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OBČINA HRASTNIK 

40

Na podlagi določil 49. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list rS, št. 79/99 in spr.) in 17. člena Statuta 
občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 3/99 in 
20/03) je Občinski svet občine Hrastnik na 29. seji dne 
14.09.2006 sprejel

O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine

Hrastnik za poravnavo stroškov posledic toče 
29.06.2006

1. člen

S tem odlokom se določa način in višina uporabe 
sredstev proračunske rezerve občine Hrastnik za 
poravnavo stroškov intervencije in sanacije razmer po 
toči dne 29.06.2006.

2. člen

Skupni obseg sredstev, s katerim se zagotavlja poravnava 
teh stroškov, znaša 8.314.586,00 sit.

3. člen

Stroški intervencije in najnujnejše sanacije razmer po 
toči se poravnajo v višini 3.975.216,00 sit, Gasilski 
zvezi Hrastnik se zagotovijo sredstva za nadomestilo 
poškodovane in uničene opreme v višini 115.000,00 sit, 
za sanacijo gasilskih domov in domov kS se zagotovijo 
sredstva v višini 4.224.370,00 sit. 

4. člen

Odlok velja takoj.

Štev.: 844-6/06
Datum: 14.09.2006

Župan
Občine Hrastnik
Miran JErIČ l.r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL rS, 
št. 72/93 – 51/02) in 17. člena Statuta občine Hrastnik 
(UVZ, št. 3/99, 20/03) je Občinski svet Hrastnik, na 
svoji 29. seji, dne 14.9.2006 sprejel naslednji čistopis

PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU 
HUMANITARNIH DEJAVNOSTI IN DRUGIH 

DEJAVNOSTI V OBČINI HRASTNIK

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določijo merila in kriteriji ter postopek 
za pridobivanje sredstev pri izvajanju humanitarnih 
dejavnosti in drugih dejavnosti, ki jih ne urejajo drugi 
občinski predpisi.

2. člen

Sofinancirajo se dejavnosti nevladnih, neprofitnih 
organizacij in društev, ki delujejo na območju občine 
Hrastnik, imajo v njen sedež oz. so njihovi člani občani 
občine Hrastnik in sicer s področij:
- humanitarne dejavnosti
- zdravstvene dejavnosti
- socialne dejavnosti
- in drugih dejavnosti, ki niso zajeta v Pravilniku o 

merilih za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi 
v občini Hrastnik (UVZ, št. 23/03, 17/04), Pravilniku 
za vrednotenje športnih programov v občini Hrastnik 
(UV, št. 21/02, 23/03), Pravilnika o dodeljevanju 
sredstev za ohranjanje in pospeševanje podjetništva 
in obrti v občini Hrastnik in podeljevanju nagrad za 
inovacije (UVZ, št. 7/04, 3/05), Pravilnika o finančnih 
intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini 
Hrastnik (UVZ, št. 4/04).

3. člen

Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so 
vsi izvajalci navedeni v 2. členu tega pravilnika, ki:
- so registrirani in delujejo na področju navedenih 

dejavnosti najmanj eno leto
- imajo sedež v občini Hrastnik ali izven nje, vendar so 

njihovi člani tudi občani Hrastnika
- imajo urejeno evidenco članstva
- izvajajo programe, dejavnosti za občane Hrastnika
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 

in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje 
načrtovanih aktivnosti.



Št. 21 Uradni vestnik Zasavja Stran 3

4. člen

Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih 
programov, redne dejavnosti in projektov. Sredstva za 
investicije v prostore niso predmet tega pravilnika.

Ob prijavi na razpis morajo društva, ki so na razpisu 
kandidirala že v preteklem koledarskem letu hkrati 
predložiti tudi poročilo o realizaciji programa iz 
preteklega leta ter obrazložitev zakaj posamezna zadeva 
ni bila realizirana. Poročilo mora biti predloženo tako za 
vsebinski kot za finančni del programa.

5. člen

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti iz tega pravilnika 
zagotovi občina Hrastnik v proračunu.

6. člen

Finančna sredstva se izvajalcem dodeljujejo na podlagi 
izvedenega postopka javnega razpisa.

Za organizacijo in izvedbo javnega razpisa je zadolžena 
občinska uprava.

Javni razpis se objavi v Uradnem Vestniku Zasavja ali v 
Uradnem listu republike Slovenije in na spletni strani 
občine.

Obvestilo o razpisu se objavi na lokalni televiziji in oglasni 
deski občinske uprave.

Javni razpis se objavi na podlagi sklepa, ki ga izda 
župan.

JAVNI rAZPIS

7. člen

Javni razpis mora vsebovati:
- Navedbo naročnika
- Projekