskega proračuna občinskemu svetu v 
sprejetje do 15. aprila tekočega leta.

2) Župan o sprejetem zaključnem računu 
občinskega proračuna obvesti ministrstvo, 
pristojno za finance, v 30 dneh po sprejetju.

81.člen
(zadolževanje občine)

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, 
ki jih sprejme občinski svet, skladno s pogoji, 
določenimi z zakonom.

82.člen
(zadolževanje javnih podjetij in javnih 

zavodov)

1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih 
ustanoviteljica je občina, se lahko 
zadolžujejo in izdajajo poroštvo, samo če je 
to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih 
določi občinski svet. Soglasje izda župan.

2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti 
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je občina, na predlog župana 
odloča občinski svet.

3) Kadar občina z eno ali več občinami 
ustanovi javno podjetje ali javni zavod, o 
soglasju k zadolževanju odločajo občinski 
sveti vseh občin ustanoviteljic.

83.člen
(finančno poslovanje občine)

1) Finančno poslovanje občine izvršuje 
finančna služba v okviru občinske uprave.

2) Opravljanje posameznih nalog finančne 
službe ali notranjega finančnega nadzora 
sme župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje 
pogoje strokovnosti oziroma pogoje, 
predpisane z zakonom in s podzakonskimi 
predpisi.

84.člen
(javno naročanje)

Nabavo blaga, nabavo storitev in oddajo 
gradbenih del izvaja župan občine skladno s 
predpisi, ki urejajo javno naročanje.

9 Splošni in posamični akti občine

9.1 Splošni akti občine

85.člen
(splošni akti občine)

1)  Splošni akti občine so: statut, poslovnik 
občinskega sveta, odloki, odredbe, 
pravilniki in navodila. 

2) Občinski svet kot splošne akte sprejema 
tudi prostorske in druge načrte razvoja 
občine, občinski proračun in zaključni 
račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

3) Kadar ne odloči z drugim aktom, občinski 
svet sprejme sklep, ki je lahko splošni ali 
posamični akt.

4) Postopek za sprejetje splošnih aktov občine 
ureja poslovnik občinskega sveta.

86.člen
(statut občine)

1)  Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga 
sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino 
glasov vseh članov občinskega sveta.

2) Statut se sprejme po enakem postopku, 
kot je predpisan s poslovnikom občinskega 
sveta za sprejetje odloka.
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87.člen
 (poslovnik občinskega sveta)

1) S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet 
z dvetretjinsko večino glasov navzočih 
članov, se podrobneje uredita organizacija 
ter način dela občinskega sveta in delovnih 
teles občinskega sveta pri izvrševanju 
nalog iz pristojnosti občinskega sveta, 
zagotavljanje javnosti dela občinskega 
sveta, uresničevanje pravic in dolžnosti 
članov občinskega sveta, postopki 
sprejemanja občinskih splošnih aktov 
in proračuna, sodelovanje občanov pri 
pripravi predlogov predpisov, volitve in 
imenovanja ter druge zadeve, pomembne 
za delo občinskega sveta.

2)  Poslovnik občinskega sveta primerno 
uporabljajo pri svojem delu sveti krajevnih 
skupnosti.

88.člen
(odlok občine)

1) Z odlokom občina na splošen način ureja 
zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja 
organe občinske uprave in določa način 
njihovega dela, ustanavlja pravne osebe 
javnega prava, izvajalce občinskih javnih 
služb, ureja pa tudi druge zadeve, če je 
tako določeno z zakonom.

2) Z odlokom občina ureja tudi zadeve iz 
prenesene pristojnosti, kadar je tako 
določeno z zakonom.

89.člen
(pravilnik)

S pravilnikom se podrobneje uredi izvrševanje 
določb statuta ali odloka.

9.2 Posamični akti občine

90.člen
(posamični akti občine)

1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
2) S posamičnimi akti, z odločbo ali s sklepom 

občina odloča o upravnih stvareh iz lastne 
in prenesene državne pristojnosti.

91.člen
(odločanje o pritožbah zoper posamične 

akte občine)

1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih 
izdajo organi občinske uprave v upravnem 
postopku, na drugi stopnji odloča župan, 
če ni za posamezne primere z zakonom 
določeno drugače.

2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane 
v upravnih stvareh iz prenesene državne 
pristojnosti, odloča državni organ, ki ga 
določi zakon.

3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov 
občinskih organov v upravnem sporu 
odloča pristojno sodišče.

92.člen
(pooblastila v upravnih zadevah)

Pooblastila za vodenje postopka in odločanje 
v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti se 
podeljujejo uradnim osebam skladno z zakonom 
in s predpisi, izdanimi na podlagi zakona. 

93.člen
 (izločitev uradne osebe)

1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi 
odloča direktor občinske uprave, ki ob 
izločitvi javnega uslužbenca o stvari tudi 
odloči, če je javni uslužbenec pooblaščen 
za odločanje v upravnih stvareh.

2) O izločitvi direktorja občinske uprave ali 
župana odloča občinski svet, ki ob izločitvi 
o stvari tudi odloči.

94.člen
(obveščenost o upravnih postopkih)

1) Župan mora od pristojnih državnih organov 
zahtevati, da je občina obveščena o 
vsakem upravnem postopku, v katerem 
pristojni državni organ odloča na podlagi 
predpisov občine. Ta organ mora občino 
pisno obvestiti o začetku upravnega 
postopka v osmih (8) dneh. 
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2) Župan mora vstopiti v upravni ali sodni 
postopek kot stranka ali kot stranski 
intervenient, če bi bile lahko v teh postopkih 
oziroma če so z že izdanimi akti prizadete 
pravice in pravne koristi občine, določene z 
ustavo in zakoni.

10 Prehodne in končne določbe

95.člen
(konstituiranje občinskega sveta in stalnih 

delovnih teles)

Občinski svet in stalna delovna telesa občinskega 
sveta ter nadzorni odbor se skladno s 16., 24., 
25. in 33. členom tega statuta konstituirajo 
ob prvih rednih volitvah občinskega sveta po 
uveljavitvi tega statuta. Do konstituiranja novega 
občinskega sveta in stalnih delovnih teles 
občinskega sveta se uporabljajo določila 13., 
22., 23. in 25. člena Statuta Občine Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2011 in 21/2014).

96.člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati 
Statut Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 
št. 29/2011 in 21/2014).

97.člen
(objava in začetek veljavnosti)

Ta statut začne veljati petnajsti (15.) dan po 
objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: 011 – 1/2016 – 13  
Datum:  19. 12. 2016 

Županja občine Trbovlje 
Jasna GABRIČ, mag.
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OBČINA TRBOVLJE

20.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 
76/14 – odl. US, 14/15 - ZUUJFO), 17. člena 
Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč 
za gradnjo (Ur.l. RS; št. 80/07), 7. člena Pravilnika 
o merilih za odmero komunalnega prispevka 
(Ur.l. RS; št. 95/07), 15. člena Statuta Občine 
Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11 in 
21/14) ter 76. in 78. člena Poslovnika občinskega 
sveta (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/12 – uradno 
prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine 
Trbovlje na svoji 14. redni seji, dne 19. 12. 206 
sprejel naslednji

ODLOK
O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH 

ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE 

OBČINE TRBOVLJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
 

1.člen
(uvod)

1) S tem odlokom se sprejme Program 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
občine Trbovlje (v nadaljevanju: Program 
opremljanja), izdelan decembra 2016 
pod zaporedno številko projekta 373, 
izdelovalca Locus prostorske informacijske 
rešitve, d.o.o., ki je na vpogled na sedežu 
Občine Trbovlje, ter merila za odmero 
komunalnega prispevka na območju občine 
Trbovlje.

2) Program opremljanja določa podlage 
za odmero komunalnega prispevka za 
območje občine Trbovlje: obračunska 
območja obstoječe komunalne opreme, 
skupne in obračunske stroške obstoječe 
komunalne opreme, preračun obračunskih 
stroškov na enoto mere in podrobnejša 
merila za odmero komunalnega prispevka.

3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za moške in ženske.

2.člen
(vsebina odloka)

Odlok sestavljajo naslednja poglavja:
I. Splošne določbe
II. Podlage za odmero komunalnega 

prispevka
III. Izračun komunalnega prispevka
IV. Podrobnejša merila
V. Odmera in plačilo komunalnega prispevka
VI. Oprostitve in olajšave
VII. Prehodne in končne določbe

3.člen
(predmet komunalnega prispevka)

Predmet obračuna komunalnega prispevka so 
obstoječi in predvideni objekti, ki so zgrajeni 
oziroma se načrtujejo v skladu z občinskim 
prostorskim aktom in se na novo priključujejo 
na komunalno opremo, ki je predmet obračuna 
komunalnega prispevka, oziroma se jim povečuje 
neto tlorisna površina ali spreminja namembnost.

4.člen
(pojmi)

Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo 
naslednji pomen:
Parcela 
objekta

je zemljišče, sestavljeno iz ene 
ali več zemljiških parcel, na 
katerem stoji objekt vključno z 
urejenimi površinami, ki služijo 
temu objektu, oziroma na katerem 
je predviden objekt vključno z 
urejenimi površinami, ki bodo 
služile temu objektu. Kot parcela 
objekta se štejejo tudi gradbene 
parcele objektov oziroma 
funkcionalna zemljišča objektov 
po prejšnjih predpisih.

NTP neto tlorisna površina objekta, 
izračunana po SIST ISO 
9836:2000,

Aparcela parcela objekta,
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Atlorisna NTP,

Kdejavnost faktor dejavnosti, določen za 
različne vrste objektov,

Dp delež parcele objekta pri 
izračunu komunalnega 
prispevka,

Dt delež neto tlorisne površine 
objekta pri izračunu 
komunalnega prispevka,

Cpi obračunski strošek 
opremljanja kvadratnega 
metra parcele objekta za 
posamezno vrsto komunalne 
opreme,

Cti obračunski strošek 
opremljanja kvadratnega 
metra neto tlorisne površine 
objekta za posamezno vrsto 
komunalne opreme,

Cpi1 indeksirani obračunski 
strošek opremljanja 
kvadratnega metra parcele 
objekta za posamezno 
komunalne opreme,

Cti1 indeksirani obračunski 
strošek opremljanja 
kvadratnega metra neto 
tlorisne površine objekta za 
posamezno vrsto komunalne 
opreme,

I faktor indeksacije, ki se 
ob odmeri komunalnega 
prispevka indeksira od dneva 
uveljavitve odloka,

S skupni stroški obstoječe 
komunalne opreme,

OS obračunski stroški obstoječe 
komunalne opreme,

KPi komunalni prispevek za 
določeno vrsto komunalne 
opreme na posameznem 
obračunskem območju,

KP celotni izračunani komunalni 
prispevek.

II. PODLAGE ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5.člen
(obračunsko območje)

1) Območja, opremljena s posamezno vrsto 
komunalne opreme, so prikazana v kar-
tografskem delu programa opremljanja na 
naslednjih kartah:

- obračunsko območje prometnega omrežja 
je prikazano na karti 2: Prometno omrežje 
– Pregledna karta obračunskih območij,

- obračunsko območje kanalizacijskega om-
režja je prikazano na karti 3: Kanalizacijs-
ko omrežje – Pregledna karta obračunskih 
območij,

- obračunsko območje vodovodnega om-
režja je prikazano na karti 4: Vodovodno 
omrežje – Pregledna karta obračunskih 
območij.

2) Obračunska območja celotne komunalne 
opreme so podrobneje prikazana na kar-
tah v merilu 1:5000.

3) Ne glede na določbe prvega odstavka 
tega člena, se komunalni prispevek od-
meri od dejanske opremljenost objekta s 
posamezno vrsto komunalne opreme.

6.člen
(skupni in obračunski stroški)

Skupne stroške [S] in obračunske stroške [OS] 
posamezne vrste obstoječe komunalne opreme 
prikazuje naslednja preglednica:

komunalna 
oprema

obračunsko 
območje

S
[€]

OS
[€]

prometno 
omrežje CES 38.946.052 21.180.671

kanalizacijs-
ko omrežje KAN 11.525.336 4.037.942

vodovodno 
omrežje VOD 15.833.932 14.949.005

SKUPAJ                                   66.305.320    40.167.618
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7.člen

(obračunski stroški opremljanja m2 parcele 
objekta [Cp] in neto tlorisne površine objekta [Ct] 
s posamezno vrsto komunalne opreme)

Obračunski stroški opremljanja m2 parcele 
objekta in m2 neto tlorisne površine objekta 
se obračunajo z upoštevanjem naslednje 
preglednice, pri čemer se za določitev območja 
opremljanja s posamezno vrsto komunalne 
opreme smiselno upoštevajo določila 5. člena 
odloka.

komunalna 
oprema

obračunsko 
območje

Cp
[€/m2]

Ct
[€/m2]

prometno 
omrežje CES 4,73 16,59

kanalizacijs-
ko omrežje KAN 1,62 4,52

vodovodno 
omrežje VOD 4,29 13,98

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

 
8.člen

(indeksiranje stroškov opremljanja)

(1) Obračunski stroški opremljanja 
kvadratnega metra parcele objekta z 
določeno vrsto komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju [Cpi] 
in stroški opremljanja kvadratnega metra 
neto tlorisne površine objekta z določeno 
vrsto komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju [Cti] se pri odmeri 
komunalnega prispevka indeksirajo z 
uporabo povprečnega letnega indeksa 
cen za posamezno leto, katerega objavlja 
Združenje za gradbeništvo v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije, pod 
oznako “Gradbena dela – ostala nizka 
gradnja”, na naslednji način:

Cpi1 = Cpi • I
Cti1 = Cti • I

(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se 
uporablja datum uveljavitve tega odloka.

9.člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto 
komunalne opreme se izračuna na nasled-
nji način:

KPi = (Aparcela • Cpi1 • Dp) + (Kdejavnost • 
Atlorisna • Cti1 • Dt) 
KP = Σ KPi
(2) Površina parcele objekta in neto tlorisna 

površina objekta ter vrsta komunalne 
opreme, na katero se objekt priključuje, 
se pridobijo iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja ter določb odloka.

(3) Če podatka o površini parcele objekta ni 
mogoče pridobiti na način iz prejšnjega 
odstavka, se površina parcele objekta za 
odmero komunalnega prispevka pridobi iz 
akta o določitvi površine parcele objekta 
ali prostorskega akta ter določb odloka. 

(4) Če parcela objekta ni določena, se 
upošteva stavbišče x 1,5.

(5) Če podatka o neto tlorisni površini ni 
mogoče pridobiti na način iz drugega 
odstavka tega člena, se pridobi iz uradnih 
evidenc ter določb odloka.

(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati 
oziroma določiti neto tlorisne površine 
objekta, se komunalni prispevek odmeri le 
od površine parcele objekta. Tako dobljeno 
vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 
2,0.

(7) V primeru odmere komunalnega prispevka 
po uradni dolžnosti, se smiselno upoštevajo 
določbe veljavne zakonodaje in odloka.

      
10.člen

(posebni primeri obračuna komunalnega 
prispevka)

(1) V primeru gradnje novega objekta na 
parceli objekta prej odstranjenega objekta 
se komunalni prispevek odmeri na način, 
da se izračuna višina komunalnega 
prispevka novega in odstranjenega 
objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri 
zavezancu, predstavlja pozitivno razliko 
med komunalnim prispevkom za novi in 
odstranjeni objekt. Če je razlika negativna, 
se komunalni prispevek ne plača.
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(2) V primeru spremembe neto tlorisne 
površine objekta oziroma spremem-
be namembnosti objekta, se komunalni 
prispevek odmeri na način, da se izraču-
na višina komunalnega prispevka po in 
pred spremembo neto tlorisne površine 
oziroma namembnosti objekta. Komunalni 
prispevek, ki se odmeri zavezancu, pred-
stavlja pozitivno razliko med komunalnim 
prispevkom po spremembi in komunalnim 
prispevkom pred spremembo neto tlorisne 
površine oziroma namembnosti objek-
ta. Če je razlika negativna, se komunalni 
prispevek ne plača.

(3) Če se enostavni ali nezahtevni objekt 
gradi na parceli objekta, za katero je 
že bil plačan komunalni prispevek, se 
že poravnane obveznosti iz naslova 
obračuna komunalnega prispevka pri 
izračunu novega komunalnega prispevka 
upoštevajo.

(4) Komunalni prispevek se bo na območju, ki 
se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi 
tega odloka in bo zanj sprejet posebni 
program opremljanja, odmeril na podlagi 
za to investicijo sprejetega programa 
opremljanja, ki bo prikazala in obračunala 
predvidene stroške izgradnje komunalne 
opreme. Preostali del komunalnega 
prispevka za obstoječo, že zgrajeno 
komunalno opremo na obravnavanem 
območju, se bo obračunal na podlagi 
petega odstavka desetega člena tega 
odloka ob upoštevanju petega in devetega 
člena tega odloka.
To pomeni:
Cpi skupni = Cpi obstoječi + Cpi investicija
Cti skupni = Cti obstoječi + Cti investicija

kjer je: 
Cpi 
skupni

Cpi, ki se odmeri na posameznem 
območju investicije;

Cti 
skupni

Cti, ki se odmeri na posameznem 
območju investicije;

Cpi 
obstoječi

Cpi, ki je predmet obstoječih 
obračunskih stroškov;

Cti 
obsječi

Cti, ki je predmet obstoječih 
obračunskih stroškov;

Cpi 
investicija

Cpi, ki je predmet investicije;

Cti 
investicija

Cti, ki je predmet investicije.

(5) Obračunski stroški opremljanja m2 par-
cele objekta in m2 neto tlorisne površine 
objekta za obstoječo komunalno opremo 
se obračunajo z upoštevanjem nasledn-
je preglednice.

komunalna 
oprema

obračunsko 
območje

Cp
[€/m2]

Ct
[€/m2]

prometno omrežje - 
obstoječe CES_o 1,89 6,64

kanalizacijsko 
omrežje - obstoječe KAN_o 0,65 1,81

vodovodno omrežje - 
obstoječe VOD_o 1,71 5,59

IV. PODROBNEJŠA MERILA
 

11.člen

(razmerje med deležem parcele objekta in neto 
tlorisne površine objekta)

Razmerje med deležem parcele objekta [Dp] in 
deležem neto tlorisne površine objekta [Dt] je na 
celotnem območju opremljanja enako in znaša 
Dp = 0,5 ter Dt = 0,5.

12.člen
(faktor dejavnosti)

Faktor dejavnosti (Kdejavnost) za posamezno 
vrsto objektov glede na pretežen namen uporabe 
in v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne 
infrastrukture glede na pretežen namen uporabe 
objekta znaša:

CC-SI opis vrste objekta faktor 
dejavnosti

STAVBE
11 stanovanjske stavbe 0,70

12111
hotelske in podobne 
stavbe za kratkotrajno 
nastanitev

0,70

1212
druge gostinske stavbe 
za kratkotrajno nas-
tanitev

0,70
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12202 stavbe bank, pošt, 
zavarovalnic 1,30

12203 druge poslovne stavbe 1,10
12301 trgovske stavbe 1,20

12302 sejemske dvorane, 
razstavišča 1,30

12303 bencinski servisi 1,30
1242 garažne stavbe 0,70

125 industrijske stavbe in 
skladišča 0,70

126 stavbe splošnega 
družbenega pomena 0,70

1271 nestanovanjske kmeti-
jske stavbe 0,70

1273
kulturna dediščina, ki 
se ne uporablja v druge 
namene

0,70

ostale vrste stavb 1,00
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI

2301
objekti za pridobivanje 
in izkoriščanje mineral-
nih surovin

0,80

2302 elektrarne in drugi 
energetski objekti 1,30

2411 športna igrišča 0,70

24122
drugi gradbeni inženirski 
objekti za šport, 
rekreacijo in prosti čas

0,70

ostale vrste gradbeno 
inženirskih objektov 1,00

V. ODMERA IN PLAČILO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

 
13.člen

(zavezanec za plačilo komunalnega 
prispevka)

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je 
investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo 
priključuje na komunalno opremo, povečuje neto 
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo 
namembnost.

14.člen
(odmera komunalnega prispevka)

1) Komunalni prispevek se odmeri:
- na zahtevo zavezanca,
- po uradni dolžnosti.
2) Če vlogo za odmero komunalnega 

prispevka vloži zavezanec sam, mora vlogi 
predložiti izvod vodilne mape projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, na 
podlagi katerega pristojni organ pridobi 
potrebne podatke za odmero komunalnega 
prispevka.

15.člen
(plačilo komunalnega prispevka)

1) Komunalni prispevek se plača v enkratnem 
znesku.

2) Komunalni prispevek se lahko plača v več 
obrokih.

3) Podrobnejša merila glede pogojev in 
postopkov odobritve obročnega plačila 
ter zavarovanja dolga občina predpiše s 
pravilnikom

4) Rok za plačilo komunalnega prispevka je 
30 dni po dokončnosti odločbe o odmeri 
oziroma v skladu z določitvijo obročnega 
odplačila.

16.člen
(pogodbena razmerja med 

investitorjem in občino)

1) Če se Občina in investitor dogovorita, da 
bo investitor sam, na lastne stroške, delno 
ali v celoti zgradil komunalno opremo na 
neopremljenem ali delno opremljenem 
zemljišču, se tak dogovor sklene s pogodbo 
o opremljanju v kateri se natančno opredelijo 
pogodbene obveznosti obeh strank.

2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, 
mora investitor poravnati še preostali del 
komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo, na katero se bo 
priključeval.
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3) Ob plačilu komunalnega prispevka ima 
zavezanec iz 13. člena tega odloka pravico 
od občine zahtevati sklenitev pogodbe 
o medsebojnih obveznostih v zvezi s 
priključevanjem objekta na komunalno 
opremo.

4) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi 
rok za priključitev objekta na komunalno 
opremo in druga vprašanja v zvezi s 
priključevanjem objekta na komunalno 
opremo.

17.člen
(stroški priključevanja)

1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega 
prispevka poravnani vsi stroški 
priključevanja objekta na komunalno 
opremo, razen gradnje tistih delov 
priključkov, ki so v zasebni lasti.

2) Stroški izgradnje zasebnega priključka so 
dodatni stroški zavezanca in ne vplivajo 
na višino odmerjenega komunalnega 
prispevka.

VI. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE

18.člen
(oprostitve)

- gospodarske javne infrastrukture,
- neprofitnih stanovanj.

Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo:

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19.člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati 
naslednji predpisi:
- Program opremljanja stavbnih zemljišč 

Občine Trbovlje (Sklep OS, št. 35201-05 / 
02, z dne 28. 2. 2002),

- Program opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje OIC NASIPI (Sklep OS, št. 35201-
05 / 02, z dne 23. 4. 2002),

- Program opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje urejanja Neža (Sklep OS, št. 
35201-05 / 02, z dne 23. 4. 2002),

- Program opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje, OPPN za območje IZ 10/3 – OŠ 
NOVA (Uradni vestnik Zasavja, št. 27 / 13 ).

20.člen
(dokončanje postopkov)

Postopki za odmero komunalnega prispevka,  ki 
so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se 
končajo po predpisih, ki so veljali pred njegovo 
uveljavitvijo. 

21.člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem vestniku Zasavja.
  
Številka:  032 – 14/2016 – 5 
Datum:    19. 12. 2016

Županja občine Trbovlje 
Jasna GABRIČ, mag.
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OBČINA TRBOVLJE

21.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno 
besedilo, 27/2008, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 
40/2012), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.), 
110/2011-ZDIU12), Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007, 57/2008, 
94/2010-ZIU, 36/2011, 40/2012-ZUJF), Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 
75/2012, 47/2013-ZDU-1G), 15. člena Statuta 
Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11 
in 21/14) ter 88. člena Poslovnika občinskega 
sveta (Uradni vestnik Zasavja, št 11/12 - uradno 
prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine 
Trbovlje na svoji 14. redni seji, dne 19. 12. 2016  
sprejel naslednji

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA 

LETO 2017

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1.člen
(področja, ki jih proračun določa)

                                                                
S tem odlokom se za proračun Občine Trbovlje 
za leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: proračun) 
določajo višina, programska struktura proračuna, 
cilji in načela proračuna, postopki izvrševanja 
proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje 
stvarnega in finančnega premoženja občine ter 
obseg zadolževanja in dajanja poroštev.

2. člen
(opredelitev prihodkov)

Prihodki, ki pripadajo občini za financiranje 
javne porabe in drugih nalog, so opredeljeni z 
Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o 
financiranju občin. Vsi prihodki se izkazujejo v  
proračunu občine.

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 
PRORAČUNA

3. 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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PRORAČUN OBČINE PP ZA LETO 2017

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

185  2.PP2017

(1)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 13.532.395
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.509.271

70 DAVČNI PRIHODKI 9.791.303

700 Davki na dohodek in dobiček 7.929.178

703 Davki na premoženje 1.744.925

704 Domači davki na blago in storitve 109.400

706 Drugi davki 7.800

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.717.968

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.607.848

711 Takse in pristojbine 5.500

712 Globe in druge denarne kazni 19.820

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 19.000

714 Drugi nedavčni prihodki 65.800

72 KAPITALSKI PRIHODKI 208.357

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 75.307

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 133.050

73 PREJETE DONACIJE 1.000

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 813.767

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 421.490
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

185  2.PP2017

(1)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 14.971.675
40 TEKOČI ODHODKI 3.495.868

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 938.286

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 134.809

402 Izdatki za blago in storitve 2.370.523

403 Plačila domačih obresti 27.250

409 Rezerve 25.000

41 TEKOČI TRANSFERI 6.598.160

410 Subvencije 312.865

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.388.966

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 427.887

413 Drugi tekoči domači transferi 2.468.442

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.745.264

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.745.264

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 132.383

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 44.658

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 87.725
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

185  2.PP2017

(1)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 235.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 235.000

750 Prejeta vračila danih posojil 235.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.  V.)

235.000
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C. RAČUN FINANCIRANJA
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VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 733.968
50 ZADOLŽEVANJE 733.968

500 Domače zadolževanje 733.968

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 297.178
55 ODPLAČILA DOLGA 297.178

550 Odplačila domačega dolga 297.178

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.
II.V.VIII.)
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X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.) 436.790

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.IX.) 1.439.280

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 767.490
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Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih 
terjatev in naložb ter račun financiranja  so 
sestavni del splošnega dela proračuna občine 
Trbovlje.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: 

PU - proračunski uporabnik
PPP - področje proračunske porabe 
GPR - glavni program
PPR - podprogram 
PP - proračunska postavka
K6 - podkonto

Posebni del proračuna do ravni proračunskih 
postavk – podkontov, Načrt razvojnih programov, 
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, 
Kadrovski načrt in Tabela namenskih sredstev 
se objavijo na spletni strani Občine Trbovlje. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, 
kjer pa je to bolj racionalno, ga sestavljajo 
področja porabe. 

III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA

4. člen
(integralni proračun)

Vsi prejemki, izkazani v proračunu služijo za 
pokrivanje vseh izdatkov, razen če z Zakonom 
o javnih financah, Zakonom o izvrševanju 
proračunov RS za leti 2016 in 2017 ali s tem 
Odlokom ni določeno drugače.

5. člen
(poslovanje posrednih proračunskih 

uporabnikov)

Sredstva, ki po tem odloku pripadajo posameznim 
posrednim proračunskim uporabnikom so 
namenska in jih v druge namene ni mogoče 
uporabi¬ti. Uporabniki proračunskih sredstev ne 
smejo prevzemati na račun občinskega proračuna 
obveznosti, ki bi presegale zneske, določene 
z občinskim proračunom za njihovo dejavnost. 
Posredni uporabniki pri svojem poslovanju ne 

smejo sklepati poslov, ki pomenijo dolgoročno 
zadolževanje oziroma morajo upoštevati določila  
24. člena tega Odloka. 
Pogoj za prejem sredstev je sklenjena pogodba, 
sklep Občinskega sveta ali sklep župana.

6. člen
(vključitev prejemkov in izdatkov v proračun 

tekočega leta)

Med prihodke in prejemke tekočega leta se 
vključujejo vsa sredstva, ki so bila vplačana in 
razporejena na račune proračuna do 31.12. 
tekočega leta.
Med odhodke in izdatke proračuna tekočega leta 
se vključujejo vsa sredstva,  ki so bili nakazani iz 
proračuna do 31.12. tekočega leta.

7. člen
(financiranje posrednih uporabnikov in 

njihovi lastni prihodki)

Pri razporejanju proračunskih sredstev na 
uporabnike se le ta zmanjšajo za načrtovane 
lastne prihodke uporabnikov. Ugotovljeni 
presežki lastnih prihodkov uporabnikov po 
zaključnih računih se vplačajo v proračun do 
konca februarja tekočega leta za preteklo 
leto, oziroma se skladno s soglasjem županje, 
namenijo za financiranje dejavnosti posrednega 
uporabnika.

8. člen
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja 
županja. Prosta denarna sredstva se lahko 
nalagajo v banke, Banko Slovenije in državne 
vrednostne papirje ob upoštevanju načela 
varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za 
finance pristojnega organa občine prosta 
denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, 
če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti 
oziroma za izvrševanje proračuna.
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IV. POSTOPKI IZVRŠEVANJA 
PRORAČUNA

9. člen
(odgovornost župana in raven izvrševanja 

proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovorna županja 
občine Trbovlje, ki o izvrševanju proračuna 
dvakrat letno poroča občinskemu svetu. Županja 
pripravi po končanem prvem polletju polletno 
poročilo o realizaciji proračuna. O doseženih 
ciljih in rezultatih v preteklem letu pa pripravi 
letno poročilo o realizaciji proračuna (zaključni 
račun),  ter o tem poroča občinskemu svetu. 

Županja lahko za izvrševanje proračuna pooblasti 
podžupana.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske 
postavke-podkonta. V primeru, če v proračunu 
nastane izdatek, za katerega na sicer ustrezni 
postavki ni predvidenega podkonta, odpre 
oddelek za finance, proračun in družbene 
dejavnosti ustrezni podkonto, skladno s 
ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih izdatkov. 
Sredstva za novo odprti podkonto je potrebno 
zagotoviti iz drugih podkontov v okviru iste 
proračunske postavke. 

10. člen
(obveznosti plačevanja v breme občinskega 

proračuna)

Obveznosti v breme občinskega proračuna se 
plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene 
določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna RS 
za leti 2016 in 2017. 
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje 
že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih 
del. Predplačila so možna le izjemoma, ob 
primernem zavarovanju predplačil in ob 
predhodnem soglasju županje.

11. člen
(ukrepi za uravnoteženje proračuna med 

proračunskim letom)

Če se med proračunskim letom povečajo izdatki 
ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko županja, 

skladno z  Zakonom o javnih financah, za največ 
45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo 
za namene, ki so določeni z zakoni oziroma 
občinskimi odloki in še omogočajo minimalni 
obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje 
začetih investicij, za katere so opredeljena 
tudi lastna sredstva investitorja oziroma so 
sofinancirana s strani države. Pri tem morajo 
biti investicije opredeljene v načrtih razvojnih 
programov za obdobje 2017 do 2020, ki so 
sestavni del proračuna. 

12. člen
(splošna proračunska rezervacija in 

spremembe neposrednih uporabnikov med 
letom)

V proračunu se del predvidenih proračunskih 
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se 
zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se 
v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere 
se med letom izkaže, da niso zagotovljena v 
zadostnem obsegu.
Sredstva splošne proračunske rezervacije  
ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov. 
O uporabi sredstev splošne proračunske 
rezervacije odloča županja.
Če se med letom ugotovi nov uporabnik 
proračunskih sredstev, se za njegovo delo 
začasno zagotovijo sredstva iz splošne 
proračunske rezervacije, dokončno pa z 
rebalansom.
Če se uporabnik med letom ukine, se 
neporabljena sredstva prenesejo v splošno 
proračunsko rezervacijo ali na uporabnika, ki 
prevzame njegove naloge.

13. člen
(proračunska rezerva)

Občina Trbovlje v letu 2017 ne bo dodatno 
oblikovala sredstev za proračunsko rezervo. 
Zakonsko določena višina teh sredstev je največ 
1,5 % prejemkov proračuna. 
Sredstva proračunske rezerve se porabijo za 
namene, določene z Zakonom o javnih financah. 
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Županja 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 županja.

14. člen
(prerazporeditve pravic porabe sredstev)

Prerazporeditve so v posebnem delu proračuna 
mogoče v okviru enega proračunskega 
uporabnika (PU), enega področja proračunske 
porabe (PPP) med proračunskimi postavkami 
(PP) tega področja oziroma podkonti  in sicer 
v višini 20% vrednosti sprejetega plana na 
postavki. 
Vrednostno prerazporeditve na postavki ne 
smejo presegati 20.865 EUR, pri tem pa mora 
proračun ostati uravnotežen. Temu ustrezno se 
prilagodi tudi plan na nivoju podkontov. 
Prerazporejanje lahko opravi županja največ 
dvakrat letno: junija pred pripravo polletnega 
poročila o realizaciji proračuna in decembra. 
O prerazporeditvah mora županja poročati 
občinskemu svetu.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je 
zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna. 

15. člen
(sestavni deli proračuna in obvezne priloge)

Načrti razvojnih programov so obvezni sestavni 
del proračuna. 

Posebej so priloge k proračunu tudi:
- Kadrovski načrt za občinsko upravo in 

za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Zasavje, 

- Pregled porabe namenskih sredstev.

16. člen
(samostojni dokumenti v okviru proračuna)

Kot samostojni dokument v okviru proračuna je 
priložen:
- Letni načrt ravnanja s premoženjem. 

17. člen
(predobremenitve proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu 
razpiše javno naročilo za celotno vrednost 
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 
programov, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu.
Občina Trbovlje lahko v tekočem letu podpiše 
pogodbo za celotno vrednost projekta, če ima 
v proračunu tekočega leta zagotovljenih na 
proračunski postavki najmanj 40% pogodbene 
vrednosti za projekte iz 1. odstavka tega člena. 
Dinamika plačila razlike do pogodbenega zneska 
mora biti iz pogodbe razvidna.  
Pri tem morajo biti projekti vključeni v razvojni 
program občine za obdobje 2017 – 2020.

Županja lahko spreminja vrednost projektov 
v načrtu razvojnih programov, pri tem pa mora 
upoštevati omejitve glede prerazporeditev, 
skladno s 14. členom tega Odloka. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih 
programov na podlagi odločitve Občinskega 
sveta. 

18. člen
(odgovornost uporabnikov proračuna)

Za zakonito, smotrno in učinkovito uporabo 
sredstev, ki so uporabnikom odobrena 
v občinskem proračunu, je odgovoren 
odredbodajalec uporabnika, za formalno 
pravilnost nalogov pa odgovarjajo odgovorne 
osebe uporabnikov proračunskih sredstev.

19. člen
(obveznosti poročanja uporabnikov 

proračunskih sredstev)

Uporabniki proračunskih sredstev morajo finančni 
službi občine pošiljati finančno ovrednotene 
plane, poročila in podatke o izvajanju svojih 
nalog in namenski uporabi proračunskih sredstev 
v skladu z Odredbo o ekonomski klasifikaciji 
javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in 
vrnjenih posojil ter zadolževanja in  plačila dolga, 
v skladu Pravilnikom o programski klasifikaciji 
javnofinančnih izdatkov in Navodilom o pripravi 
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finančnih načrtov posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov.
Plane predložijo uporabniki v skladu z izhodišči 
in roki, ki jih določi županja. Letna poročila 
posredni  uporabniki pošljejo do 28. februarja 
tekočega  leta za preteklo leto.
Namensko uporabo prejetih sredstev morajo 
dokazovati s poročilom o realizaciji občini 
predloženega programa. 
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih  
proračuna proračunski nadzor nad pravilno, 
racionalno, smotrno in namensko porabo 
proračunskih sredstev.

20. člen
(nadzor uporabnikov proračunskih sredstev)

Na zahtevo županje, nadzornega odbora in 
občinske uprave so uporabniki proračuna dolžni 
predložiti podatke za analizo porabe sredstev. 
Če uporabniki proračunskih sredstev ne ravnajo 
v skladu z določili tega odloka, jim lahko županja 
deloma ali v celoti začasno ustavi proračunsko 
financiranje.

21. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)

Namenske prejemke in izdatke določa 43. člen 
Zakona o javnih financah. Namenski prihodki in 
prejemki v proračunu 2017 so:
- taksa za odvajanje komunalne in padavinske 

odpadne vode,
- prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega 

stvarnega premoženja (kapitalski prihodki),
- donacije, sponzorstva,
- transferni prihodki s strani državnega in 

evropskega proračuna,
- transferni prihodki tekočega in investicijskega 

značaja od drugih občin,
- koncesijska dajatev za trajnostno ravnanje z 

divjadjo,
- požarna taksa,
- komunalni prispevek,
- del sredstev najemnine od opreme 

in infrastrukture obveznih in izbirnih 
gospodarskih javnih služb,

- del najemnin od stanovanj,

- sredstva po pogodbi o poravnavi obveznosti 
z Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Trbovlje 
za sredstva v upravljanju.

Poraba namenskih prihodkov in prejemkov se 
za točno določene namene opredeli v Tabeli 
namenskih sredstev, ki je priloga proračunu.

Če je bil v tekočem letu vplačan namenski 
prejemek, izdatek pa ni bil realiziran, se pravica 
porabe na proračunski postavki, ki ni bila 
porabljena v tekočem letu, prenese v naslednje 
leto za isti namen.  

Če se v proračun vplača namenski prejemek, 
za katerega v sprejetem proračunu še ni odprta 
posebna postavka, odpre Oddelek finance, 
proračun in družbene dejavnosti novo posebno 
postavko. Obseg pravic porabe na posamezni 
postavki se določi v višini dejansko vplačanih 
namenskih prejemkov proračuna za namenske 
odhodke proračuna. 

22. člen
(likvidnostno zadolževanje občine)

Če pri izvrševanju proračuna pride do 
likvidnostnih težav se lahko občina likvidnostno 
zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega 
sprejetega proračuna. O tem odloča županja v 
skladu z zakonom in statutom občine. Obveznosti 
iz najema kredita za likvidnostno zadolžitev 
mora občina poravnati do izteka tekočega leta, v 
katerem se je likvidnostno zadolžila. 

V. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN 
PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA  
PREMOŽENJA OBČINE 

23. člen
(odpis, delni odpis, odlog in obročno 

plačevanje dolga do občine)

Županja lahko na prošnjo dolžnika ob primernem 
zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli 
obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni 
predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem 
bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga 
dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče 
izterjati celotnega dolga. 
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Županja lahko zahteva takojšnje plačilo 
celotnega dolga, katerega plačilo je odloženo, 
če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.
Županja lahko do višine 1.000 EUR odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili 
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z 
višino terjatve, če dolžnik premoženja nima 
oziroma le-to ni unovčljivo. 

O odpisu terjatev nad zneskom določenim v 
prejšnjem odstavku, odloča Občinski svet.

VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV 
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

24. člen
 (obseg zadolževanja občine in izdanih 

poroštev občine)

Občina Trbovlje se lahko v letu 2017 dolgoročno 
zadolži največ za 600.000 EUR in sicer za 
izvedbo investicije Energetska sanacija Osnovne 
šole Ivana Cankarja. 

Povratna sredstva po Zakonu o financiranju občin 
(ZFO-1) se ne štejejo v obseg zadolževanja. 

Občina Trbovlje v letu 2017 ne bo dajala poroštev. 

Posredni proračunski uporabniki v občini Trbovlje, 
katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje, se v 
letu 2017 ne smejo dolgoročno zadolževati in 
dajati poroštva. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
(začasno financiranje v letu 2018)

V obdobju začasnega financiranja Občine 
Trbovlje v letu 2018, če bo začasno financiranje 
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi 
začasnega financiranja.

26. člen
(uveljavitev odloka)

Odlok o proračunu Občine Trbovlje za leto 2017 
se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne 
veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se 
od 1. januarja 2017.

Številka: 410 – 6/2016 – 5  
Datum:  19. 12. 2016

Županja občine Trbovlje 
Jasna GABRIČ, mag.
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LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 
2017 
 
 
I. UVOD 
 
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13ZDU1G, 50/14, 90/14ZDU1l, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) se predloži Občinskemu svetu Občine 
Trbovlje: 
 

 Letni načrt pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja ter 
 Letni načrt razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem. 

 
 
II. LETNI  NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA  PREMOŽENJA  
 
1. Zemljišča: 
 

1. parc.št. 244/19 (ID 6514875), parc. št. 244/21 (ID 6514879) in parc.št. 244/22 (ID 
6514878), vse k. o. Ojstro,  

2. parc. št. 783/15 (ID 2138871) k. o. Trbovlje, 
3. del parc. št. 581/1 (ID 2215320) k. o. Čebine, 
4. parc. št. 974/24 (ID 6275167) k. o. Trbovlje, 
5. del parc. št. 92/6 (ID 4261681) in del parc. št. 94/10  (ID 2245549), obe k. o. Vrhe I, 
6. del parc. št. 211/1  (ID 1963279) k. o. Dobovec, 
7. del parc. št. 862/68 (ID 1449325), del parc. št. 862/70 (ID 10405) in del parc. št. 862/13 

(ID 2865152), vse k. o. Trbovlje, 
8. parc. št. 392/21 (ID 6613175) k. o. Trbovlje, 
9. del parc. št. 172/7  (ID 4209207), del parc. št. 172/10 (ID 907133), del parc. št. 3262/2 

(ID 3405707) in parc. št. 15/1 (ID 6279013), vse k. o. Trbovlje, 
10. del parc. št. 323/2 (ID 3130206), del parc. št. 336/0 (ID 4472543), del parc. št. 323/5 (ID 

4137591) in del parc. št. 322/1 (ID 2625861), vse k. o. Dobovec, 
11. parc. št. 606/1 (ID 4289864), del parc. št. 605/0 (ID 1266443), del parc. št. 587/1 (ID 

2078966), del parc. št. 588/1 (ID 3895956), del parc. št. 589/18 (ID 3727551), del parc. 
št. 587/2 (ID 2751850), del parc. št. 614/2 (ID 3948663), del parc. št. 598/1 (ID 32899), 
del parc. št. 591/0 (ID 4934546), del parc. št. 589/10 (ID 3434249), del pac. št. 589/11 
(ID 1133387), del parc. št. 589/27 (ID 4144574), del parc. št. 589/26 (ID 4308801), del 
parc. št. 519/7 (ID 2029899), del parc. št. 519/6 (ID 518682), del parc. št. 519/1 (ID 
2247240), del parc. št. 519/2 (ID 3990936), del parc. št. 519/3 (ID 148931) in del parc. št. 
518/4 (ID 1094964), vse k. o. Čebine, 

12. parc. št. 407/10 (ID 4986686) k. o. Trbovlje, 
13. parc. št. 1896/2 (ID 3406841), del parc. št. 1896/1 (ID 3575131), del parc. št. 1885/5 (ID 

4792027), del parc. št. *2754, vse k. o. Trbovlje, 
14. del parc. št. 962/1 (ID 3328370) in parc. št. 943/5 (ID 1648696), obe k. o. Knezdol, 
15. parc. št. 426/7 (ID 681824) k. o. Trbovlje, 
16. del parc. št. 589/32 (ID 6267702) in parc. št. 519/6  (ID 518682), obe k. o. Čebine, 
17. parc. št. 470/2 (ID 4927405) k. o. Trbovlje, 
18. parc. št. 100/7 (ID 6627431) k. o. Vrhe I, 
19. del parc. 335/1 (ID 4305173) in parc. št. 341/16 (ID 117145), obe k. o. Trbovlje, 
20. del parc. št. 666/7 (ID 1795515) k. o. Prapreče, 
21. del parc. št. 543/5 (ID 2887721) k. o. Trbovlje, 
22. parc. št. 944/47 (ID 6632621) in parc. št. 944/49 (ID 6632619), obe k. o. Čeče , 
23. del parc. št. 31/7 (ID 1162795) k. o. Čeče, 
24. del parc. št. 652/6 (ID 5365401) k. o. Prapreče. 

 
 
2. Premičnine:

1. Eno osebno vozilo za službene namene. 
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CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGAPREMOŽENJA: 
 
1. Zemljišča: 
 
Pod zaporedno št. 1 
Zemljišča parc.št. 244/19 (ID 6514875), parc. št. 244/21 (ID 6514879) in parc.št. 244/22 (ID 
6514878), vse k. o. Ojstro, v skupni izmeri 62 m2. 
Orientacijska vrednost: 310,00 EUR.   
Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423171. Z 
nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 2 
Zemljišče parc. št. 783/15 (ID 2138871) k. o. Trbovlje, v izmeri 17 m2. 
Orientacijska vrednost: 255,00 EUR.    
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne zbirne ceste z oznako LZ 423071. Z 
nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 3 
Del zemljiščaparc. št. 581/1 (ID 2215320) k. o. Čebine, v približni izmeri 25 m2. 
Orientacijska vrednost: 125,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture  betonski zadrževalnik hudourniških voda. Z 
nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 4 
Zemljišče parc. št. 974/24 (ID 6275167) k. o. Trbovlje, v izmeri 304 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.600,00 EUR.  
Zemljišče predstavlja nekdanje stavbišče pod stavbo Neža 26 a. Občina Trbovlje je lastnica 
zemljišča okrog te parcele in namerava na tem območju urediti otroško igrišče. 
 
Pod zaporedno št. 5 
Del zemljišča parc. št. 92/6 (ID 4261681) in del zemljišča parc. št. 94/10  (ID 2245549), obe k. o. 
Vrhe I, v približni izmeri 369 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.845,00 EUR. 
Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923871. Z nakupom bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 6 
Del zemljišča parc. št. 211/1 (ID 1963279) k. o. Dobovec, v izmeri 150 m2. 
Orientacijska vrednost: 750,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – parkirišča pri pokopališču Dobovec. Z nakupom 
bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 7 
Del zemljišča parc. št. 862/68 (ID 1449325), del zemljišča parc. št. 862/70 (ID 10405) in del 
zemljišča parc. št. 862/13 (ID 2865152), vse k. o. Trbovlje, v približni izmeri 20 m2. 
Orientacijska vrednost: 100,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923091. Z nakupom bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
 
 
Pod zaporedno št. 8 
Zemljišče parc. št. 392/21 (ID 6613175) k. o. Trbovlje, v izmeri 340 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.033,68 EUR. 
Zemljišče predstavlja del funkcionalnega zemljišča k večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica 
Sallaumines 9, 9 a, 10 in 10 a. Z nakupom bo Občina Trbovlje postala lastnica dela zaprtega 
območja za promet znotraj Sallauminesa z namenom ureditve peš cone. 
 
Pod zaporedno št. 9 
Del zemljišča parc. št. 172/7  (ID 4209207), del zemljišča parc. št. 172/10 (ID 907133), del 
zemljišča parc. št. 3262/2 (ID 3405707) in zemljišče parc. št. 15/1 (ID 6279013), vse k. o. 
Trbovlje, v približni skupni izmeri 331 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.310,00 EUR. 
Zemljišča predstavljajo del območja Ledenica, kjer namerava Občina Trbovlje urediti skate park 
Ledenica. 
 
Pod zaporedno št. 10 
Del zemljišča parc. št. 323/2 (ID 3130206), del zemljišča parc. št. 336/0 (ID 4472543), del 
zemljišča parc. št. 323/5 (ID 4137591) in del zemljišča parc. št. 322/1 (ID 2625861), vse k. o. 
Dobovec, v približni skupni izmeri 1.341 m2. 
Orientacijska vrednost: 6.705,00 EUR. 
Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924751 in lokalne ceste 
z oznako LC 423381. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 11 
Zemljišča del parc. št. 606/1 (ID 4289864), del parc. št. 605/0 (ID 1266443), del parc. št. 587/1 
(ID 2078966), del parc. št. 588/1 (ID 3895956), del parc. št. 589/18 (ID 3727551), del parc. št. 
587/2 (ID 2751850), del parc. št. 614/2 (ID 3948663), del parc.št. 598/1 (ID 32899), del parc.št. 
591/0 (ID 4934546), del parc. št. 589/10 (ID 3434249), del pac. št. 589/11 (ID 1133387), del 
parc. št. 589/27 (ID 4144574), del parc. št. 589/26 (ID 4308801), del parc. št. 519/7 (ID 
2029899), del parc. št. 519/6 (ID 518682), del parc. št. 519/1 (ID 2247240), del parc. št. 519/2 
(ID 3990936), del parc. št. 519/3 (ID 148931) in del parc. št. 518/4 (ID 1094964), vse k. o. 
Čebine, v približni izmeri 5.000 m2. 
Orientacijska vrednost: 25.000,00 EUR. 
Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423293. Po končani 
geodetski odmeri in pravnomočni odločbi GURSa bo stanje tudi zemljiškoknjižno urejeno. Z 
nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 12 
Zemljišče parc. št. 407/10 (ID 4986686) k. o. Trbovlje, v izmeri 38 m2. 
Orientacijska vrednost: 190,00 EUR. 
Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923691. Z nakupom bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 13 
Zemljišča parc. št. 1896/2 (ID 3406841), del parc. št. 1896/1 (ID 3575131), del parc. št. 1885/5 
(ID 4792027) in del parc. št. *2754, vse k. o. Trbovlje, v izmeri 86 m2. 
Orientacijska vrednost: 900,00 EUR. 
Zemljišča ležijo neposredno ob državni cesti z oznako R1 221/1219, z nakupom bo občina 
pridobila zemljišča, na katerih ima namen urediti avtobusna postajališča v Bevškem in bodo s 
tem zemljišča postala del javne infrastrukture. 
 

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 
2017 
 
 
I. UVOD 
 
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13ZDU1G, 50/14, 90/14ZDU1l, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) se predloži Občinskemu svetu Občine 
Trbovlje: 
 

 Letni načrt pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja ter 
 Letni načrt razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem. 

 
 
II. LETNI  NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA  PREMOŽENJA  
 
1. Zemljišča: 
 

1. parc.št. 244/19 (ID 6514875), parc. št. 244/21 (ID 6514879) in parc.št. 244/22 (ID 
6514878), vse k. o. Ojstro,  

2. parc. št. 783/15 (ID 2138871) k. o. Trbovlje, 
3. del parc. št. 581/1 (ID 2215320) k. o. Čebine, 
4. parc. št. 974/24 (ID 6275167) k. o. Trbovlje, 
5. del parc. št. 92/6 (ID 4261681) in del parc. št. 94/10  (ID 2245549), obe k. o. Vrhe I, 
6. del parc. št. 211/1  (ID 1963279) k. o. Dobovec, 
7. del parc. št. 862/68 (ID 1449325), del parc. št. 862/70 (ID 10405) in del parc. št. 862/13 

(ID 2865152), vse k. o. Trbovlje, 
8. parc. št. 392/21 (ID 6613175) k. o. Trbovlje, 
9. del parc. št. 172/7  (ID 4209207), del parc. št. 172/10 (ID 907133), del parc. št. 3262/2 

(ID 3405707) in parc. št. 15/1 (ID 6279013), vse k. o. Trbovlje, 
10. del parc. št. 323/2 (ID 3130206), del parc. št. 336/0 (ID 4472543), del parc. št. 323/5 (ID 

4137591) in del parc. št. 322/1 (ID 2625861), vse k. o. Dobovec, 
11. parc. št. 606/1 (ID 4289864), del parc. št. 605/0 (ID 1266443), del parc. št. 587/1 (ID 

2078966), del parc. št. 588/1 (ID 3895956), del parc. št. 589/18 (ID 3727551), del parc. 
št. 587/2 (ID 2751850), del parc. št. 614/2 (ID 3948663), del parc. št. 598/1 (ID 32899), 
del parc. št. 591/0 (ID 4934546), del parc. št. 589/10 (ID 3434249), del pac. št. 589/11 
(ID 1133387), del parc. št. 589/27 (ID 4144574), del parc. št. 589/26 (ID 4308801), del 
parc. št. 519/7 (ID 2029899), del parc. št. 519/6 (ID 518682), del parc. št. 519/1 (ID 
2247240), del parc. št. 519/2 (ID 3990936), del parc. št. 519/3 (ID 148931) in del parc. št. 
518/4 (ID 1094964), vse k. o. Čebine, 

12. parc. št. 407/10 (ID 4986686) k. o. Trbovlje, 
13. parc. št. 1896/2 (ID 3406841), del parc. št. 1896/1 (ID 3575131), del parc. št. 1885/5 (ID 

4792027), del parc. št. *2754, vse k. o. Trbovlje, 
14. del parc. št. 962/1 (ID 3328370) in parc. št. 943/5 (ID 1648696), obe k. o. Knezdol, 
15. parc. št. 426/7 (ID 681824) k. o. Trbovlje, 
16. del parc. št. 589/32 (ID 6267702) in parc. št. 519/6  (ID 518682), obe k. o. Čebine, 
17. parc. št. 470/2 (ID 4927405) k. o. Trbovlje, 
18. parc. št. 100/7 (ID 6627431) k. o. Vrhe I, 
19. del parc. 335/1 (ID 4305173) in parc. št. 341/16 (ID 117145), obe k. o. Trbovlje, 
20. del parc. št. 666/7 (ID 1795515) k. o. Prapreče, 
21. del parc. št. 543/5 (ID 2887721) k. o. Trbovlje, 
22. parc. št. 944/47 (ID 6632621) in parc. št. 944/49 (ID 6632619), obe k. o. Čeče , 
23. del parc. št. 31/7 (ID 1162795) k. o. Čeče, 
24. del parc. št. 652/6 (ID 5365401) k. o. Prapreče. 

 
 
2. Premičnine:

1. Eno osebno vozilo za službene namene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. del parc. št. 666/7 (ID 1795515) k. o. Prapreče, 
21. del parc. št. 543/5 (ID 2887721) k. o. Trbovlje, 
22. parc. št. 944/47 (ID 6632621) in parc. št. 944/49 (ID 6632619), obe k. o. Čeče , 
23. del parc. št. 31/7 (ID 1162795) k. o. Čeče, 
24. del parc. št. 652/6 (ID 5365401) k. o. Prapreče. 

 
 
2. Premičnine:

1. Eno osebno vozilo za službene namene. 
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Pod zaporedno št. 8 
Zemljišče parc. št. 392/21 (ID 6613175) k. o. Trbovlje, v izmeri 340 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.033,68 EUR. 
Zemljišče predstavlja del funkcionalnega zemljišča k večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica 
Sallaumines 9, 9 a, 10 in 10 a. Z nakupom bo Občina Trbovlje postala lastnica dela zaprtega 
območja za promet znotraj Sallauminesa z namenom ureditve peš cone. 
 
Pod zaporedno št. 9 
Del zemljišča parc. št. 172/7  (ID 4209207), del zemljišča parc. št. 172/10 (ID 907133), del 
zemljišča parc. št. 3262/2 (ID 3405707) in zemljišče parc. št. 15/1 (ID 6279013), vse k. o. 
Trbovlje, v približni skupni izmeri 331 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.310,00 EUR. 
Zemljišča predstavljajo del območja Ledenica, kjer namerava Občina Trbovlje urediti skate park 
Ledenica. 
 
Pod zaporedno št. 10 
Del zemljišča parc. št. 323/2 (ID 3130206), del zemljišča parc. št. 336/0 (ID 4472543), del 
zemljišča parc. št. 323/5 (ID 4137591) in del zemljišča parc. št. 322/1 (ID 2625861), vse k. o. 
Dobovec, v približni skupni izmeri 1.341 m2. 
Orientacijska vrednost: 6.705,00 EUR. 
Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924751 in lokalne ceste 
z oznako LC 423381. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 11 
Zemljišča del parc. št. 606/1 (ID 4289864), del parc. št. 605/0 (ID 1266443), del parc. št. 587/1 
(ID 2078966), del parc. št. 588/1 (ID 3895956), del parc. št. 589/18 (ID 3727551), del parc. št. 
587/2 (ID 2751850), del parc. št. 614/2 (ID 3948663), del parc.št. 598/1 (ID 32899), del parc.št. 
591/0 (ID 4934546), del parc. št. 589/10 (ID 3434249), del pac. št. 589/11 (ID 1133387), del 
parc. št. 589/27 (ID 4144574), del parc. št. 589/26 (ID 4308801), del parc. št. 519/7 (ID 
2029899), del parc. št. 519/6 (ID 518682), del parc. št. 519/1 (ID 2247240), del parc. št. 519/2 
(ID 3990936), del parc. št. 519/3 (ID 148931) in del parc. št. 518/4 (ID 1094964), vse k. o. 
Čebine, v približni izmeri 5.000 m2. 
Orientacijska vrednost: 25.000,00 EUR. 
Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423293. Po končani 
geodetski odmeri in pravnomočni odločbi GURSa bo stanje tudi zemljiškoknjižno urejeno. Z 
nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 12 
Zemljišče parc. št. 407/10 (ID 4986686) k. o. Trbovlje, v izmeri 38 m2. 
Orientacijska vrednost: 190,00 EUR. 
Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923691. Z nakupom bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 13 
Zemljišča parc. št. 1896/2 (ID 3406841), del parc. št. 1896/1 (ID 3575131), del parc. št. 1885/5 
(ID 4792027) in del parc. št. *2754, vse k. o. Trbovlje, v izmeri 86 m2. 
Orientacijska vrednost: 900,00 EUR. 
Zemljišča ležijo neposredno ob državni cesti z oznako R1 221/1219, z nakupom bo občina 
pridobila zemljišča, na katerih ima namen urediti avtobusna postajališča v Bevškem in bodo s 
tem zemljišča postala del javne infrastrukture. 
  Pod zaporedno št. 14 
Del zemljišča parc. št. 962/1 (ID 3328370) in zemljišče parc. št. 943/5 (ID 1648696), obe k. o. 
Knezdol, v približni izmeri 680 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.400,00 EUR. 
Zemljišči predstavljata del komunalne infrastrukture – pokopališča. Z nakupom bo občina 
postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 15 
Zemljišče parc. št. 426/7 (ID 681824) k. o. Trbovlje, v izmeri 412 m2. 
Orientacijska vrednost: 619,50 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče ob rezervoarju Škratovina, ki je v lasti občine. Z menjavo bo 
občina postala lastnica zemljišča, ki služi vzdrževanju javne infrastrukture in s tem predstavlja 
del javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 16 
Del zemljišča parc. št. 589/32 (ID 6267702) in zemljišče parc. št. 519/6  (ID 518682), obe k. o. 
Čebine, v približni izmeri 240 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.200,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423293. Z nakupom 
bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 17 
Zemljišče parc. št. 470/2 (ID 4927405) k. o. Trbovlje, v izmeri 193 m2. 
Orientacijska vrednost: 965,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923731. Z menjavo bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 18 
Zemljišče parc. št. 100/7 (ID 6627431) k. o. Vrhe I, v izmeri 363 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.185,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923871. Z menjavo bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 19 
Del zemljišča parc. 335/1 (ID 4305173) in del zemljišča parc. št. 341/16 (ID 117145), obe k. o. 
Trbovlje, v približni izmeri 70 m2. 
Orientacijska vrednost: 350,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423152. Z 
menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 20 
Del zemljišča parc. št. 666/7 (ID 1795515) k. o. Prapreče, v približni izmeri 100 m2. 
Orientacijska vrednost: 500,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423401. Z nakupom 
bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 21 
Del zemljišča parc. št. 543/5 (ID 2887721) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.000,00 EUR. 
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Pod zaporedno št. 14 
Del zemljišča parc. št. 962/1 (ID 3328370) in zemljišče parc. št. 943/5 (ID 1648696), obe k. o. 
Knezdol, v približni izmeri 680 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.400,00 EUR. 
Zemljišči predstavljata del komunalne infrastrukture – pokopališča. Z nakupom bo občina 
postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 15 
Zemljišče parc. št. 426/7 (ID 681824) k. o. Trbovlje, v izmeri 412 m2. 
Orientacijska vrednost: 619,50 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče ob rezervoarju Škratovina, ki je v lasti občine. Z menjavo bo 
občina postala lastnica zemljišča, ki služi vzdrževanju javne infrastrukture in s tem predstavlja 
del javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 16 
Del zemljišča parc. št. 589/32 (ID 6267702) in zemljišče parc. št. 519/6  (ID 518682), obe k. o. 
Čebine, v približni izmeri 240 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.200,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423293. Z nakupom 
bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 17 
Zemljišče parc. št. 470/2 (ID 4927405) k. o. Trbovlje, v izmeri 193 m2. 
Orientacijska vrednost: 965,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923731. Z menjavo bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 18 
Zemljišče parc. št. 100/7 (ID 6627431) k. o. Vrhe I, v izmeri 363 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.185,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923871. Z menjavo bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 19 
Del zemljišča parc. 335/1 (ID 4305173) in del zemljišča parc. št. 341/16 (ID 117145), obe k. o. 
Trbovlje, v približni izmeri 70 m2. 
Orientacijska vrednost: 350,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423152. Z 
menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 20 
Del zemljišča parc. št. 666/7 (ID 1795515) k. o. Prapreče, v približni izmeri 100 m2. 
Orientacijska vrednost: 500,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423401. Z nakupom 
bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 21 
Del zemljišča parc. št. 543/5 (ID 2887721) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.000,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924261. Z nakupom bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 22 
Zemljišče parc. št. 944/47 (ID 6632621) in parc. št. 944/49 (ID 6632619), obe k. o. Čeče, v 
izmeri 461 m2. 
Orientacijska vrednost: 2.305,00 EUR.  
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923461. Z nakupom bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 23 
Del zemljišča parc. št. 31/7 (ID 1162795) k. o. Čeče, v približni izmeri 225 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.125,00 EUR.  
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924381. Z menjavo bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 24 
Del zemljišča parc. št. 652/6 (ID 5365401) k. o. Prapreče, v približni izmeri 12 m2. 
Orientacijska vrednost: 60,00 EUR. 
Zemljišče leži neposredno ob lokalni cesti z oznako LC 423292, z nakupom bo občina pridobila 
zemljišče na katerem ima namen urediti avtobusno postajališče v KS Klek in bo s tem zemljišče 
postalo del javne infrastrukture. 
 
 
2. Premičnine:

Pod zaporedno št. 1 
Nakup enega osebnega vozila za službene namene, in sicer Renault ZOE.  
Orientacijska vrednost: 20.000,00 EUR.  
Cilj je pridobiti eno novo osebno vozilo, ki bo varčnejše, in sicer gre za električno vozilo, za 
katerega bomo pridobili tudi subvencijo s strani Eko sklada v višini 7.500,00 EUR. Tako bo 
občina za nakup tega vozila dejansko namenila cca. 12.500,00 EUR. Razlogi so predvsem v 
pričakovanih nižjih stroških vzdrževanja vozila in porabi goriva v primerjavi z osebnim vozilom, ki 
ga vključujemo v letni načrt prodaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pod zaporedno št. 8 
Zemljišče parc. št. 392/21 (ID 6613175) k. o. Trbovlje, v izmeri 340 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.033,68 EUR. 
Zemljišče predstavlja del funkcionalnega zemljišča k večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica 
Sallaumines 9, 9 a, 10 in 10 a. Z nakupom bo Občina Trbovlje postala lastnica dela zaprtega 
območja za promet znotraj Sallauminesa z namenom ureditve peš cone. 
 
Pod zaporedno št. 9 
Del zemljišča parc. št. 172/7  (ID 4209207), del zemljišča parc. št. 172/10 (ID 907133), del 
zemljišča parc. št. 3262/2 (ID 3405707) in zemljišče parc. št. 15/1 (ID 6279013), vse k. o. 
Trbovlje, v približni skupni izmeri 331 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.310,00 EUR. 
Zemljišča predstavljajo del območja Ledenica, kjer namerava Občina Trbovlje urediti skate park 
Ledenica. 
 
Pod zaporedno št. 10 
Del zemljišča parc. št. 323/2 (ID 3130206), del zemljišča parc. št. 336/0 (ID 4472543), del 
zemljišča parc. št. 323/5 (ID 4137591) in del zemljišča parc. št. 322/1 (ID 2625861), vse k. o. 
Dobovec, v približni skupni izmeri 1.341 m2. 
Orientacijska vrednost: 6.705,00 EUR. 
Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924751 in lokalne ceste 
z oznako LC 423381. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 11 
Zemljišča del parc. št. 606/1 (ID 4289864), del parc. št. 605/0 (ID 1266443), del parc. št. 587/1 
(ID 2078966), del parc. št. 588/1 (ID 3895956), del parc. št. 589/18 (ID 3727551), del parc. št. 
587/2 (ID 2751850), del parc. št. 614/2 (ID 3948663), del parc.št. 598/1 (ID 32899), del parc.št. 
591/0 (ID 4934546), del parc. št. 589/10 (ID 3434249), del pac. št. 589/11 (ID 1133387), del 
parc. št. 589/27 (ID 4144574), del parc. št. 589/26 (ID 4308801), del parc. št. 519/7 (ID 
2029899), del parc. št. 519/6 (ID 518682), del parc. št. 519/1 (ID 2247240), del parc. št. 519/2 
(ID 3990936), del parc. št. 519/3 (ID 148931) in del parc. št. 518/4 (ID 1094964), vse k. o. 
Čebine, v približni izmeri 5.000 m2. 
Orientacijska vrednost: 25.000,00 EUR. 
Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423293. Po končani 
geodetski odmeri in pravnomočni odločbi GURSa bo stanje tudi zemljiškoknjižno urejeno. Z 
nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 12 
Zemljišče parc. št. 407/10 (ID 4986686) k. o. Trbovlje, v izmeri 38 m2. 
Orientacijska vrednost: 190,00 EUR. 
Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923691. Z nakupom bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 13 
Zemljišča parc. št. 1896/2 (ID 3406841), del parc. št. 1896/1 (ID 3575131), del parc. št. 1885/5 
(ID 4792027) in del parc. št. *2754, vse k. o. Trbovlje, v izmeri 86 m2. 
Orientacijska vrednost: 900,00 EUR. 
Zemljišča ležijo neposredno ob državni cesti z oznako R1 221/1219, z nakupom bo občina 
pridobila zemljišča, na katerih ima namen urediti avtobusna postajališča v Bevškem in bodo s 
tem zemljišča postala del javne infrastrukture. 
  Pod zaporedno št. 14 
Del zemljišča parc. št. 962/1 (ID 3328370) in zemljišče parc. št. 943/5 (ID 1648696), obe k. o. 
Knezdol, v približni izmeri 680 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.400,00 EUR. 
Zemljišči predstavljata del komunalne infrastrukture – pokopališča. Z nakupom bo občina 
postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 15 
Zemljišče parc. št. 426/7 (ID 681824) k. o. Trbovlje, v izmeri 412 m2. 
Orientacijska vrednost: 619,50 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče ob rezervoarju Škratovina, ki je v lasti občine. Z menjavo bo 
občina postala lastnica zemljišča, ki služi vzdrževanju javne infrastrukture in s tem predstavlja 
del javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 16 
Del zemljišča parc. št. 589/32 (ID 6267702) in zemljišče parc. št. 519/6  (ID 518682), obe k. o. 
Čebine, v približni izmeri 240 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.200,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423293. Z nakupom 
bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 17 
Zemljišče parc. št. 470/2 (ID 4927405) k. o. Trbovlje, v izmeri 193 m2. 
Orientacijska vrednost: 965,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923731. Z menjavo bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 18 
Zemljišče parc. št. 100/7 (ID 6627431) k. o. Vrhe I, v izmeri 363 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.185,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923871. Z menjavo bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 19 
Del zemljišča parc. 335/1 (ID 4305173) in del zemljišča parc. št. 341/16 (ID 117145), obe k. o. 
Trbovlje, v približni izmeri 70 m2. 
Orientacijska vrednost: 350,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423152. Z 
menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 20 
Del zemljišča parc. št. 666/7 (ID 1795515) k. o. Prapreče, v približni izmeri 100 m2. 
Orientacijska vrednost: 500,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423401. Z nakupom 
bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 21 
Del zemljišča parc. št. 543/5 (ID 2887721) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.000,00 EUR. 
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Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924261. Z nakupom bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 22 
Zemljišče parc. št. 944/47 (ID 6632621) in parc. št. 944/49 (ID 6632619), obe k. o. Čeče, v 
izmeri 461 m2. 
Orientacijska vrednost: 2.305,00 EUR.  
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923461. Z nakupom bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 23 
Del zemljišča parc. št. 31/7 (ID 1162795) k. o. Čeče, v približni izmeri 225 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.125,00 EUR.  
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924381. Z menjavo bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 24 
Del zemljišča parc. št. 652/6 (ID 5365401) k. o. Prapreče, v približni izmeri 12 m2. 
Orientacijska vrednost: 60,00 EUR. 
Zemljišče leži neposredno ob lokalni cesti z oznako LC 423292, z nakupom bo občina pridobila 
zemljišče na katerem ima namen urediti avtobusno postajališče v KS Klek in bo s tem zemljišče 
postalo del javne infrastrukture. 
 
 
2. Premičnine:

Pod zaporedno št. 1 
Nakup enega osebnega vozila za službene namene, in sicer Renault ZOE.  
Orientacijska vrednost: 20.000,00 EUR.  
Cilj je pridobiti eno novo osebno vozilo, ki bo varčnejše, in sicer gre za električno vozilo, za 
katerega bomo pridobili tudi subvencijo s strani Eko sklada v višini 7.500,00 EUR. Tako bo 
občina za nakup tega vozila dejansko namenila cca. 12.500,00 EUR. Razlogi so predvsem v 
pričakovanih nižjih stroških vzdrževanja vozila in porabi goriva v primerjavi z osebnim vozilom, ki 
ga vključujemo v letni načrt prodaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM 
 
Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2017 iz naslova razpolaganja s 
stvarnim nepremičnim in premičnim premoženjem se proda naslednje premoženje: 
 
1. Zemljišča: 
 

1. del parc. št. 23/38  (ID 5998676) k. o. Trbovlje, 
2. del parc. št. 23/42 (ID 6321904) k. o. Trbovlje, 
3. parc. št. *1939 (ID 1166783) in parc. št. 890/15 (ID 2327774), obe k. o. Trbovlje,  
4. del parc. št. 869/18 (ID 1865950) k. o. Trbovlje,  
5. del parc. št. 869/80  (ID 6016858) k. o. Trbovlje, 
6. del parc. št. 776/37 (ID 5254060) k. o. Trbovlje, 
7. del parc. št. 884/60 (ID 6310664), del parc. št. 772/1 (ID 2664702) in del parc. št. 

869/119 (ID 6279062), vse k. o. Trbovlje, 
8. parc. št. 835/10  (ID 75047) in del parc. št. 1353/3 (ID 2361594), obe k. o. Knezdol,  
9. parc. št. *3276  (ID 4126985) k. o. Trbovlje,  
10. parc. št. 56/5  (ID 6234581) in parc. št. 56/2 (ID 1648686), obe k. o. Čeče, 
11. parc. št. 776/41  (ID 6601015) k. o. Trbovlje, 
12. del parc. št. 1473/6 (ID 2426198) k. o. Trbovlje, 
13. parc. št. 263/9  (ID 2052155) k. o. Trbovlje, 
14. del parc. št. 1397/126  (ID 4441256) k. o. Trbovlje, 
15. parc. št. 294/16 (ID 3737821) k. o. Trbovlje, 
16. del parc. št. 250/6 (ID 2940275) k. o. Trbovlje, 
17. parc. št. 772/90 (ID 2539003), parc. št. 772/98 (ID 4553620), parc. št. 772/102 (ID 

4889755), 772/108 (ID 188090), parc. št. 772/110 (ID 522755), parc. št. 772/112 (ID 
1195545), parc. št. 772/114 (ID 2033884), parc. št. 772/122 (ID 4050748), parc. št. 
772/126 (ID 2202061), parc. št. 772/128 (ID 2874589), parc. št. 772/130 (ID 691173), 
parc. št. 766/7 (ID 355349), parc. št. 766/10 (ID 522766), parc. št. 766/2 (ID 816275), 
parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. Trbovlje,  

18. parc. št. 755/44 (ID 3916138) k. o. Trbovlje, 
19. parc. št. 20/74 (ID 6629460) k. o. Trbovlje, 
20. del parc. št. 23/38  (ID 5998676) k. o. Trbovlje, 
21. parc. št. 20/76 (ID 6629458) k. o. Trbovlje, 
22. parc. št. 134/1 (ID 2552180), parc. št. 133/1 (ID 535706), parc. št. 130/0 (ID 4398708), 

parc. št. 132/2 (ID 4063938), parc. št. 132/4 (ID 6571445), parc. št. 128/3 (ID 6571444), 
parc. št. 132/3 (ID 6573455), parc. št. 121/0 (ID 4734999), parc. št. 124/1 (ID 2552179), 
parc. št. 132/1 (ID 2215251), parc. št. 128/1 (ID 5238091) in parc. št. 128/4 (ID 
6573454), vse k. o. Knezdol, 

23. del parc. št. 250/15 (ID 2541728) k. o. Trbovlje, 
24. parc. št. 136/9 (ID 6627421) k. o. Vrhe I, 
25. del parc. št. 341/53 (ID 1673022) k. o. Trbovlje, 
26. parc. št. 36/7 (ID 358048) in parc. št. 36/12 (ID 3549068), obe k. o. Trbovlje, 
27. del parc. št. 1369/2 (ID 6113688) in del parc. št. 1367/1 (ID 4544464), obe k. o. Knezdol, 
28. del parc. št. 1032/1 (ID 756884) k. o. Čeče, 
29. del parc. št. 1858/2 (ID 2056688) k. o. Trbovlje, 
30. del parc. št. *405  (ID 4629916) k. o. Trbovlje. 
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2. Objekti: 
 

1. Stanovanja, 
2. poslovni prostor  Medijske toplice (Lekarna), ID 26492186. 

 
 
3. Premičnine: 
 

1. Eno osebno vozilo za službene namene, 
2. motorno kolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM: 
 
1. Zemljišča: 
 
Pod zaporedno št. 1 
Del zemljišča parc. št.23/38  (ID 5998676) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 16 m2. 
Orientacijska vrednost: 240,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 2 
Del zemljišča parc. št.23/42 (ID 6321904) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 18 m2. 
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 3 
Zemljišči parc. št. *1939 (ID 1166783) in parc. št. 890/15 (ID 2327774), obe k. o. Trbovlje, v 
skupni izmeri 310 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.100,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Neža 27. Lastnik stavbe bi navedeno 
zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost 
prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo 
predstavljala pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 4 
Del zemljišča parc. št.869/18 (ID 1865950) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 100 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.000,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Ribnik 30. Lastnik stavbe navedeno 
zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 5 
Del zemljišča parc. št.869/80  (ID 6016858) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 18 m2. 
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 6 
Del zemljišča parc. št.776/37 (ID 5254060) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 18 m2. 
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924261. Z nakupom bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 22 
Zemljišče parc. št. 944/47 (ID 6632621) in parc. št. 944/49 (ID 6632619), obe k. o. Čeče, v 
izmeri 461 m2. 
Orientacijska vrednost: 2.305,00 EUR.  
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923461. Z nakupom bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 23 
Del zemljišča parc. št. 31/7 (ID 1162795) k. o. Čeče, v približni izmeri 225 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.125,00 EUR.  
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924381. Z menjavo bo 
občina postala lastnica dela javne infrastrukture. 
 
Pod zaporedno št. 24 
Del zemljišča parc. št. 652/6 (ID 5365401) k. o. Prapreče, v približni izmeri 12 m2. 
Orientacijska vrednost: 60,00 EUR. 
Zemljišče leži neposredno ob lokalni cesti z oznako LC 423292, z nakupom bo občina pridobila 
zemljišče na katerem ima namen urediti avtobusno postajališče v KS Klek in bo s tem zemljišče 
postalo del javne infrastrukture. 
 
 
2. Premičnine:

Pod zaporedno št. 1 
Nakup enega osebnega vozila za službene namene, in sicer Renault ZOE.  
Orientacijska vrednost: 20.000,00 EUR.  
Cilj je pridobiti eno novo osebno vozilo, ki bo varčnejše, in sicer gre za električno vozilo, za 
katerega bomo pridobili tudi subvencijo s strani Eko sklada v višini 7.500,00 EUR. Tako bo 
občina za nakup tega vozila dejansko namenila cca. 12.500,00 EUR. Razlogi so predvsem v 
pričakovanih nižjih stroških vzdrževanja vozila in porabi goriva v primerjavi z osebnim vozilom, ki 
ga vključujemo v letni načrt prodaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM 
 
Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2017 iz naslova razpolaganja s 
stvarnim nepremičnim in premičnim premoženjem se proda naslednje premoženje: 
 
1. Zemljišča: 
 

1. del parc. št. 23/38  (ID 5998676) k. o. Trbovlje, 
2. del parc. št. 23/42 (ID 6321904) k. o. Trbovlje, 
3. parc. št. *1939 (ID 1166783) in parc. št. 890/15 (ID 2327774), obe k. o. Trbovlje,  
4. del parc. št. 869/18 (ID 1865950) k. o. Trbovlje,  
5. del parc. št. 869/80  (ID 6016858) k. o. Trbovlje, 
6. del parc. št. 776/37 (ID 5254060) k. o. Trbovlje, 
7. del parc. št. 884/60 (ID 6310664), del parc. št. 772/1 (ID 2664702) in del parc. št. 

869/119 (ID 6279062), vse k. o. Trbovlje, 
8. parc. št. 835/10  (ID 75047) in del parc. št. 1353/3 (ID 2361594), obe k. o. Knezdol,  
9. parc. št. *3276  (ID 4126985) k. o. Trbovlje,  
10. parc. št. 56/5  (ID 6234581) in parc. št. 56/2 (ID 1648686), obe k. o. Čeče, 
11. parc. št. 776/41  (ID 6601015) k. o. Trbovlje, 
12. del parc. št. 1473/6 (ID 2426198) k. o. Trbovlje, 
13. parc. št. 263/9  (ID 2052155) k. o. Trbovlje, 
14. del parc. št. 1397/126  (ID 4441256) k. o. Trbovlje, 
15. parc. št. 294/16 (ID 3737821) k. o. Trbovlje, 
16. del parc. št. 250/6 (ID 2940275) k. o. Trbovlje, 
17. parc. št. 772/90 (ID 2539003), parc. št. 772/98 (ID 4553620), parc. št. 772/102 (ID 

4889755), 772/108 (ID 188090), parc. št. 772/110 (ID 522755), parc. št. 772/112 (ID 
1195545), parc. št. 772/114 (ID 2033884), parc. št. 772/122 (ID 4050748), parc. št. 
772/126 (ID 2202061), parc. št. 772/128 (ID 2874589), parc. št. 772/130 (ID 691173), 
parc. št. 766/7 (ID 355349), parc. št. 766/10 (ID 522766), parc. št. 766/2 (ID 816275), 
parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. Trbovlje,  

18. parc. št. 755/44 (ID 3916138) k. o. Trbovlje, 
19. parc. št. 20/74 (ID 6629460) k. o. Trbovlje, 
20. del parc. št. 23/38  (ID 5998676) k. o. Trbovlje, 
21. parc. št. 20/76 (ID 6629458) k. o. Trbovlje, 
22. parc. št. 134/1 (ID 2552180), parc. št. 133/1 (ID 535706), parc. št. 130/0 (ID 4398708), 

parc. št. 132/2 (ID 4063938), parc. št. 132/4 (ID 6571445), parc. št. 128/3 (ID 6571444), 
parc. št. 132/3 (ID 6573455), parc. št. 121/0 (ID 4734999), parc. št. 124/1 (ID 2552179), 
parc. št. 132/1 (ID 2215251), parc. št. 128/1 (ID 5238091) in parc. št. 128/4 (ID 
6573454), vse k. o. Knezdol, 

23. del parc. št. 250/15 (ID 2541728) k. o. Trbovlje, 
24. parc. št. 136/9 (ID 6627421) k. o. Vrhe I, 
25. del parc. št. 341/53 (ID 1673022) k. o. Trbovlje, 
26. parc. št. 36/7 (ID 358048) in parc. št. 36/12 (ID 3549068), obe k. o. Trbovlje, 
27. del parc. št. 1369/2 (ID 6113688) in del parc. št. 1367/1 (ID 4544464), obe k. o. Knezdol, 
28. del parc. št. 1032/1 (ID 756884) k. o. Čeče, 
29. del parc. št. 1858/2 (ID 2056688) k. o. Trbovlje, 
30. del parc. št. *405  (ID 4629916) k. o. Trbovlje. 

 
 
 
 



Uradni vestnik ZasavjaStran 48 Št. 19 zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 13 
Zemljišče parc. št. 263/9  (ID 2052155) k. o. Trbovlje, v izmeri 168 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.192,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob večstanovanjski stavbi z naslovom Gimnazijska cesta 17. Etažni lastniki 
stavbe navedeno zemljišče uporabljajo kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska 
utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo 
kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 14 
Del zemljišča parc. št. 1397/126  (ID 4441256) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 80 m2. 
Orientacijska vrednost: 800,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Nasipi 15. Lastnik stavbe navedeno 
zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 15 
Zemljiščeparc. št. 294/16 (ID 3737821) k. o. Trbovlje, v izmeri 18 m2.  
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže, bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 16 
Del zemljiščaparc. št. 250/6 (ID 2940275) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 120 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.200,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja nasproti stanovanjske stavbe z naslovom Obrtniška cesta 23. Lastnik 
stavbe navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča na drugi strani 
ceste. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih 
prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 17 
Zemljišča parc.št. 772/90 (ID 2539003), parc.št. 772/98 (ID 4553620), parc.št. 772/102 (ID 
4889755), 772/108 (ID 188090), parc.št. 772/110 (ID 522755), parc.št. 772/112 (ID 1195545), 
parc.št. 772/114 (ID 2033884), parc. št. 772/122 (ID 4050748), parc.št. 772/126 (ID 2202061), 
parc.št. 772/128 (ID 2874589), parc.št. 772/130 (ID 691173), parc. št. 766/7 (ID 355349), 
parc.št. 766/10 (ID 522766), parc.št. 766/2 (ID 816275), parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. 
Trbovlje, v skupni izmeri 4.391 m2. 
Orientacijska vrednost: 33.000,00 EUR. 
Zemljišča se nahajajo ob stanovanjskih vrstnih hišah na Keršičevi cesti. Lastniki hiš navedena 
zemljišča uporabljajo kot funkcionalna zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno 
tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 18 
Zemljišče parc. št. 755/44 (ID 3916138) k. o. Trbovlje, v izmeri 75 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.500,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažami. S prodajo zemljišča lastnikom garaž bodo leti 
lahko uskladili dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 19 
Zemljiščeparc. št. 20/74 (ID 6629460) k. o. Trbovlje, v izmeri 16 m2. 
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 20 
Del zemljišča parc. št. 23/38 (ID 5998676) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 16 m2. 
Orientacijska vrednost: 240,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 21 
Zemljišče parc. št. 20/76 (ID 6629458) k. o. Trbovlje, v izmeri 16 m2. 
Orientacijska vrednost: 240,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 22 
Zemljišča parc. št. 134/1 (ID 2552180), parc. št. 133/1 (ID 535706), parc. št. 130/0 (ID 4398708), 
parc. št. 132/2 (ID 4063938), parc. št. 132/4 (ID 6571445), parc. št. 128/3 (ID 6571444), parc. št. 
132/3 (ID 6573455), parc. št. 121/0 (ID 4734999), parc. št. 124/1 (ID 2552179), parc. št. 132/1 
(ID 2215251), parc. št. 128/1 (ID 5238091) in parc. št. 128/4 (ID 6573454), vse k. o. Knezdol, v 
izmeri 59.614 m2. 
Orientacijska vrednost: 56.414,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja pašnike oz. travnike in delno gozd na območju Knezdola. Ekonomska 
utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo 
kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 23 
Del zemljišča parc. št. 250/15 (ID 2541728) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 1.050 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.575,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 15 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 
Pod zaporedno št. 24 
Zemljišče parc. št. 136/9 (ID 6627421) k. o. Vrhe I, v izmeri 217 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.085,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 

CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM: 
 
1. Zemljišča: 
 
Pod zaporedno št. 1 
Del zemljišča parc. št.23/38  (ID 5998676) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 16 m2. 
Orientacijska vrednost: 240,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 2 
Del zemljišča parc. št.23/42 (ID 6321904) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 18 m2. 
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 3 
Zemljišči parc. št. *1939 (ID 1166783) in parc. št. 890/15 (ID 2327774), obe k. o. Trbovlje, v 
skupni izmeri 310 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.100,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Neža 27. Lastnik stavbe bi navedeno 
zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost 
prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo 
predstavljala pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 4 
Del zemljišča parc. št.869/18 (ID 1865950) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 100 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.000,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Ribnik 30. Lastnik stavbe navedeno 
zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 5 
Del zemljišča parc. št.869/80  (ID 6016858) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 18 m2. 
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 6 
Del zemljišča parc. št.776/37 (ID 5254060) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 18 m2. 
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 7 
Del zemljišča parc. št. 884/60 (ID 6310664), del zemljišča parc. št. 772/1 (ID 2664702) in del 
zemljišča parc. št. 869/119 (ID 6279062), vse k. o. Trbovlje, v približni izmeri 250 m2. 
Orientacijska vrednost: 2.500,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Keršičeva cesta 47 a. Lastnik stavbe 
navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, 
da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 8 
Zemljišče parc. št.835/10  (ID 75047) in del zemljišča parc. št. 1353/3 (ID 2361594), obe k. o. 
Knezdol, v približni skupni izmeri 50 m2. 
Orientacijska vrednost: 500,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Gabrsko 1 a. Lastnik stavbe navedeno 
zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno 
tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 9 
Zemljiščeparc. št. *3276  (ID 4126985) k. o. Trbovlje, v izmeri 18 m2. 
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 10 
Zemljišči parc. št. 56/5  (ID 6234581) in parc. št. 56/2 (ID 1648686), obe k. o. Čeče, v skupni 
izmeri 871 m2. 
Orientacijska vrednost: 10.000,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zapuščeno šolo in pripadajoče funkcionalno zemljišče v naselju Čeče. 
Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, in 
za stavbo, ki nam prinaša le stroške, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno 
vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 11 
Zemljišče parc. št. 776/41  (ID 6601015) k. o. Trbovlje, v izmeri 146 m2. 
Orientacijska vrednost: 2.029,40 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Opekarna 11. Lastnik stavbe bi 
navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska 
utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo 
kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 12 
Del zemljišča parc. št. 1473/6 (ID 2426198) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 20 m2. 
Orientacijska vrednost: 300,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 13 
Zemljišče parc. št. 263/9  (ID 2052155) k. o. Trbovlje, v izmeri 168 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.192,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob večstanovanjski stavbi z naslovom Gimnazijska cesta 17. Etažni lastniki 
stavbe navedeno zemljišče uporabljajo kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska 
utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo 
kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 14 
Del zemljišča parc. št. 1397/126  (ID 4441256) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 80 m2. 
Orientacijska vrednost: 800,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Nasipi 15. Lastnik stavbe navedeno 
zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 15 
Zemljiščeparc. št. 294/16 (ID 3737821) k. o. Trbovlje, v izmeri 18 m2.  
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže, bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 16 
Del zemljiščaparc. št. 250/6 (ID 2940275) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 120 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.200,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja nasproti stanovanjske stavbe z naslovom Obrtniška cesta 23. Lastnik 
stavbe navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča na drugi strani 
ceste. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih 
prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 17 
Zemljišča parc.št. 772/90 (ID 2539003), parc.št. 772/98 (ID 4553620), parc.št. 772/102 (ID 
4889755), 772/108 (ID 188090), parc.št. 772/110 (ID 522755), parc.št. 772/112 (ID 1195545), 
parc.št. 772/114 (ID 2033884), parc. št. 772/122 (ID 4050748), parc.št. 772/126 (ID 2202061), 
parc.št. 772/128 (ID 2874589), parc.št. 772/130 (ID 691173), parc. št. 766/7 (ID 355349), 
parc.št. 766/10 (ID 522766), parc.št. 766/2 (ID 816275), parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. 
Trbovlje, v skupni izmeri 4.391 m2. 
Orientacijska vrednost: 33.000,00 EUR. 
Zemljišča se nahajajo ob stanovanjskih vrstnih hišah na Keršičevi cesti. Lastniki hiš navedena 
zemljišča uporabljajo kot funkcionalna zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno 
tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 18 
Zemljišče parc. št. 755/44 (ID 3916138) k. o. Trbovlje, v izmeri 75 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.500,00 EUR. 



Uradni vestnik ZasavjaŠt. 19 Stran 49zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 13 
Zemljišče parc. št. 263/9  (ID 2052155) k. o. Trbovlje, v izmeri 168 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.192,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob večstanovanjski stavbi z naslovom Gimnazijska cesta 17. Etažni lastniki 
stavbe navedeno zemljišče uporabljajo kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska 
utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo 
kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 14 
Del zemljišča parc. št. 1397/126  (ID 4441256) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 80 m2. 
Orientacijska vrednost: 800,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Nasipi 15. Lastnik stavbe navedeno 
zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 15 
Zemljiščeparc. št. 294/16 (ID 3737821) k. o. Trbovlje, v izmeri 18 m2.  
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže, bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 16 
Del zemljiščaparc. št. 250/6 (ID 2940275) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 120 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.200,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja nasproti stanovanjske stavbe z naslovom Obrtniška cesta 23. Lastnik 
stavbe navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča na drugi strani 
ceste. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih 
prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 17 
Zemljišča parc.št. 772/90 (ID 2539003), parc.št. 772/98 (ID 4553620), parc.št. 772/102 (ID 
4889755), 772/108 (ID 188090), parc.št. 772/110 (ID 522755), parc.št. 772/112 (ID 1195545), 
parc.št. 772/114 (ID 2033884), parc. št. 772/122 (ID 4050748), parc.št. 772/126 (ID 2202061), 
parc.št. 772/128 (ID 2874589), parc.št. 772/130 (ID 691173), parc. št. 766/7 (ID 355349), 
parc.št. 766/10 (ID 522766), parc.št. 766/2 (ID 816275), parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. 
Trbovlje, v skupni izmeri 4.391 m2. 
Orientacijska vrednost: 33.000,00 EUR. 
Zemljišča se nahajajo ob stanovanjskih vrstnih hišah na Keršičevi cesti. Lastniki hiš navedena 
zemljišča uporabljajo kot funkcionalna zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno 
tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 18 
Zemljišče parc. št. 755/44 (ID 3916138) k. o. Trbovlje, v izmeri 75 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.500,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažami. S prodajo zemljišča lastnikom garaž bodo leti 
lahko uskladili dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 19 
Zemljiščeparc. št. 20/74 (ID 6629460) k. o. Trbovlje, v izmeri 16 m2. 
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 20 
Del zemljišča parc. št. 23/38 (ID 5998676) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 16 m2. 
Orientacijska vrednost: 240,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 21 
Zemljišče parc. št. 20/76 (ID 6629458) k. o. Trbovlje, v izmeri 16 m2. 
Orientacijska vrednost: 240,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 22 
Zemljišča parc. št. 134/1 (ID 2552180), parc. št. 133/1 (ID 535706), parc. št. 130/0 (ID 4398708), 
parc. št. 132/2 (ID 4063938), parc. št. 132/4 (ID 6571445), parc. št. 128/3 (ID 6571444), parc. št. 
132/3 (ID 6573455), parc. št. 121/0 (ID 4734999), parc. št. 124/1 (ID 2552179), parc. št. 132/1 
(ID 2215251), parc. št. 128/1 (ID 5238091) in parc. št. 128/4 (ID 6573454), vse k. o. Knezdol, v 
izmeri 59.614 m2. 
Orientacijska vrednost: 56.414,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja pašnike oz. travnike in delno gozd na območju Knezdola. Ekonomska 
utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo 
kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 23 
Del zemljišča parc. št. 250/15 (ID 2541728) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 1.050 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.575,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 15 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 
Pod zaporedno št. 24 
Zemljišče parc. št. 136/9 (ID 6627421) k. o. Vrhe I, v izmeri 217 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.085,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 

CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM: 
 
1. Zemljišča: 
 
Pod zaporedno št. 1 
Del zemljišča parc. št.23/38  (ID 5998676) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 16 m2. 
Orientacijska vrednost: 240,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 2 
Del zemljišča parc. št.23/42 (ID 6321904) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 18 m2. 
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 3 
Zemljišči parc. št. *1939 (ID 1166783) in parc. št. 890/15 (ID 2327774), obe k. o. Trbovlje, v 
skupni izmeri 310 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.100,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Neža 27. Lastnik stavbe bi navedeno 
zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost 
prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo 
predstavljala pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 4 
Del zemljišča parc. št.869/18 (ID 1865950) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 100 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.000,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Ribnik 30. Lastnik stavbe navedeno 
zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 5 
Del zemljišča parc. št.869/80  (ID 6016858) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 18 m2. 
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 6 
Del zemljišča parc. št.776/37 (ID 5254060) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 18 m2. 
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 7 
Del zemljišča parc. št. 884/60 (ID 6310664), del zemljišča parc. št. 772/1 (ID 2664702) in del 
zemljišča parc. št. 869/119 (ID 6279062), vse k. o. Trbovlje, v približni izmeri 250 m2. 
Orientacijska vrednost: 2.500,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Keršičeva cesta 47 a. Lastnik stavbe 
navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, 
da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 8 
Zemljišče parc. št.835/10  (ID 75047) in del zemljišča parc. št. 1353/3 (ID 2361594), obe k. o. 
Knezdol, v približni skupni izmeri 50 m2. 
Orientacijska vrednost: 500,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Gabrsko 1 a. Lastnik stavbe navedeno 
zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno 
tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 9 
Zemljiščeparc. št. *3276  (ID 4126985) k. o. Trbovlje, v izmeri 18 m2. 
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 10 
Zemljišči parc. št. 56/5  (ID 6234581) in parc. št. 56/2 (ID 1648686), obe k. o. Čeče, v skupni 
izmeri 871 m2. 
Orientacijska vrednost: 10.000,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zapuščeno šolo in pripadajoče funkcionalno zemljišče v naselju Čeče. 
Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, in 
za stavbo, ki nam prinaša le stroške, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno 
vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 11 
Zemljišče parc. št. 776/41  (ID 6601015) k. o. Trbovlje, v izmeri 146 m2. 
Orientacijska vrednost: 2.029,40 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Opekarna 11. Lastnik stavbe bi 
navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska 
utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo 
kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 12 
Del zemljišča parc. št. 1473/6 (ID 2426198) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 20 m2. 
Orientacijska vrednost: 300,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 13 
Zemljišče parc. št. 263/9  (ID 2052155) k. o. Trbovlje, v izmeri 168 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.192,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob večstanovanjski stavbi z naslovom Gimnazijska cesta 17. Etažni lastniki 
stavbe navedeno zemljišče uporabljajo kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska 
utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo 
kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 14 
Del zemljišča parc. št. 1397/126  (ID 4441256) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 80 m2. 
Orientacijska vrednost: 800,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Nasipi 15. Lastnik stavbe navedeno 
zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 15 
Zemljiščeparc. št. 294/16 (ID 3737821) k. o. Trbovlje, v izmeri 18 m2.  
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže, bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 16 
Del zemljiščaparc. št. 250/6 (ID 2940275) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 120 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.200,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja nasproti stanovanjske stavbe z naslovom Obrtniška cesta 23. Lastnik 
stavbe navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča na drugi strani 
ceste. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih 
prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 17 
Zemljišča parc.št. 772/90 (ID 2539003), parc.št. 772/98 (ID 4553620), parc.št. 772/102 (ID 
4889755), 772/108 (ID 188090), parc.št. 772/110 (ID 522755), parc.št. 772/112 (ID 1195545), 
parc.št. 772/114 (ID 2033884), parc. št. 772/122 (ID 4050748), parc.št. 772/126 (ID 2202061), 
parc.št. 772/128 (ID 2874589), parc.št. 772/130 (ID 691173), parc. št. 766/7 (ID 355349), 
parc.št. 766/10 (ID 522766), parc.št. 766/2 (ID 816275), parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. 
Trbovlje, v skupni izmeri 4.391 m2. 
Orientacijska vrednost: 33.000,00 EUR. 
Zemljišča se nahajajo ob stanovanjskih vrstnih hišah na Keršičevi cesti. Lastniki hiš navedena 
zemljišča uporabljajo kot funkcionalna zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno 
tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 18 
Zemljišče parc. št. 755/44 (ID 3916138) k. o. Trbovlje, v izmeri 75 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.500,00 EUR. 
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ki je navedeno pod točko 18 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 
Pod zaporedno št. 25 
Del zemljišča parc. št. 341/53 (ID 1673022) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 65 m2. 
Orientacijska vrednost: 650,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 19 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 
Pod zaporedno št. 26 
Zemljišče parc. št. 36/7 (ID 358048) in parc. št. 36/12 (ID 3549068), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 
82 m2. 
Orientacijska vrednost: 2.460,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Cesta Tončke Čeč 24. Lastnik stavbe 
navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, 
da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 27 
Del zemljiošča parc. št. 1369/2 (ID 6113688) in del zemljišča parc. št. 1367/1 (ID 4544464), obe 
k. o. Knezdol, v približni izmeri 280 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.960,00 EUR. 
En del zemljišča se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Planinska vas 16. Lastnik stavbe 
navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Drugi del zemljišča pa predstavlja pas 
travnika, ki meji na travnik kmeta mejaša. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, 
od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno 
vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 28 
Del zemljišča parc. št. 1032/1 (ID 756884) k. o. Čeče, v približni izmeri 420 m2. 
Orientacijska vrednost: 4.200,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 23 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 
Pod zaporedno št. 29 
Del zemljišča parc. št. 1858/2 (ID 2056688) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 3 m2. 
Orientacijska vrednost: 45,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Vreskovo 18 a. Lastnik stavbe navedeno 
zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 30 
Del zemljišča parc. št. *405  (ID 4629916) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 320 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.200,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 17 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 2. Objekti: 
 
Pod zaporedno št. 1 
Stanovanja. 
Orientacijska vrednost: 63.000,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je odločila za prodajo dela fonda stanovanj. Ekonomska utemeljenost 
prodaje je, da za stanovanja, ki so potrebna večjega investicijskega vložka, ki presega tržno 
vrednost stanovanj, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.Prav tako pa 
občina namerava prodati nekaj stanovanj obstoječim najemnikom, predvsem mladim, ki bodo za 
nakup izrazili interes. S tem zasledujemo cilje, opredeljene v Stanovanjskem programu Občine 
Trbovlje 20162018. 
 
Pod zaporedno št. 2 
Solastniški del poslovnega prostora (407/1000)  Medijske toplice (Lekarna), del stavbe št. 6 
(45,40 m2), št. stavbe 218, k. o. 2649 – Izlake, ID 26492186. 
Orientacijska vrednost: 9.307,00 EUR. 
Občina Trbovlje je bila skupaj z Občino Hrastnik in Občino Zagorje ob Savi solastnica 
poslovnega prostora v poslovni stavbi z naslovom Medijske toplice 2, Izlake, v katerem so imele 
svojo podružnico Zasavske lekarne Trbovlje. 
 
3. Premičnine: 
 
Pod zaporedno št. 1  
Osebno vozilo znamke Škoda, datum prve registracije 22. 6. 2005.  
Orientacijska vrednost: 1.500,00 EUR.  
S prodajo službenega osebnega vozila bomo znižali stroške vzdrževanja.  
 
Pod zaporedno št. 2  
Motorno kolo znamke Aprilia, datum prve registracije 1. 7. 2013.  
Orientacijska vrednost: 1.500,00 EUR.  
S prodajo motornega kolesa bomo znižali stroške vzdrževanja. 
 
 
IV. CENA PRODAJE 
 
Vrednost nepremičnin se določi pred prodajo, in sicer na podlagi cenitve pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Za manjša zemljišča (predvsem za zemljišča, kjer se 
nahajajo garaže) bomo ceno določili na podlagi Metodologije za oceno nadomestila za stvarno 
služnost na zemljiščih v lasti Občine Trbovlje, kjer so določene tudi povprečne vrednosti zemljišč 
glede na kategorije in stopnje razvoja. Metodologijo je izdelala skupina pooblaščenih 
ocenjevalcev vrednosti nepremičnin. Vrednost premičnin, ki je izkustveno višja od 2.000 EUR, 
se določi na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca vrednosti strojev in opreme, ki je imenovan v 
skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali z zakonom, ki ureja sodišča. 
 
 
 
 V. METODA RAZPOLAGANJA 
 
Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog pristojne komisije na podlagi določil Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 
86/10, 75/12, 47/13ZDU1G, 50/14, 90/14ZDU1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o 

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažami. S prodajo zemljišča lastnikom garaž bodo leti 
lahko uskladili dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 19 
Zemljiščeparc. št. 20/74 (ID 6629460) k. o. Trbovlje, v izmeri 16 m2. 
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 20 
Del zemljišča parc. št. 23/38 (ID 5998676) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 16 m2. 
Orientacijska vrednost: 240,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 21 
Zemljišče parc. št. 20/76 (ID 6629458) k. o. Trbovlje, v izmeri 16 m2. 
Orientacijska vrednost: 240,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 22 
Zemljišča parc. št. 134/1 (ID 2552180), parc. št. 133/1 (ID 535706), parc. št. 130/0 (ID 4398708), 
parc. št. 132/2 (ID 4063938), parc. št. 132/4 (ID 6571445), parc. št. 128/3 (ID 6571444), parc. št. 
132/3 (ID 6573455), parc. št. 121/0 (ID 4734999), parc. št. 124/1 (ID 2552179), parc. št. 132/1 
(ID 2215251), parc. št. 128/1 (ID 5238091) in parc. št. 128/4 (ID 6573454), vse k. o. Knezdol, v 
izmeri 59.614 m2. 
Orientacijska vrednost: 56.414,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja pašnike oz. travnike in delno gozd na območju Knezdola. Ekonomska 
utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo 
kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 23 
Del zemljišča parc. št. 250/15 (ID 2541728) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 1.050 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.575,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 15 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 
Pod zaporedno št. 24 
Zemljišče parc. št. 136/9 (ID 6627421) k. o. Vrhe I, v izmeri 217 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.085,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 18 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 
Pod zaporedno št. 25 
Del zemljišča parc. št. 341/53 (ID 1673022) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 65 m2. 
Orientacijska vrednost: 650,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 19 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 
Pod zaporedno št. 26 
Zemljišče parc. št. 36/7 (ID 358048) in parc. št. 36/12 (ID 3549068), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 
82 m2. 
Orientacijska vrednost: 2.460,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Cesta Tončke Čeč 24. Lastnik stavbe 
navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, 
da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 27 
Del zemljiošča parc. št. 1369/2 (ID 6113688) in del zemljišča parc. št. 1367/1 (ID 4544464), obe 
k. o. Knezdol, v približni izmeri 280 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.960,00 EUR. 
En del zemljišča se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Planinska vas 16. Lastnik stavbe 
navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Drugi del zemljišča pa predstavlja pas 
travnika, ki meji na travnik kmeta mejaša. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, 
od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno 
vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 28 
Del zemljišča parc. št. 1032/1 (ID 756884) k. o. Čeče, v približni izmeri 420 m2. 
Orientacijska vrednost: 4.200,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 23 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 
Pod zaporedno št. 29 
Del zemljišča parc. št. 1858/2 (ID 2056688) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 3 m2. 
Orientacijska vrednost: 45,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Vreskovo 18 a. Lastnik stavbe navedeno 
zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 30 
Del zemljišča parc. št. *405  (ID 4629916) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 320 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.200,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 17 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
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ki je navedeno pod točko 18 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 
Pod zaporedno št. 25 
Del zemljišča parc. št. 341/53 (ID 1673022) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 65 m2. 
Orientacijska vrednost: 650,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 19 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 
Pod zaporedno št. 26 
Zemljišče parc. št. 36/7 (ID 358048) in parc. št. 36/12 (ID 3549068), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 
82 m2. 
Orientacijska vrednost: 2.460,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Cesta Tončke Čeč 24. Lastnik stavbe 
navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, 
da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 27 
Del zemljiošča parc. št. 1369/2 (ID 6113688) in del zemljišča parc. št. 1367/1 (ID 4544464), obe 
k. o. Knezdol, v približni izmeri 280 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.960,00 EUR. 
En del zemljišča se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Planinska vas 16. Lastnik stavbe 
navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Drugi del zemljišča pa predstavlja pas 
travnika, ki meji na travnik kmeta mejaša. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, 
od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno 
vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 28 
Del zemljišča parc. št. 1032/1 (ID 756884) k. o. Čeče, v približni izmeri 420 m2. 
Orientacijska vrednost: 4.200,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 23 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 
Pod zaporedno št. 29 
Del zemljišča parc. št. 1858/2 (ID 2056688) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 3 m2. 
Orientacijska vrednost: 45,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Vreskovo 18 a. Lastnik stavbe navedeno 
zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 30 
Del zemljišča parc. št. *405  (ID 4629916) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 320 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.200,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 17 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 2. Objekti: 
 
Pod zaporedno št. 1 
Stanovanja. 
Orientacijska vrednost: 63.000,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je odločila za prodajo dela fonda stanovanj. Ekonomska utemeljenost 
prodaje je, da za stanovanja, ki so potrebna večjega investicijskega vložka, ki presega tržno 
vrednost stanovanj, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.Prav tako pa 
občina namerava prodati nekaj stanovanj obstoječim najemnikom, predvsem mladim, ki bodo za 
nakup izrazili interes. S tem zasledujemo cilje, opredeljene v Stanovanjskem programu Občine 
Trbovlje 20162018. 
 
Pod zaporedno št. 2 
Solastniški del poslovnega prostora (407/1000)  Medijske toplice (Lekarna), del stavbe št. 6 
(45,40 m2), št. stavbe 218, k. o. 2649 – Izlake, ID 26492186. 
Orientacijska vrednost: 9.307,00 EUR. 
Občina Trbovlje je bila skupaj z Občino Hrastnik in Občino Zagorje ob Savi solastnica 
poslovnega prostora v poslovni stavbi z naslovom Medijske toplice 2, Izlake, v katerem so imele 
svojo podružnico Zasavske lekarne Trbovlje. 
 
3. Premičnine: 
 
Pod zaporedno št. 1  
Osebno vozilo znamke Škoda, datum prve registracije 22. 6. 2005.  
Orientacijska vrednost: 1.500,00 EUR.  
S prodajo službenega osebnega vozila bomo znižali stroške vzdrževanja.  
 
Pod zaporedno št. 2  
Motorno kolo znamke Aprilia, datum prve registracije 1. 7. 2013.  
Orientacijska vrednost: 1.500,00 EUR.  
S prodajo motornega kolesa bomo znižali stroške vzdrževanja. 
 
 
IV. CENA PRODAJE 
 
Vrednost nepremičnin se določi pred prodajo, in sicer na podlagi cenitve pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Za manjša zemljišča (predvsem za zemljišča, kjer se 
nahajajo garaže) bomo ceno določili na podlagi Metodologije za oceno nadomestila za stvarno 
služnost na zemljiščih v lasti Občine Trbovlje, kjer so določene tudi povprečne vrednosti zemljišč 
glede na kategorije in stopnje razvoja. Metodologijo je izdelala skupina pooblaščenih 
ocenjevalcev vrednosti nepremičnin. Vrednost premičnin, ki je izkustveno višja od 2.000 EUR, 
se določi na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca vrednosti strojev in opreme, ki je imenovan v 
skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali z zakonom, ki ureja sodišča. 
 
 
 
 V. METODA RAZPOLAGANJA 
 
Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog pristojne komisije na podlagi določil Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 
86/10, 75/12, 47/13ZDU1G, 50/14, 90/14ZDU1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o 

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažami. S prodajo zemljišča lastnikom garaž bodo leti 
lahko uskladili dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 19 
Zemljiščeparc. št. 20/74 (ID 6629460) k. o. Trbovlje, v izmeri 16 m2. 
Orientacijska vrednost: 270,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 20 
Del zemljišča parc. št. 23/38 (ID 5998676) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 16 m2. 
Orientacijska vrednost: 240,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 21 
Zemljišče parc. št. 20/76 (ID 6629458) k. o. Trbovlje, v izmeri 16 m2. 
Orientacijska vrednost: 240,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo leta lahko 
uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 22 
Zemljišča parc. št. 134/1 (ID 2552180), parc. št. 133/1 (ID 535706), parc. št. 130/0 (ID 4398708), 
parc. št. 132/2 (ID 4063938), parc. št. 132/4 (ID 6571445), parc. št. 128/3 (ID 6571444), parc. št. 
132/3 (ID 6573455), parc. št. 121/0 (ID 4734999), parc. št. 124/1 (ID 2552179), parc. št. 132/1 
(ID 2215251), parc. št. 128/1 (ID 5238091) in parc. št. 128/4 (ID 6573454), vse k. o. Knezdol, v 
izmeri 59.614 m2. 
Orientacijska vrednost: 56.414,00 EUR. 
Zemljišče predstavlja pašnike oz. travnike in delno gozd na območju Knezdola. Ekonomska 
utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo 
kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 23 
Del zemljišča parc. št. 250/15 (ID 2541728) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 1.050 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.575,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 15 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 
Pod zaporedno št. 24 
Zemljišče parc. št. 136/9 (ID 6627421) k. o. Vrhe I, v izmeri 217 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.085,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 18 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 
Pod zaporedno št. 25 
Del zemljišča parc. št. 341/53 (ID 1673022) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 65 m2. 
Orientacijska vrednost: 650,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 19 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 
Pod zaporedno št. 26 
Zemljišče parc. št. 36/7 (ID 358048) in parc. št. 36/12 (ID 3549068), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 
82 m2. 
Orientacijska vrednost: 2.460,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Cesta Tončke Čeč 24. Lastnik stavbe 
navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, 
da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 27 
Del zemljiošča parc. št. 1369/2 (ID 6113688) in del zemljišča parc. št. 1367/1 (ID 4544464), obe 
k. o. Knezdol, v približni izmeri 280 m2. 
Orientacijska vrednost: 1.960,00 EUR. 
En del zemljišča se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Planinska vas 16. Lastnik stavbe 
navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Drugi del zemljišča pa predstavlja pas 
travnika, ki meji na travnik kmeta mejaša. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, 
od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno 
vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 28 
Del zemljišča parc. št. 1032/1 (ID 756884) k. o. Čeče, v približni izmeri 420 m2. 
Orientacijska vrednost: 4.200,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 23 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
 
Pod zaporedno št. 29 
Del zemljišča parc. št. 1858/2 (ID 2056688) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 3 m2. 
Orientacijska vrednost: 45,00 EUR. 
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Vreskovo 18 a. Lastnik stavbe navedeno 
zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost. 
 
Pod zaporedno št. 30 
Del zemljišča parc. št. *405  (ID 4629916) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 320 m2. 
Orientacijska vrednost: 3.200,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, 
ki je navedeno pod točko 17 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega 
premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus. 
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2. Objekti: 
 
Pod zaporedno št. 1 
Stanovanja. 
Orientacijska vrednost: 63.000,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je odločila za prodajo dela fonda stanovanj. Ekonomska utemeljenost 
prodaje je, da za stanovanja, ki so potrebna večjega investicijskega vložka, ki presega tržno 
vrednost stanovanj, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.Prav tako pa 
občina namerava prodati nekaj stanovanj obstoječim najemnikom, predvsem mladim, ki bodo za 
nakup izrazili interes. S tem zasledujemo cilje, opredeljene v Stanovanjskem programu Občine 
Trbovlje 20162018. 
 
Pod zaporedno št. 2 
Solastniški del poslovnega prostora (407/1000)  Medijske toplice (Lekarna), del stavbe št. 6 
(45,40 m2), št. stavbe 218, k. o. 2649 – Izlake, ID 26492186. 
Orientacijska vrednost: 9.307,00 EUR. 
Občina Trbovlje je bila skupaj z Občino Hrastnik in Občino Zagorje ob Savi solastnica 
poslovnega prostora v poslovni stavbi z naslovom Medijske toplice 2, Izlake, v katerem so imele 
svojo podružnico Zasavske lekarne Trbovlje. 
 
3. Premičnine: 
 
Pod zaporedno št. 1  
Osebno vozilo znamke Škoda, datum prve registracije 22. 6. 2005.  
Orientacijska vrednost: 1.500,00 EUR.  
S prodajo službenega osebnega vozila bomo znižali stroške vzdrževanja.  
 
Pod zaporedno št. 2  
Motorno kolo znamke Aprilia, datum prve registracije 1. 7. 2013.  
Orientacijska vrednost: 1.500,00 EUR.  
S prodajo motornega kolesa bomo znižali stroške vzdrževanja. 
 
 
IV. CENA PRODAJE 
 
Vrednost nepremičnin se določi pred prodajo, in sicer na podlagi cenitve pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Za manjša zemljišča (predvsem za zemljišča, kjer se 
nahajajo garaže) bomo ceno določili na podlagi Metodologije za oceno nadomestila za stvarno 
služnost na zemljiščih v lasti Občine Trbovlje, kjer so določene tudi povprečne vrednosti zemljišč 
glede na kategorije in stopnje razvoja. Metodologijo je izdelala skupina pooblaščenih 
ocenjevalcev vrednosti nepremičnin. Vrednost premičnin, ki je izkustveno višja od 2.000 EUR, 
se določi na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca vrednosti strojev in opreme, ki je imenovan v 
skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali z zakonom, ki ureja sodišča. 
 
 
 
 V. METODA RAZPOLAGANJA 
 
Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog pristojne komisije na podlagi določil Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 
86/10, 75/12, 47/13ZDU1G, 50/14, 90/14ZDU1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)  javna dražba, javna ponudba, javno zbiranje ponudb, neposredna 
pogodba. 
 
VI. SKLENITEV PRAVNEGA POSLA, NE GLEDE NA VKLJUČENOST V LETNI NAČRT  
RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 
 
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13ZDU1G, 50/14, 90/14ZDU1l, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/15) se določi 10 % vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko Občina Trbovlje sklene 
ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem glede na skupno 
vrednost posameznih načrtov. 
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2. Objekti: 
 
Pod zaporedno št. 1 
Stanovanja. 
Orientacijska vrednost: 63.000,00 EUR. 
Občina Trbovlje se je odločila za prodajo dela fonda stanovanj. Ekonomska utemeljenost 
prodaje je, da za stanovanja, ki so potrebna večjega investicijskega vložka, ki presega tržno 
vrednost stanovanj, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.Prav tako pa 
občina namerava prodati nekaj stanovanj obstoječim najemnikom, predvsem mladim, ki bodo za 
nakup izrazili interes. S tem zasledujemo cilje, opredeljene v Stanovanjskem programu Občine 
Trbovlje 20162018. 
 
Pod zaporedno št. 2 
Solastniški del poslovnega prostora (407/1000)  Medijske toplice (Lekarna), del stavbe št. 6 
(45,40 m2), št. stavbe 218, k. o. 2649 – Izlake, ID 26492186. 
Orientacijska vrednost: 9.307,00 EUR. 
Občina Trbovlje je bila skupaj z Občino Hrastnik in Občino Zagorje ob Savi solastnica 
poslovnega prostora v poslovni stavbi z naslovom Medijske toplice 2, Izlake, v katerem so imele 
svojo podružnico Zasavske lekarne Trbovlje. 
 
3. Premičnine: 
 
Pod zaporedno št. 1  
Osebno vozilo znamke Škoda, datum prve registracije 22. 6. 2005.  
Orientacijska vrednost: 1.500,00 EUR.  
S prodajo službenega osebnega vozila bomo znižali stroške vzdrževanja.  
 
Pod zaporedno št. 2  
Motorno kolo znamke Aprilia, datum prve registracije 1. 7. 2013.  
Orientacijska vrednost: 1.500,00 EUR.  
S prodajo motornega kolesa bomo znižali stroške vzdrževanja. 
 
 
IV. CENA PRODAJE 
 
Vrednost nepremičnin se določi pred prodajo, in sicer na podlagi cenitve pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Za manjša zemljišča (predvsem za zemljišča, kjer se 
nahajajo garaže) bomo ceno določili na podlagi Metodologije za oceno nadomestila za stvarno 
služnost na zemljiščih v lasti Občine Trbovlje, kjer so določene tudi povprečne vrednosti zemljišč 
glede na kategorije in stopnje razvoja. Metodologijo je izdelala skupina pooblaščenih 
ocenjevalcev vrednosti nepremičnin. Vrednost premičnin, ki je izkustveno višja od 2.000 EUR, 
se določi na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca vrednosti strojev in opreme, ki je imenovan v 
skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali z zakonom, ki ureja sodišča. 
 
 
 
 V. METODA RAZPOLAGANJA 
 
Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog pristojne komisije na podlagi določil Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 
86/10, 75/12, 47/13ZDU1G, 50/14, 90/14ZDU1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)  javna dražba, javna ponudba, javno zbiranje ponudb, neposredna 
pogodba. 
 
VI. SKLENITEV PRAVNEGA POSLA, NE GLEDE NA VKLJUČENOST V LETNI NAČRT  
RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 
 
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13ZDU1G, 50/14, 90/14ZDU1l, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/15) se določi 10 % vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko Občina Trbovlje sklene 
ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem glede na skupno 
vrednost posameznih načrtov. 
 

OBČINA TRBOVLJE 

22.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 
45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in127/06), 41. in 42. 
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr., 20/11,40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D in 47/15), 15. člena Statuta Občine 
Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11 in 
21/14) ter  66. člena Poslovnika občinskega 
sveta (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/12 – uradno 
prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine 
Trbovlje na svoji 14. redni seji, dne 19. 12. 2016 
sprejel naslednji 

ODLOK 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1.člen

S tem odlokom Občina Trbovlje (v nadaljnjem 
besedilu: ustanovitelj) ustanavlja javni vzgojno-
izobraževalni zavod Osnovna šola Trbovlje (v 
nadaljnjem besedilu: šola).

Ustanoviteljske pravice izvršujeta Občinski svet 
Občine Trbovlje in župan Občine Trbovlje.

2. člen

V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni 
za moški in ženski spol.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime in sedež šole

3.člen

Ime šole je OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE, 
skrajšano ime pa je OŠ Trbovlje. 

Sedež šole je v Trbovljah, Mestni trg 6.

2. Šolski okoliš

4.člen

Šola je ustanovljena za opravljanje 
osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, 
ki obsega naslednja območja: Mestni trg, Ulica 
Sallaumines, Kešetovo, Dom in vrt, Majcenova 
cesta, Ulica španskih borcev, Pod gozdom, Ojstro, 
Knezdol, Planinska vas, Vrhe, Čebine, Čeče, 
Marija Reka, Klek, Sveta Planina, Prapreče, 
Ostenk, Vreskovo, Bevško, Kolodvorska cesta, 
Ob železnici, Vodenska cesta, Nasipi, Žabjek, 
Trg revolucije, Trg svobode, Ulica 1. junija, 
Pod Ostrim vrhom, Globušak, Rudarska cesta, 
Zasavska cesta in naselja v krajevni skupnosti 
Dobovec.

Šolski okoliš podružnične šole določi šola sama 
s svojimi pravili.

Ustanovitelj in osnovne šole v občini vsako šolsko 
leto določijo šolske okoliše skladno z Uredbo o 
merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih 
šol, javne mreže osnovnih šol ter zavodov za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih 
šol.

3. Dejavnost šole

5.člen

Šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost 
od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.

Šola opravlja javno službo na naslednjih 
področjih:

- 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje;
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje;
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati;
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali 

najetih nepremičnin;
- 91.011 Dejavnost knjižnic;
- 93.190 Druge športne dejavnosti.
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V šoli so lahko organizirane tudi naslednje 
službe:
- svetovalna služba;
- tajništvo;
- računovodstvo;
- tehnična služba.

 Poleg v prejšnjem členu opredeljenih dejavnosti 
in služb šola v okviru svoje registrirane dejavnosti 
opravlja še naslednje:
- spodbuja in organizira aktivnost učencev 

ter se v ta namen povezuje s starši, delavci 
v podjetjih, kulturnih in drugih organizacijah 
ter preostalimi občani; 

- skupaj s starši in občani v KS in občini razvija 
in organizira širše možnosti za aktivnosti 
učencev, druge mladine in občanov na 
področjih izobraževanja, kulture, tehnične 
kulture in športa.

4. Žig šole

7.člen

Šola ima žig okrogle oblike s premerom 35 mm 
in žig s premerom 20 mm. Sredi žiga je grb 
Republike Slovenije, na obodu pa je izpisano 
besedilo OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE, Trbovlje, 
Mestni trg 6. 

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in 
uporabi žiga šole ter določi delavce, ki lahko žig 
uporabljajo in so zanj odgovorni.

5. Predstavljanje in zastopanje šole

8.člen

Šolo zastopa in predstavlja ravnatelj šole; ta je 
odgovoren za zakonitost dela.

Ravnatelj je pooblaščen, da v imenu in za račun 
šole v okviru registrirane dejavnosti, sklepa vse 
pogodbe in opravlja druge pravne posle.

Ravnatelj zastopa šolo navzven neomejeno.

Med ravnateljevo odsotnostjo ga nadomešča 
pomočnik ravnatelja, lahko pa ravnatelj s 
splošnim ali posebnim pooblastilom določi druge 

osebe za zastopanje v določenih zadevah iz 
njegove pristojnosti.

Vse listine finančne narave za šolo podpisujeta 
ravnatelj oziroma v njegovi odsotnosti oseba, ki 
jo ravnatelj pooblasti, in računovodja šole.

6. Podružnici šole

9. člen

V šoli sta za izvajanje osnovnošolskega 
izobraževanja na lokacijah zunaj sedeža šole 
ustanovljeni:
- podružnica šole Alojza Hohkrauta s 

sedežem v Trbovljah, Trg revolucije 19;
- podružnica šole Dobovec s sedežem na 

Dobovcu, Dobovec 50.
 
III. ORGANI ŠOLE

10.člen

Organi šole so: 
- svet zavoda;
- ravnatelj;
- strokovni organi;
- svet staršev.

 
1. Svet zavoda

11.člen

Svet zavoda sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja; 
- pet predstavnikov delavcev šole; 
- trije predstavniki staršev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski 
svet Občine Trbovlje, predstavnike staršev volijo 
starši, predstavnike delavcev pa delavci šole.

Člani sveta zavoda so imenovani oziroma 
izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so 
lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni 
največ dvakrat.
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12.člen

Predstavnike delavcev volijo delavci, ki 
opravljajo delo na šoli. Voli se jih na neposrednih 
in tajnih volitvah. Delavci, ki volijo, imajo toliko 
glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate 
izmed vseh delavcev predlagajo: učiteljski zbor, 
reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev.
Zaradi enakomerne zastopanosti delavcev in 
staršev posamezne organizacijske enote v svetu 
šole se število predstavnikov določi na osnovi 
števila teh članov v svetu šole ob upoštevanju 
števila delavcev oziroma učencev v enoti v 
primerjavi s celotno šolo.   

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot 
polovica delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki 
so dobili največje število glasov delavcev, ki so 
volili.
Svet zavoda najpozneje 60 dni in največ 90 dni 
pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo 
volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi 
postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet 
zavoda ter pripravi končno poročilo, ki ga predloži 
svetu zavoda po njegovem konstituiranju.

13. člen

Članu sveta zavoda preneha mandat pred 
potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma 
izvoljen: 
- če odstopi;
- če otrok preneha obiskovati šolo in je član 

predstavnik sveta staršev;
- zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz zaradi 

drugih razlogov ne more več opravljati 
funkcije člana sveta zavoda;

- če je razrešen;
- če mu preneha delovno razmerje v zavodu.

Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma 
imenovanja pristojen organ na način in po 
postopku, določenem za imenovanje.

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu zaradi 
razlogov, navedenih v prvem odstavku tega člena 
prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za 
imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če 
je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj 
določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo 
skladno z 12. členom tega odloka.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana 
sveta zavoda ni potrebno, če je mandat prenehal 
manj kot tretjini članov in je do izteka mandata 
sveta zavoda manj kot šest mesecev.

14.člen

Svet zavoda:
- imenuje in razrešuje ravnatelja; pred 

odločitvijo si mora o vseh kandidatih, 
ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje 
učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti 
in mnenje sveta staršev; če lokalna skupnost, 
učiteljski zbor in svet staršev mnenja ne dajo 
v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, 
lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja;

- sprejema program razvoja;
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o 

njegovi uresničitvi; 
- sprejme letno poročilo o samoevalvaciji;
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih 

programov;
- obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni 

problematiki;
- odloča o pritožbah v povezavi s statusom 

učenca kot drugostopenjski organ, če z 
zakonom ni določeno drugače; 

- odloča o pritožbah v povezavi s pravicami, 
z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz 
delovnega razmerja; 

- ustanovitelju predlaga statusne spremembe 
in spremembe dejavnosti šole;

- obravnava zadeve, ki mu jih predložijo 
učiteljski zbor, šolska inšpekcija, 
reprezentativni sindikat zaposlenih, svet 
staršev;

- opravlja druge naloge, določene z zakonom 
in aktom o ustanovitvi.

15. člen

Svet zavoda na svojih sejah odloča z večino 
glasov vseh članov. Svet zavoda o predlogih 
sklepov glasuje javno, razen če se ne odloči za 
tajno glasovanje. 

Seje sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik 
sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik 
predsednika.
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Konstitutivno sejo novega sveta zavoda skliče 
predsednik predhodnega sveta.

2. Ravnatelj

16.člen

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ 
šole.

Ravnatelj:
- organizira, načrtuje in vodi delo šole;
- pripravlja program razvoja šole;
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta 

in je odgovoren za njegovo izvedbo;
- je odgovoren za uresničevanje pravic in 

dolžnosti učencev; 
- vodi delo učiteljskega zbora;
- oblikuje predlog nadstandardnih programov;
- spodbuja strokovno izobraževanje in 

izpopolnjevanje strokovnih delavcev;
- organizira mentorstvo za pripravnike;
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem 

delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja 
njihovo delo in jim svetuje;

- predlaga napredovanje strokovnih delavcev 
v nazive;

- odloča o napredovanju delavcev v plačilne 
razrede;

- spremlja delo svetovalne službe;
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši 

(roditeljski sestanki, govorilne ure in druge 
oblike sodelovanja);

- obvešča starše o delu šole ter spremembah 
pravic in obveznosti učencev; 

- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev; 
- odloča o vzgojnih ukrepih;
- zagotavlja izvrševanje odločb državnih 

organov;
- zastopa in predstavlja šolo ter je odgovoren 

za zakonitost dela;
- določa sistemizacijo delovnih mest;
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in 

disciplinski odgovornosti delavcev;
- skrbi za sodelovanje šole s šolsko 

zdravstveno službo; 

- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje 
kakovosti s samoevalvacijo in pripravo 
letnega poročila o samoevalvaciji šole;

- opravlja druge naloge skladno z zakoni in 
drugimi predpisi.

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih 
nalog iz svoje pristojnosti in nadomeščanje med  
odsotnostjo pisno pooblasti delavca šole.

Imenovanje in razrešitev ravnatelja ter 
imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja pa tudi  
imenovanje in pristojnosti pomočnika ravnatelja 
ureja zakon. 

3. Vodja podružnice šole

17.člen

Podružnico šole vodi vodja podružnice šole, 
ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj šole izmed 
delavcev podružnice šole; ta ima naslednje 
pristojnosti:
- organizira in vodi delo podružnice šole;
- ravnatelju šole predlaga program razvoja 

podružnice šole;
- ravnatelju šole predlaga nadstandardne 

programe;
- skrbi za sodelovanje podružnice šole z 

učenci;
- obvešča starše o delu podružnice šole;
- opravlja druge naloge, za katere ga pisno 

pooblasti ravnatelj šole.

4. Strokovni organi

18.člen

Strokovni organi na šoli so:
- učiteljski zbor;
- oddelčni učiteljski zbor;
- razrednik;
- strokovni aktivi.

Naloge in pristojnosti strokovnih organov šole 
določa področna zakonodaja.
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5. Svet staršev

19.člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev 
se v šoli in podružnicah šole oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem 
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši 
izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev: 
- predlaga nadstandardne programe;
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nad-

standardnih storitvah;
- sodeluje pri nastajanju predloga programa 

razvoja šole, pri pravilih šolskega reda in 
da mnenje o letnem delovnem načrtu;

- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo 
pogoje za ravnatelja;

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgoj-
no-izobraževalni problematiki;

- obravnava pritožbe staršev v povezavi z 
vzgojno-izobraževalnim delom;

- voli predstavnike staršev v svet šole in 
druge organe šole;

- lahko sprejme svoj program dela sodelo-
vanja s šolo, zlasti glede vključevanja v 
lokalno okolje;

- lahko v dogovoru z vodstvom šole ustanav-
lja oziroma oblikuje delovne skupine;

- opravlja druge naloge skladno z zakonom 
in drugimi predpisi.

6. Svetovalna služba in knjižnica

20.člen

V šoli delujeta svetovalna služba in knjižnica, ki 
jima pristojnosti določa zakon.

IV. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN 
FINANCIRANJE

21.člen

Za opravljanje dejavnosti šole ustanovitelj 
zagotovi nepremičnine in opremo, ki jo je 
šola uporabljala za opravljanje dejavnosti do 
uveljavitve tega odloka in ki jo izkazuje v bilanci 
stanja za zadnje leto poslovanja.

Premoženje, s katerim upravlja šola, je last 
ustanovitelja. 

Šola lahko razpolaga s premičnim premoženjem, 
z nepremičnim premoženjem pa le po 
predhodnem soglasju ustanovitelja.

Šola lahko prostore v času, ko jih sama ne 
potrebuje, odda v najem.

Šola je dolžna upravljati premoženje iz prvega 
odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega 
gospodarja.

22.člen

Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne 
službe iz državnega proračuna, iz proračuna 
ustanovitelja skladno z zakoni in s statutom 
občine, iz prispevkov staršev, za nadstandardne 
storitve lahko pridobiva sredstva z donacijami, 
lahko pa tudi iz drugih virov skladno z zakonom.

Z odlokom o proračunu Občine Trbovlje se določi 
letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti 
šole na podlagi dogovorjenih in finančno 
ovrednotenih nalog iz letnega delovnega. načrta 
šole.

23.člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola 
doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, šola 
uporablja za plačilo materialnih stroškov ter 
za investicijsko vzdrževanje in investicije po 
predhodnem soglasju ustanovitelja.
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V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN 
ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM 
PROMETU

24. člen

Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem 
prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je 
ustanovljena, samostojno.

Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine 
sredstev, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do 
višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 22. 
členom tega odloka. 

Šola je dolžna ustanovitelju poročati o svojem 
poslovanju in poslovnih izidih ter mu zagotavljati 
podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije 
ustanovitelja.

VI.  JAVNOST DELA

25.člen

Delo šole je javno. Javnost dela šole se 
zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in 
drugim predstavnikom javnosti.
O delu šole javnost obvešča ravnatelj ali oseba, 
ki jo ta pooblasti.

VII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

26.člen

Ravnatelj šole in drugi delavci šole morajo 
varovati listine in podatke, do katerih pridejo 
oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti in ki so 
določeni za poslovno skrivnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo poslovno 
skrivnost varovati tudi po prenehanju delovnega 
razmerja.

Za poslovno skrivnost se štejejo:
- podatki in dokumenti, ki so z zakonom in 

drugimi predpisi določeni za tajne;
- osebni podatki o v šolo vključenih učencih in 

o delavcih šole; 

- podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda 
določi za poslovno skrivnost;

- podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj šole v 
okviru svojih pristojnosti določi za poslovno 
skrivnost;

- podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno 
sporoči pristojni organ ali druga organizacija.

VIII. SPLOŠNI AKTI ŠOLE

27.člen

Šola svoje delovanje, poslovanje in notranjo 
organizacijo ureja s splošnimi akti, ki so usklajeni 
z veljavno zakonodajo ter drugimi predpisi in 
akti. Splošne akte šole sprejemata svet zavoda 
in ravnatelj skladno s svojimi pristojnostmi.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28.člen

Organi šole nadaljujejo svoje delo do poteka 
mandata.

Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma 
izvoljeni pred uveljavitvijo odloka in članom, ki so 
izvoljeni skladno s tem odlokom, poteče mandat 
s potekom mandata sveta zavoda.

29.člen

Ravnatelj šole opravlja svojo funkcijo do izteka 
zdajšnjega mandata.

30.člen

Šola je pravna naslednica Osnovne šole Trbovlje, 
ki je vpisana v sodni register pri Registrskem 
sodišču Okrožnega sodišča v Ljubljani  pod 
številko 1/26168/00 ter prevzame vse pravice in 
obveznosti te šole.

31.člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha 
veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/97, 4/98, 32/07 in 
16/10). 
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32.člen

Šola  uskladi svoje akte z določili tega odloka 
najpozneje v šestih mesecih od datuma 
uveljavitve tega odloka. 

33.člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: 014 – 25/2016 – 1 
Datum: 19. 12. 2016

Županja občine Trbovlje 
Jasna GABRIČ, mag.
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OBČINA TRBOVLJE 

23.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 
8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), 41. in 42. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11,40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-
2D in 47/15), 15. člena Statuta Občine Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11 in 21/14) in  
66. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 11/12 – uradno prečiščeno 
besedilo), je Občinski svet Občine Trbovlje na 
svoji 14. redni seji, dne 19. 12. 2016 sprejel 

ODLOK 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ 

I. SPLOŠNA DOLOČILA
 

1.člen

S tem odlokom Občina Trbovlje (v nadaljnjem 
besedilu: ustanovitelj) ustanavlja javni vzgojno-
izobraževalni zavod Osnovna šola Tončke Čeč 
(v nadaljnjem besedilu šola).

Ustanoviteljske pravice izvršujeta Občinski svet 
Občine Trbovlje in župan Občine Trbovlje.

2. člen

V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni 
za moški in ženski spol.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime in sedež šole

3.člen

Ime šole je OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ, 
skrajšano ime je OŠ Tončke Čeč. Sedež šole je 
v Trbovljah, Keršičeva cesta 50.

2. Šolski okoliš

4.člen

Šola je ustanovljena za opravljanje 
osnovnošolskega izobraževanja za šolski 
okoliš, ki obsega naslednja območja: Novi dom, 
Kolonija 1. maja, Šuštarjeva kolonija, Keršičeva 
cesta, Ribnik, Hohkrautova kolonija, Opekarna, 
Partizanska cesta, Retje, Neža.

Ustanovitelj in osnovne šole v občini vsako šolsko 
leto določijo šolske okoliše skladno z Uredbo o 
merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih 
šol, javne mreže osnovnih šol ter zavodov za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih 
šol.

3. Dejavnost šole

5.člen

Šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost 
od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole in  
prilagojeni programa devetletne osnovne šole z 
nižjim izobrazbenim standardom.

Šola opravlja javno službo na naslednjih 
področjih:
- 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje;
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje;
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali 

najetih nepremičnin;
- 91.011 Dejavnost knjižnic;
- 93.190 Druge športne dejavnosti.

V šoli so lahko organizirane tudi naslednje 
službe:
- svetovalna služba;
- mobilna specialno-pedagoška služba; 
- tajništvo;
- računovodstvo;
- tehnična služba.
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6.člen

Poleg v prejšnjem členu opredeljenih dejavnosti 
in služb šola v okviru svoje registrirane dejavnosti 
opravlja še naslednje:
- spodbuja in organizira aktivnost učencev ter 

se v ta namen povezuje s starši, delavci v 
podjetjih, kulturnih in drugih organizacijah 
ter preostalimi občani; 

- skupaj s starši in občani v KS in občini razvija 
in organizira širše možnosti za aktivnosti 
učencev, druge mladine in občanov na 
področjih izobraževanja, kulture, tehnične 
kulture in športa.

4. Žig šole

7.člen

Šola ima žig okrogle oblike s premerom 35 mm 
in žig s premerom 20 mm. Sredi žiga je grb 
Republike Slovenije, na obodu pa je izpisano 
besedilo OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ, 
Trbovlje, Keršičeva cesta 50.

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in 
uporabi žiga šole ter določi delavce, ki lahko žig 
uporabljajo in so zanj odgovorni.

5. Predstavljanje in zastopanje šole

8.člen

Šolo zastopa in predstavlja ravnatelj šole; ta je 
odgovoren za zakonitost dela. 

Ravnatelj je pooblaščen, da v imenu in za račun 
šole v okviru registrirane dejavnosti sklepa vse 
pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

Ravnatelj zastopa šolo navzven neomejeno.

Med ravnateljevo odsotnostjo ga nadomešča 
pomočnik ravnatelja, lahko pa ravnatelj s 
splošnim ali posebnim pooblastilom določi tudi 
druge osebe za zastopanje v določenih zadevah 
iz njegove pristojnosti.

Vse listine finančne narave za šolo podpisujeta 
ravnatelj oziroma v njegovi odsotnosti oseba, ki 
jo ravnatelj pooblasti, in računovodja šole.

9.člen

V okviru dejavnosti šole delujejo tudi oddelki 
prilagojenega programa devetletne osnovne 
šole z nižjim izobrazbenim standardom.  

III. ORGANI ŠOLE

10.člen

Organi šole so: 
- svet zavoda;
- ravnatelj;
- strokovni organi;
- svet staršev.

1. Svet zavoda

11.člen

Svet zavoda sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja;
- pet predstavnikov delavcev šole; 
- trije predstavniki staršev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski 
svet Občine Trbovlje, predstavnike staršev volijo 
starši, predstavnike delavcev pa delavci šole.

Člani sveta zavoda so imenovani oziroma 
izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so 
lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni 
največ dvakrat.

12.člen

Predstavnike delavcev volijo delavci, ki 
opravljajo delo na šoli. Voli se jih na neposrednih 
in tajnih volitvah. Delavci, ki volijo, imajo toliko 
glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate 
izmed vseh delavcev predlagajo: učiteljski zbor, 
reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev.

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot 
polovica delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki 
so dobili največje število glasov delavcev, ki so 
volili.
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Svet zavoda najpozneje 60 dni in največ 90 dni 
pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo 
volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi 
postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet 
zavoda ter pripravi končno poročilo, ki ga predloži 
svetu zavoda po njegovem konstituiranju.

Članu sveta zavoda preneha mandat pred 
potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma 
izvoljen: 
- če odstopi;
- če otrok preneha obiskovati šolo in je član 

predstavnik sveta staršev;
- zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali zaradi 

drugih razlogov ne more več opravljati 
funkcije člana sveta šole;

- če je razrešen;
- če mu preneha delovno razmerje v zavodu.

Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma 
imenovanja pristojen organ na način in po 
postopku, določenem za imenovanje.

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu zaradi 
razlogov, navedenih v četrtem, petem in šestem 
odstavku tega člena prenehal mandat, o tem 
takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma 
izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 
predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik 
in imenuje tričlansko komisijo skladno s tretjim 
odstavkom tega člena.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana 
sveta zavoda ni potrebno, če je mandat prenehal 
manj kot tretjini članov in je do izteka mandata 
sveta zavoda manj kot šest mesecev.

13.člen

Svet zavoda:
- imenuje in razrešuje ravnatelja; pred 

odločitvijo si mora o vseh kandidatih, 
ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje 
učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti 
in mnenje sveta staršev; če lokalna skupnost, 
učiteljski zbor in svet staršev mnenja ne dajo 
v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, 
lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja;

- sprejema program razvoja;
- sprejme letno poročilo o samoevalvaciji; 

- sprejema letni delovni načrt in poročilo o 
njegovi uresničitvi; 

- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih 
programov; 

- obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni 
problematiki;

- odloča o pritožbah v povezavi s statusom 
učenca kot drugostopenjski organ, če z 
zakonom ni določeno drugače; 

- odloča o pritožbah v povezavi s pravicami, 
z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz 
delovnega razmerja; 

- ustanovitelju predlaga statusne spremembe 
in spremembe dejavnosti šole;

- obravnava zadeve, ki mu jih predložijo 
učiteljski zbor, šolska inšpekcija, 
reprezentativni sindikat zaposlenih, svet 
staršev;

- opravlja druge naloge, določene z zakonom 
in aktom o ustanovitvi

14.člen

Svet zavoda na svojih sejah odloča z večino 
glasov vseh članov. Svet zavoda o predlogih 
sklepov glasuje javno, razen če se ne odloči za 
tajno glasovanje.

Seje sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik 
sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik 
predsednika.

Konstitutivno sejo novega sveta zavoda skliče 
predsednik predhodnega sveta.

2. Ravnatelj

15.člen

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ 
šole.

Ravnatelj:
- organizira, načrtuje in vodi delo šole;
- pripravlja program razvoja šole;
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta 

in je odgovoren za njegovo izvedbo;
- vodi delo učiteljskega zbora;
- organizira mentorstvo za pripravnike;
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- je odgovoren za uresničevanje pravic in 
dolžnosti učencev; 

- oblikuje predlog nadstandardnih programov;
- spodbuja strokovno izobraževanje in 

izpopolnjevanje strokovnih delavcev;
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem 

delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim 
svetuje;

- predlaga napredovanje strokovnih delavcev 
v nazive;

- odloča o napredovanju delavcev v plačilne 
razrede;

- spremlja delo svetovalne službe;
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši 

(roditeljski sestanki, govorilne ure in druge 
oblike sodelovanja);

- obvešča starše o delu šole ter spremembah 
pravic in obveznosti učencev; 

- spodbuja in spremlja delo skupnosti 
učencev; 

- odloča o vzgojnih ukrepih;
- zagotavlja izvrševanje odločb državnih 

organov;
- zastopa in predstavlja šolo ter je odgovoren 

za zakonitost dela;
- določa sistemizacijo delovnih mest;
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in 

disciplinski odgovornosti delavcev;
- skrbi za sodelovanje šole s šolsko 

zdravstveno službo; 
- je odgovoren za zagotavljanje in 

ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in 
pripravo letnega poročila o samoevalvaciji 
šole;

- opravlja druge naloge skladno z zakoni in 
drugimi predpisi.

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih 
nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje 
med odsotnostjo pisno pooblasti delavca šole.

Imenovanje in razrešitev ravnatelja ter 
imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja pa tudi 
imenovanje in pristojnosti pomočnika ravnatelja 
ureja zakon. 

2. Strokovni organi

16.člen

Strokovni organi na šoli so:
- učiteljski zbor;
- programski učiteljski zbor; 
- oddelčni učiteljski zbor;
- razrednik;
- strokovni aktivi.

Naloge in pristojnosti strokovnih organov šole 
določa področna zakonodaja.
4. Svet staršev

17.člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev 
se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem 
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši 
izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:
- predlaga nadstandardne programe;
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o 

nadstandardnih storitvah;
- sodeluje pri nastajanju predloga programa 

razvoja šole, pri pravilih šolskega reda in da 
mnenje o letnem delovnem načrtu;

- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo 
pogoje za ravnatelja;

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-
izobraževalni problematiki;

- obravnava pritožbe staršev v povezavi z 
vzgojno-izobraževalnim delom;

- voli predstavnike staršev v svet šole in 
druge organe šole;

- lahko sprejme svoj program dela 
sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja 
v lokalno okolje;

- lahko v dogovoru z vodstvom šole 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne 
skupine;

- opravlja druge naloge skladno z zakonom 
in drugimi predpisi.
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5. Svetovalna služba in knjižnica

18.člen

V šoli delujeta svetovalna služba in knjižnica; 
pristojnosti jima določa zakon.

IV. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN 
FINANCIRANJE

19.člen

Za opravljanje dejavnosti šole ustanovitelj 
zagotovi nepremičnine in opremo, ki jo je 
šola uporabljala za opravljanje dejavnosti do 
uveljavitve tega odloka in ki jo izkazuje v bilanci 
stanja za zadnje leto poslovanja.

Premoženje, s katerim upravlja šola, je last 
ustanovitelja. 

Šola lahko razpolaga s premičnim premoženjem, 
z nepremičnim premoženjem pa le po 
predhodnem soglasju ustanovitelja.

Šola je dolžna upravljati premoženje iz prvega 
odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega 
gospodarja.

20.člen

Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne 
službe iz državnega proračuna in proračuna 
ustanovitelja skladno z zakoni in s statutom, iz 
prispevkov staršev, za nadstandardne storitve 
lahko pridobiva sredstva z donacijami, lahko pa 
tudi iz drugih virov skladno z zakonom.

Z odlokom o proračunu Občine Trbovlje se določi 
letna višina sredstev za financiranje dejavnosti 
šole na podlagi dogovorjenih in finančno 
ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta 
šole.

21.člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola 
doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, šola  
uporablja za plačilo materialnih stroškov ter 
investicijsko vzdrževanje in investicije po 
predhodnem soglasju ustanovitelja. 

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN 
ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM 
PROMETU

22.člen

Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem 
prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je 
ustanovljena, samostojno.

Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine 
sredstev, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do 
višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 20. 
členom tega odloka. 

Šola je dolžna ustanovitelju poročati o svojem 
poslovanju in poslovnih izidih ter mu zagotavljati 
podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije 
ustanovitelja.

VI. JAVNOST DELA

23.člen

Delo šole je javno. Javnost dela šole se 
zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in 
drugim predstavnikom javnosti.

O delu šole javnost obvešča ravnatelj ali oseba, 
ki jo ta pooblasti.

VII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

24.člen

Ravnatelj šole in drugi delavci zavoda morajo 
varovati listine in podatke, do katerih pridejo 
oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti in ki so 
določeni za poslovno skrivnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo poslovno 
skrivnost varovati tudi po prenehanju delovnega 
razmerja.
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Za poslovno skrivnost se štejejo:
- podatki in dokumenti, ki so z zakonom in 

drugimi predpisi določeni za tajne;
- osebni podatki o v šolo vključenih učencih 

in delavcih šole; 
- podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi 

za poslovno skrivnost;
- podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj šole v 

okviru svojih pristojnosti določi za poslovno 
skrivnost;

- podatki in dokumenti, ki jih zavodu 
zaupno sporoči pristojni organ ali druga 
organizacija.

VIII. SPLOŠNI AKTI ŠOLE

25.člen

Šola svoje delovanje, poslovanje in notranjo 
organizacijo ureja s splošnimi akti, ki so usklajeni 
z veljavno zakonodajo ter z drugimi predpisi in 
akti. Splošne akte šole sprejemata svet zavoda 
in ravnatelj skladno s svojimi pristojnostmi.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26.člen

Organi šole nadaljujejo svoje delo do poteka 
mandata.

Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma 
izvoljeni pred uveljavitvijo odloka in članom, ki so 
izvoljeni skladno s tem odlokom, poteče mandat 
s potekom mandata sveta zavoda.

27.člen

Ravnatelj šole opravlja svojo funkcijo do izteka 
zdajšnjega mandata.

28.člen

Šola je pravna naslednica Osnovne šole Tončke 
Čeč, ki je vpisana v sodni register pri Registrskem 
sodišču Okrožnega sodišča v Ljubljani pod 
številko 1/26167/00 ter prevzame vse pravice in 
obveznosti te šole.

29.člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha 
veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tončke 
Čeč (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/97, 32/07, 
16/10 in 28/13). 

30.člen

Šola  uskladi svoje akte z določili tega odloka 
najpozneje v šestih mesecih od datuma 
uveljavitve tega odloka. 

31.člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: 014 – 27/2016 – 1 
Datum: 19. 12. 2016

Županja občine Trbovlje 
Jasna GABRIČ, mag.
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OBČINA TRBOVLJE 

24. 

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 
45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in127/06), 41. in 42. 
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr., 20/11,40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D in 47/15), 15. člena Statuta Občine 
Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11 in 
21/14) ter 66. člena Poslovnika občinskega 
sveta (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/12 – uradno 
prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine 
Trbovlje na svoji 14. redni seji, dne 19. 12. 2016 
sprejel naslednji 

ODLOK
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA 

TRBOVLJE

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1.člen

S tem odlokom Občina Trbovlje (v nadaljnjem 
besedilu: ustanovitelj) ustanavlja javni vzgojno-
izobraževalni zavod Osnovna šola Ivana 
Cankarja Trbovlje (v nadaljnjem besedilu: šola).

Ustanoviteljske pravice izvršujeta Občinski svet 
Občine Trbovlje in župan Občine Trbovlje.

2. člen

V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni 
za moški in ženski spol.

II. STATUSNE DOLOČBE

1.Ime in sedež šole

3.člen

Ime šole je OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA 
TRBOVLJE, skrajšano ime pa je OŠ Ivana 
Cankarja Trbovlje. Sedež šole je v Trbovljah, Trg 
Franca Fakina 8.

2. Šolski okoliš

4. člen

Šola je ustanovljena za opravljanje 
osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, 
ki obsega naslednja območja: Gabrsko, Keršičev 
hrib, Savinjska cesta, Cesta Tončke Čeč, Cesta 
OF, Kovinarsko naselje, Golovec, Gimnazijska 
cesta, Trg Franca Fakina, Loke in Obrtniška 
cesta.

Ustanovitelj in osnovne šole v občini vsako 
šolsko leto določijo šolske okoliše v skladu z 
Uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže 
osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol ter 
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne 
mreže glasbenih šol.

3. Dejavnost šole

5.člen

Šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost 
od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.

Šola opravlja javno službo na naslednjih 
področjih:
- 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje;
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje;
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali 

najetih nepremičnin;
- 91.011 Dejavnost knjižnic;
- 93.190 Druge športne dejavnosti.

Poleg dejavnosti v okviru javne službe lahko 
šola opravlja še naslednje:



Uradni vestnik ZasavjaŠt. 19 Stran 67

- 18.120 Drugo tiskanje;
- 18.130 Priprava na tisk;
- 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev 

zapisa;  
- 47.890 Trgovina na stojnicah in tržnicah z 

drugim blagom;
- 58.190 Drugo založništvo;
- 82.300 Prirejanje razstav, sejmov in 

srečanj. 

V šoli so lahko organizirane tudi naslednje 
službe:
- svetovalna služba;
- tajništvo;
- računovodstvo;
- tehnična služba.

6.člen

Poleg v prejšnjem členu opredeljenih dejavnosti 
in služb šola v okviru svoje registrirane 
dejavnosti opravlja še naslednje:
- spodbuja in organizira aktivnost učencev ter 

se v ta namen povezuje s starši, delavci v 
podjetjih, kulturnih in drugih organizacijah 
ter preostalimi občani; 

- skupaj s starši in občani v KS in občini razvija 
in organizira širše možnosti za aktivnosti 
učencev, druge mladine in občanov na 
področjih izobraževanja, kulture, tehnične 
kulture in športa.

4. Žig šole

7.člen

Šola ima žig okrogle oblike s premerom 35mm 
in žig s premerom 20mm. Sredi žiga je grb 
Republike Slovenije, na obodu pa je izpisano 
besedilo OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA 
TRBOVLJE, Trbovlje, Trg Franca Fakina 8.

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in 
uporabi žiga šole ter določi delavce, ki lahko žig 
uporabljajo in so zanj odgovorni.

5. Predstavljanje in zastopanje šole

8.člen

Šolo zastopa in predstavlja ravnatelj šole; ta je 
odgovoren za zakonitost dela.

Ravnatelj je pooblaščen, da v imenu in za račun 
šole v okviru registrirane dejavnosti sklepa vse 
pogodbe ter opravlja druge pravne posle.
Ravnatelj zastopa šolo navzven neomejeno.

Med ravnateljevo odsotnostjo ga nadomešča 
pomočnik ravnatelja ali pooblaščenec. Ravnatelj 
lahko s splošnim ali posebnim pooblastilom 
določi tudi druge osebe za zastopanje v 
določenih zadevah iz njegove pristojnosti.

Vse listine finančne narave podpisujeta za 
šolo podpisujeta ravnatelj oziroma v odsotnosti 
oseba, ki jo ravnatelj pooblasti, in računovodja 
šole.
 
III. ORGANI ŠOLE

9.člen

Organi šole so: 
- svet zavoda;
- ravnatelj;
- strokovni organi;
- svet staršev.

1. Svet zavoda

10.člen

Svet zavoda sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja;
- pet predstavnikov delavcev šole; 
- trije predstavniki staršev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski 
svet Občine Trbovlje, predstavnike staršev volijo 
starši, predstavnike delavcev pa delavci šole.

Člani sveta zavoda so imenovani oziroma 
izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni. Zaporedoma so 
lahko imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
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11.člen

Predstavnike delavcev volijo delavci, ki 
opravljajo delo na šoli. Voli se jih na neposrednih 
in tajnih volitvah. Delavci, ki volijo, imajo toliko 
glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate 
izmed vseh delavcev predlagajo: učiteljski zbor, 
reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev.

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot 
polovica delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki 
so dobili največje število glasov delavcev, ki so 
volili.

Svet šole najpozneje 60 dni in največ 90 dni pred 
iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo 
volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi 
postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet 
zavoda ter pripravi končno poročilo, ki ga predloži 
svetu zavoda po njegovem konstituiranju.

Članu sveta zavoda preneha mandat pred 
potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma 
izvoljen:
- če odstopi;
- če otrok preneha obiskovati šolo in je član 

predstavnik sveta staršev;
- zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali zaradi 

drugih razlogov ne more več opravljati 
funkcije člana sveta šole;

- če je razrešen;
- če mu preneha delovno razmerje v zavodu.

Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma 
imenovanja pristojen organ na način in po 
postopku, določenem za imenovanje.

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu zaradi 
razlogov, navedenih v četrtem odstavku 
tega člena prenehal mandat, o tem takoj 
obvesti pristojne za imenovanje oziroma 
izvolitev novega člana. Če je potekel mandat 
predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in 
imenuje tričlansko komisijo skladno s tretjim 
odstavkom tega člena.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev 
člana sveta zavoda ni potrebno, če je mandat   
prenehal manj kot tretjini članov in je do izteka 
mandata sveta zavoda manj kot šest mesecev.

12.člen

Svet zavoda:
- sprejme letno poročilo o samoevalvaciji;
- sprejema program razvoja;
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih 

programov;
- obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni 

problematiki;
- imenuje in razrešuje ravnatelja; pred 

odločitvijo si mora o vseh kandidatih, 
ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje 
učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti 
in mnenje sveta staršev; če lokalna skupnost, 
učiteljski zbor in svet staršev mnenja ne dajo 
v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, 
lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja;

- sprejema letni delovni načrt in poročilo o 
njegovi uresničitvi;

- odloča o pritožbah v povezavi s statusom 
učenca kot drugostopenjski organ, če z 
zakonom ni določeno drugače;

- odloča o pritožbah v povezavi s pravicami, 
z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz 
delovnega razmerja;

- ustanovitelju predlaga statusne spremembe 
in spremembe dejavnosti šole;

- obravnava zadeve, ki mu jih predložijo 
učiteljski zbor, šolska inšpekcija, 
reprezentativni sindikat zaposlenih, svet 
staršev;

- opravlja druge naloge, določene z zakonom 
in aktom o ustanovitvi.

13.člen

Svet zavoda na svojih sejah odloča z večino 
glasov vseh članov. Svet zavoda o predlogih 
sklepov glasuje javno, razen če se ne odloči za 
tajno glasovanje.

Seje sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik 
sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa 
namestnik predsednika.

Konstitutivno sejo novega sveta zavoda skliče 
predsednik predhodnega sveta.
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2. Ravnatelj

14.člen

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni 
organ šole.

Ravnatelj: 
- organizira, načrtuje in vodi delo šole;
- pripravlja program razvoja šole;
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta 

in je odgovoren za njegovo izvedbo;
- je odgovoren za uresničevanje pravic in 

dolžnosti učencev;
- vodi delo učiteljskega zbora;
- oblikuje predlog nadstandardnih programov;
- spodbuja strokovno izobraževanje in 

izpopolnjevanje strokovnih delavcev;
- organizira mentorstvo za pripravnike;
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem 

delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja 
njihovo delo in jim svetuje;

- predlaga napredovanje strokovnih delavcev 
v nazive;

- odloča o napredovanju delavcev v plačilne 
razrede;

- spremlja delo svetovalne službe;
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši 

(roditeljski sestanki, govorilne ure in druge 
oblike sodelovanja);

- obvešča starše o delu šole ter spremembah 
pravic in obveznosti učencev;

- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev;
- odloča o vzgojnih ukrepih;
- zagotavlja izvrševanje odločb državnih 

organov;
- zastopa in predstavlja šolo ter je odgovoren 

za zakonitost dela;
- določa sistemizacijo delovnih mest;
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in 

disciplinski odgovornosti delavcev;
- skrbi za sodelovanje šole s šolsko 

zdravstveno službo;
- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje 

kakovosti s samoevalvacijo in pripravo 
letnega poročila o samoevalvaciji šole;

- opravlja druge naloge skladno z zakoni in 
drugimi predpisi. 

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih 
nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje 
med odsotnostjo pisno pooblasti delavca šole.

Imenovanje in razrešitev ravnatelja ter 
imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja pa tudi  
imenovanje in pristojnosti pomočnika ravnatelja 
ureja zakon. 

3. Strokovni organi

15.člen

Strokovni organi na šoli so:
- učiteljski zbor;
- oddelčni učiteljski zbor;
- razrednik;
- strokovni aktivi.

Naloge in pristojnosti strokovnih organov šole 
določa področna zakonodaja.

4. Svet staršev

16.člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev 
se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem 
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga 
starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:
- predlaga nadstandardne programe;
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o 

nadstandardnih storitvah;
- sodeluje pri nastajanju predloga programa 

razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih 
šolskega reda in da mnenje o letnem 
delovnem načrtu;

- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo 
pogoje za ravnatelja;
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- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-
izobraževalni problematiki;

- obravnava pritožbe staršev v povezavi z 
vzgojno-izobraževalnim delom;

- voli predstavnike staršev v svet šole in druge 
organe šole;

- lahko v dogovoru z vodstvom šole ustanavlja 
oziroma oblikuje delovne skupine;

- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja 
s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno 
okolje;

- opravlja druge naloge skladno z zakonom in 
drugimi predpisi.

5. Svetovalna služba in knjižnica

17.člen

V šoli delujeta svetovalna služba in knjižnica; 
pristojnosti jima določa zakon.

IV. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN 
FINANCIRANJE

18.člen

Za opravljanje dejavnosti šole ustanovitelj 
zagotovi nepremičnine in opremo, ki jo je 
šola uporabljala za opravljanje dejavnosti do 
uveljavitve tega odloka in ki jo izkazuje v bilanci 
stanja za zadnje leto poslovanja.

Premoženje, s katerim upravlja šola, je last 
ustanovitelja.  

Šola lahko razpolaga s premičnim premoženjem, 
z nepremičnim premoženjem pa le po 
predhodnem soglasju ustanovitelja.

Šola je dolžna upravljati premoženje iz prvega 
odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega 
gospodarja.

19.člen

Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne 
službe iz državnega proračuna in proračuna 
ustanovitelja skladno z zakoni in statutom, iz 
prispevkov staršev, za nadstandardne storitve 

lahko pridobiva sredstva z donacijami, lahko pa 
tudi iz drugih virov skladno z zakonom.

Z odlokom o proračunu Občine Trbovlje se določi 
letna višina sredstev za financiranje dejavnosti 
šole na podlagi dogovorjenih in finančno 
ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta 
šole.

20.člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola 
doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, šola 
uporablja za plačilo materialnih stroškov ter 
za investicijsko vzdrževanje in investicije po 
predhodnem soglasju ustanovitelja. 

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN 
ODGOVORNOSTI ZAVODA V 
PRAVNEM PROMETU

21.člen

Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem 
prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je 
ustanovljena, samostojno.

Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine 
sredstev, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do 
višine sredstev, ki jih zagotavlja skladno z 19. 
členom tega odloka. 

Šola je dolžna poročati ustanovitelju o svojem 
poslovanju in poslovnih izidih ter mu zagotavljati 
podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije 
ustanovitelja.

VI. JAVNOST DELA

22.člen

Delo šole je javno. Javnost dela šole se 
zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in 
drugim predstavnikom javnosti.

O delu šole javnost obvešča ravnatelj ali oseba, 
ki jo ta pooblasti.
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VII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

23.člen

Ravnatelj šole in drugi delavci šole morajo 
varovati listine in podatke, do katerih pridejo 
oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti in ki so 
določeni za poslovno skrivnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo poslovno 
skrivnost varovati tudi po prenehanju delovnega 
razmerja.

Za poslovno skrivnost se štejejo:
- podatki in dokumenti, ki so z zakonom in 

drugimi predpisi določeni za tajne;
- osebni podatki o v šolo vključenih učencih 

in o delavcih šole; 
- podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda 

določi za poslovno skrivnost;
- podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj šole v 

okviru svojih pristojnosti določi za poslovno 
skrivnost;

- podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno 
sporoči pristojni organ ali druga 
organizacija.

VIII. SPLOŠNI AKTI ŠOLE

24.člen

Šola svoje delovanje, poslovanje in notranjo 
organizacijo ureja s splošnimi akti, ki so usklajeni 
z veljavno zakonodajo ter drugimi predpisi in 
akti. Splošne akte šole sprejemata svet zavoda 
in ravnatelj skladno s svojimi pristojnostmi.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25.člen

Organi šole nadaljujejo svoje delo do poteka 
mandata.

Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani 
oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo odloka, in 
članom, ki so izvoljeni skladno s tem odlokom, 
poteče mandat s potekom mandata sveta 
zavoda.

26.člen

Ravnatelj šole opravlja svojo funkcijo do izteka 
zdajšnjega mandata.

27.člen

Šola je pravna naslednica Osnovne šole Ivana 
Cankarja, ki je vpisana v sodni register pri 
Registrskem sodišču Okrožnega sodišča v 
Ljubljani pod številko 1/26169/00 ter prevzame 
vse pravice in obveznosti te šole.

28.člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha 
veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana 
Cankarja (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/97, 4/98, 
32/07, 16/10 in 28/13). 

29.člen

Šola uskladi svoje akte z določili tega odloka 
najpozneje v šestih mesecih od datuma 
uveljavitve tega odloka. 

30.člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: 014 – 26/2016 – 1 
Datum: 19. 12. 2016

Županja občine Trbovlje 
Jasna GABRIČ, mag.
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OBČINA TRBOVLJE

25.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (ZZ) 
(Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 
66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), 35. 
člena Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 15. člena Statu-
ta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 
29/11 in 21/14) ter 83. člena Poslovnika občin-
skega sveta (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/12 
- UPB), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 
14. redni seji, dne 19. 12. 2016 sprejel naslednji

O D L O K 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLO-

KA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
»ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TR-

BOVLJE«

1.člen

Spremeni se 7. člen odloka, in se glasi:

Zavod opravlja naslednje dejavnosti: 
- 18.120 Drugo tiskanje;
- 18.130 Priprava za tisk in objavo;
- 47.190 Druga trgovina na drobno v 

nespecializiranih trgovinah;
- 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s knjigami;
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih 

specializiranih prodajalnah;
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in 

tržnicah z drugim blagom;
- 56.101 Restavracije in gostilne; 
- 56.300 Strežba pijač;
- 58.110 Izdajanje knjig; 
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike;
- 58.190 Drugo založništvo;
- 59.140 Kinematografska dejavnost; 
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem 

povezane dejavnosti;
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov;
- 63.990 Drugo informiranje;

- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali 
najetih nepremičnin; 

- 68.320 Upravljanje z nepremičninami za 
plačilo ali po pogodbi;

- 69.200 Računovodske, knjigovodske in 
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;

- 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov 
in druge posamične pisarniške dejavnosti;

- 82.300 Organizacija razstav, sejmov, 
srečanj;

- 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področjih kulture in 
umetnosti; 

- 90.010 Umetniško uprizarjanje in 
poustvarjanje; 

- 90.020 Spremljajoče dejavnosti za 
umetniško uprizarjanje;

- 90.040 Obratovanje objektov za kulturne 
prireditve. 

Poleg navedenih dejavnosti bo zavod:
- nudil strokovno in drugo potrebno pomoč 

pri delu društev ter drugih organiziranih 
skupinah občanov s področja kulture, 
izobraževanja, gospodarstva in turizma;

- s svojo dejavnostjo sooblikoval kulturne 
programe, ki naj bi se izvajali v občini; 

- dajal pobude za uvajanje novih dejavnosti s 
področja kulture in za skupne dejavnosti v 
regiji;

- opravljal razne znanstvene in kulturološke 
raziskave v občini;

- nudil storitve svetovanja iz različnih področij 
svojega delovanja;

- sodeloval pri osmišljanju vizij in strategij 
razvoja lokalne skupnosti in regije;

- opravljal še druge dejavnosti v soglasju z 
ustanoviteljico. 

2.člen

Spremeni se 17. člen odloka, in se glasi:

Svet zavoda ima naslednje naloge:
- nadzira zakonitost dela in poslovanja 

zavoda;
- sprejme poslovnik o delu;
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- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje 
zavoda;

- ocenjuje delo direktorja;
- predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja, 

ki jo lahko opravi tudi notranji revizor 
ustanoviteljice;

- daje soglasje k razvojnemu načrtu, 
programu dela, finančnemu načrtu, 
sistematizaciji delovnih mest, organizaciji 
dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in 
k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira 
njihovo izvajanje;

- daje soglasje k načinu oblikovanja cen 
javnih kulturnih dobrin in turističnih dobrin;

- daje predhodno mnenje k imenovanju in 
razrešitvi direktorja, če ni sam predlagal 
razrešitve;

- sklepa pogodbe o zaposlitvi direktorja;
- spremlja in ocenjuje delovanje javnega 

zavoda in politiko njegove ustanoviteljice;
- obravnava vprašanja s področja 

strokovnega dela zavoda in daje direktorju 
mnenja, predloge in pobude za reševanje 
teh vprašanj;

- daje predhodno mnenje k zavodski 
kolektivni pogodbi;

- daje druge pobude in predloge v zvezi z 
delovanjem zavoda;

- druge naloge, določene s tem odlokom.

3.člen

Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.

4.člen

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

Številka: 014 – 45/2016 – 1  
Datum: 19. 12. 2016

Županja občine Trbovlje 
Jasna GABRIČ, mag.
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OBČINA TRBOVLJE

26.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 40/15 - 
ZUJFO) ter 15. člena Statuta Občine Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 21/11 in 21/14), je 
Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 14. redni 
seji, dne 19. 12. 2016 sprejel naslednji

PRAVILNIK 
O SOFINANCIRANJU MALIH KOMUNALNIH 
ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE 

TRBOVLJE

Namen
 1. člen

Ta pravilnik določa namen, upravičence, postopek, 
pogoje in merila za dodelitev nepovratnih 
finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva), 
zagotovljenih v proračunu Občine Trbovlje (v 
nadaljevanju: občina) namenjenih sofinanciranju 
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav do 50 PE (v nadaljevanju: MKČN)  za 
stanovanjske objekte v občini Trbovlje.

Upravičenci
2. člen

Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki 
subvencij.

Upravičenci do sofinanciranja nakupa in vgradnje 
MKČN po tem pravilniku so lastniki stanovanjskih 
objektov - fizične osebe s stalnim prebivališčem 
na naslovu objekta v občini Trbovlje, za katerega 
želijo pridobiti subvencijo. Pogoj je, da imajo 
upravičenec in vse ostale stalno prijavljene osebe 
na naslovu upravičenca na dan obravnave vloge 
poravnane vse zapadle obveznosti do Občine 
Trbovlje in Javnega podjetja Komunala Trbovlje 
d.o.o.

V primeru izgradnje skupne MKČN za več 
stanovanjskih objektov je nosilec investicije 
(vlagatelj) tisti, na katerega zemljišču bo čistilna 
naprava zgrajena. Investitorji medsebojna 

razmerja uredijo s posebno pogodbo, zanje pa 
veljajo enaki pogoji, kot je navedeno v drugem 
odstavku tega člena.

Sredstva se ne morejo pridobiti za objekte na 
območju aglomeracij, kjer je že zgrajena ali se 
planira izgradnja javne kanalizacije. Pogoji in 
omejitve glede upravičencev so podrobneje 
opisani v 8. členu tega pravilnika.
Upravičenec lahko prejme subvencijo le za en 
objekt le enkrat.

Javni razpis
3. člen

Sredstva za izgradnjo MKČN v občini se 
zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo 
višino za posamezno leto določi Občinski 
svet Občine Trbovlje z odlokom o proračunu. 
Na podlagi določene višine sredstev objavi 
javni razpis, ki natančno določa pogoje za 
dodelitev proračunskih sredstev v skladu s 
tem pravilnikom. Za dodelitev sredstev se po 
objavi razpisa zaprosi s pisno vlogo na občino. 
Razpis je odprt do porabe predvidenih sredstev 
v tekočem proračunskem letu.

4. člen

Javni razpis se objavi na občinski spletni strani, 
v Uradnem vestniku Zasavja in na oglasni deski 
občine. V javnem razpisu se določijo najmanj 
naslednji podatki:
1. Naziv in sedež občine
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa
3. Predmet javnega razpisa – namen, za 

katerega se sredstva dodeljujejo
4. Višina razpoložljivih sredstev
5. Osnovni pogoji, ki jih morajo vlagatelji 

izpolnjevati - z morebitnimi dodatnimi 
merili

6. Obdobje, do katerega morajo biti sredstva 
porabljena

7. Rok in naslov za vložitve vlog
8. Navedbo dokumentacije, ki jo morajo 

vlagatelji priložiti k vlogi
9. Rok, v katerem bodo potencialni 

upravičenci obveščeni o izidu
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10. Kraj, čas in osebo, pri kateri lahko 
upravičenci pridobijo informacije in 
razpisno dokumentacijo.

 
Postopek

5. člen

Postopek za dodelitev proračunskih sredstev 
v skladu z razpisnimi pogoji vodi štiričlanska 
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija 
je imenovana za obdobje mandata župana.

Komisijo sestavljajo: dva predstavnika Občine 
Trbovlje, en predstavnik Občinskega sveta 
Občine Trbovlje in en predstavnik Javnega 
podjetja Komunala Trbovlje d.o.o.

Naloge komisije:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov 

in višine sredstev.

Komisija se sestane najmanj dva krat v letu 
in sicer v mesecu juniju in mesecu novembru. 
Obravnava vse popolne in pravočasno prispele 
vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem 
redu prispetja in pripravi seznam upravičencev 
do prejema proračunskih sredstev. Za pravilnost 
podatkov v vlogi odgovarjajo vlagatelji. Sredstva 
se dodeljujejo dvakrat letno do porabe finančnih 
sredstev sprejetega proračuna.

Na podlagi predloga komisije o dodelitvi 
proračunskih sredstev se za vsako prispelo 
vlogo izda odločba. Zoper odločbo je mogoča 
pritožba pri županu občine. Odločitev župana je 
dokončna. 

O izidu javnega razpisa se vse vlagatelje 
obvesti – pošlje odločbo - v roku 15 dni od dne, 
ko komisija pripravi seznam upravičencev do 
prejema proračunskih sredstev.

Po prejetju pozitivne odločbe upravičenec za 
dokončano investicijo vloži zahtevek za izplačilo 
sredstev. Na podlagi prejetega zahtevka se sklene 
pogodba o sofinanciranju in ostalih medsebojnih 
obveznostih in pravicah. Podrobnosti glede 
nakazila odobrenih sredstev podaja 10. člen 
tega pravilnika.

Višina sofinanciranja 
6. člen

Upravičencu se lahko dodelijo finančna sredstva:
- v višini sredstev, ki jih je upravičenec od 

leta 2007 do pričetka obratovanja MKČN 
vplačal kot takso za obremenjevanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda oz. 
okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda,

- in dodatno 200 EUR na dejansko pokrite 
PE – število stalno prijavljenih prebivalcev,

- vendar ne več kot 75% vrednosti upravičenih 
stroškov oz. največ 1.200 EUR.

Upravičeni stroški
7. člen

Upravičeni stroški so stroški dobave (nakupa) 
in montaže MKČN velikosti do 50 PE vključno 
z DDV-jem.  Gradbena in pripravljalna dela ter 
dokumentacija niso upravičeni strošek. 

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 
2017 naprej. Vlagatelji lahko vložijo vlogo za 
sofinanciranje najkasneje v dveh letih od nakupa 
in vgradnje.

Pogoji in omejitve
8. člen

Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem in 
omejitvam:
-  da objekt enostanovanjske ali 

večstanovanjske stavbe leži izven območja 
aglomeracij v občini in da ima lastnik v njem 
prijavljeno stalno prebivališče;

- da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje 
za stanovanjski objekt, zgrajen po letu 1967 
ali potrdilo za stanovanjski objekt, zgrajen 
pred letom 1967;

-  da ne gre za novogradnjo, rekonstrukcijo 
ali legalizacijo objekta;

- da je MKČN izven predvidenih območij 
aglomeracij, na katerih se predvideva 
izgradnja kanalizacije skladno z 
Operativnim programom odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v občini;
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- kadar gre za MKČN, ki ni tipska MKČN, 
mora biti zagotovljeno čiščenje komunalne 
odpadne vode takšno, da parametri 
onesnaženosti ne presegajo mejnih 
vrednosti iz 8. člena Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni 
list RS, št. 98/15);

- kadar gre za tipsko MKČN, mora le-ta imeti 
izjavo o lastnostih, iz katere je razvidno, 
da učinek čiščenja presega 80% glede na 
parameter KPK (Uradni list RS, št. 98/15);
za vsako MKČN, ne glede na to, ali je ali 
ni tipska, je potrebno Javnemu podjetju 
Komunala Trbovlje d.o.o. v roku 3-9 
mesecev po zagonu MKČN predložiti 
dokazilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi 
ter s strani Javnega podjetja Komunale 
Trbovlje d.o.o. pridobiti pozitivno “Poročilo o 
pregledu male komunalne čistilne naprave 
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE”;

- lokacija postavitve MKČN mora omogočati 
dostop in neovirano praznjenje;

- upravičenci morajo razpolagati z 
zemljiščem, na katerem se načrtuje 
postavitev MKČN, in sicer na podlagi 
lastninske ali katere druge stvarnopravne 
pravice;

- čistilna naprava mora biti v času vložitve 
zahtevka za izplačilo vgrajena in v funkciji 
obratovanja;

- upravičenci, ki bodo za več objektov 
postavili skupno čistilno napravo, morajo 
vlogi priložiti pogodbo, podpisano od vseh 
uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejena 
in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje 
MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo 
med lastniki zemljišč in investitorji;

- ob zagonu MKČN mora biti ukinjena 
obstoječa greznica v skladu s pogoji 
Javnega podjetja Komunala Trbovlje 
d.o.o., pri čemer mora upravičenec pridobiti 
potrdilo o zadnjem praznjenju ter ravnanju 
z mulji iz obstoječe pretočne ali nepretočne 
greznice;

- če upravičenec, ki prejme pozitivno odločbo 
o dodelitvi proračunskih sredstev, odstopi 
od zahtevka oz. ga ne vloži v roku 2 leti po 
prejemu pozitivne odločbe, za 2 leti izgubi 
pravico kandidirati za nepovratna finančna 
sredstva.

Vloga
9. člen

Izpolnjeni in podpisani vlogi (z osnovnimi 
podatki o prosilcu, objektu, številu oseb, stalno 
prijavljenih na navedenem naslovu) za dodelitev 
sredstev morajo biti priložene naslednje priloge:
1. Predračun za nakup MKČN s stroškom 

montaže
2. Dokazilo o lastništvu (izpisek iz zemljiške 

knjige) ali notarsko overjena listina, ki 
izkazuje dovoljenje za postavitev MKČN 

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca 
pozove, naj vlogo v roku 8 dni od prejema poziva 
dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub 
dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s 
sklepom zavrže.

Zahtevek za izplačilo in nakazilo odobrenih 
sredstev

10. člen

Po prejetju pozitivne odločbe o dodelitvi 
proračunskih sredstev upravičenci na občino 
pošljejo zahtevek za izplačilo z naslednjimi 
prilogami:
1. Osnovni podatki o MKČN (proizvajalec, 

kapaciteta, izjava o lastnostih za tipsko 
MKČN)

2. "Poročilo o pregledu male komunalne 
čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 
50 PE" ki ga izda Javno podjetje Komunala 
Trbovlje d. o. o.

3. Dokazilo o poravnanih stroških nakupa 
MKČN (fotokopije plačanih računov oz. 
dokazilo o plačilu)

Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba 
zaključena in plačani vsi računi, na Javno 
podjetje Komunala Trbovlje d. o. o. dostavljeno 
dokazilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi in s 
strani le te izstavljeno “Poročilo o pregledu male 
komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE”.

Po predložitvi zahtevka se z upravičencem sklene 
pogodba o sofinanciranju in ostalih medsebojnih 
obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se 
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izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 
30 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Nadzor nad porabo sredstev
11. člen

Sredstva se odobrijo po načelu vrstnega reda 
prispetja popolne vloge, vendar najdlje do porabe 
načrtovanih sredstev. Porabijo se lahko samo za 
namen, za katerega so dodeljena.
Popolne vloge, ki zaradi porabe proračunskih 
sredstev v tekočem letu niso realizirane, se ob 
upoštevanju vrstnega reda prispetja prenesejo 
v naslednje leto, kjer se obravnavajo prioritetno.
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe 
proračunskih sredstev izvaja skladno z javnim 
razpisom občinska uprava.

12. člen

Medsebojno   razmerje med občino  in 
prejemnikom sredstev se opredeli s pisno 
pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o 
sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene 
stranke, višino sofinanciranja in opredelitev 
pravic in obveznosti pogodbenih strank.

Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:
- bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po 

izplačilu sredstev iz strani občine;
- bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo 

in kontrolo koriščenja namenskih sredstev 
na terenu;

- se strinja, da se podatki o odobrenih in 
izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega 
značaja, lahko objavijo.

Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o višini 
odobrenih sredstev in prejemniku v skladu z 
zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega 
značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov.

13. člen

Določbe tega pravilnika se uporabljajo za 
sofinanciranje stroškov nakupa in montaže 
MKČN, ki bodo vgrajene od vključno leta 2017 
dalje.

14. člen

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju občine Trbovlje se 
objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne 
veljati osmi dan po objavi.

 
Številka: 032 – 14/2016 – 8  
Datum:  19. 12. 2016

Županja občine Trbovlje 
Jasna GABRIČ, mag.
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27. 

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS št. 22/98, 97/01, 27/01,110/02, 15/03), 15. 
člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 29/11 in 21/14), 66. člena Poslovni-
ka občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja, št. 
11/12 – uradno prečiščeno besedilo) in 1. ter 5. 
člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinan-
ciranje letnih programov športa v občini Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 20/10), je Občinski 
svet Občine Trbovlje na svoji 14. redni seji, dne 
19. 12. 2016 sprejel naslednji 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI 
TRBOVLJE V LETU 2017

1.

S proračunom za leto 2017 so načrtovana sred-
stva za programe športa v vrednosti  460.383 €, 
kar je za 7,5 % manj kot v letu 2016. Od skupne 
vrednosti je načrtovanih 320.383 € za sofinan-
ciranje dejavnosti Zavoda za šport, 140.000 € za 
programe športnih društev in drugih izvajalcev 
športnih programov. 

2.

V letu 2016 se je na razpis prijavilo 30 šport-
nih društev, dve zvezi in pet drugih izvajalcev. 
V letu 2017 bodo društva športne programe iz-
vajala v okviru nacionalnega programa športa v 
21 športnih panogah. Od tega se 17 društev vkl-
jučuje v individualne panoge (tekmujejo tudi kot 
ekipe), 8 društev v kolektivne športne panoge, 
deset društev pa s svojimi programi sooblikuje 
rekreativne programe za občane.

3.

Športna društva bodo izvajala naslednje pro-
grame:
- rekreativne programe, planinstvo, 

pohodništvo;
- športne programe v kolektivnih športnih 

panogah: košarka, nogomet, rokomet.

- športne programe v individualnih športnih 
panogah: aerobiko in gimnastiko, alpsko 
smučanje, atletiko, balinanje, gorsko 
kolesarjenje, karate, kegljanje, kolesarjenje, 
namizni tenis, plavanje, strelstvo, šah, 
športno plezanje, tenis, itd.;

Programi bodo ovrednoteni na osnovi  Pravilnika 
o merilih in kriterijih za sofinanciranje letnih pro-
gramov športa v občini Trbovlje (Uradni vestnik 
Zasavja št. 20/10).

4.

Za delovanje Zavoda za šport je v proračunu 
občine za leto 2017 načrtovanih 320.383 €, od 
tega za plače 130.805 €, za pokojninsko zavaro-
vanje 762 €, za prispevke delodajalca 18.216 €, 
za materialne stroške  159.600 € in investicijsko 
vzdrževanje 11.000 €.   

Poleg sredstev, ki jih društva prejmejo iz proraču-
na, občina omogoča s sredstvi za kritje material-
nih stroškov osnovnih šol in Zavoda za šport še 
brezplačno uporabo telovadnic in drugih športnih 
objektov  za redno vadbo.   

5.

Za sofinanciranje programov športa v letu 2017 
občinski svet določa obseg sredstev za sofinan-
ciranje programov društev v vrednosti 140.000 
€. 

Po posameznih namenih so okvirne vrednosti, 
ki bodo predmet javnega razpisa za leto 2017 
naslednje:
- interesna športna vzgoja 

predšolskih otrok
  2.930 €

- interesna športna vzgoja 
šoloobveznih otrok in 
športna rekreacija 

14.984 €

- športna vzgoja otrok usmerjena 
v kakovostni in 

28.417 €

- interesna športna vzgoja 
mladine in študentov

3.925 €

- kakovostni in vrhunski
šport mladih

15.139 €

- kakovostni in vrhunski šport 19.729 €
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- šport otrok s posebnimi 
potrebami in šport invalidov

1.572 €

- plavalni trener 21.647 €
- izobraževanje 4.206 €
- športna rekreacija 7.063 €
- vzdrževanje objektov in 

materialni stroški
16.140 €

- rekreativne in tekmovalne 
prireditve

4.248 €

SKUPAJ 140.000 €

V primeru, da za posamezen namen sredstva 
niso porabljena se lahko prerazporedijo za drug 
namen, ob upoštevanju Pravilnika o merilih in 
kriterijih za sofinanciranje letnih programov špor-
ta v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 
20/10). 
   

6.

Letni program športa v občini Trbovlje v letu 2017 
se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne 
veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 671 – 16/2016 – 1  
Datum:  19. 12. 2016

Županja občine Trbovlje 
Jasna GABRIČ, mag.
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28.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11in 21/14) in 
1. odstavka 6. člena Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 6/00, 6/04 in 18/08), je Občinski svet 
Občine Trbovlje na svoji 14. redni seji, dne 19. 
12. 2016 sprejel naslednji 

S K L E P

1.

Vrednost točke za izračun nadomestila za up-
orabo stavbnega zemljišča po Odloku o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 6/00, 6/04 in 18/08) v letu 
2017 znaša 0,0093 EUR. 

2.

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in 
velja od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 

Številka: 032 – 14/2016 – 6  
Datum:    19. 12. 2016 

Županja občine Trbovlje 
Jasna GABRIČ, mag.

OBČINA TRBOVLJE

29.
 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11 in 21/14) in 
2. odstavka 3. člena Odloka o občinskih taksah 
v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 
27/07), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 
14. redni seji, dne 19. 12. 2016 sprejel naslednji 

S K L E P

1.

Vrednost točke za izračun občinske takse po 
Odloku o občinskih taksah v občini Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 27/07) v letu 2017 
znaša 0,173 EUR.

2.

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in 
velja od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Številka: 032 – 14/2016 – 7  
Datum:    19. 12. 2016

Županja občine Trbovlje 
Jasna GABRIČ, mag.


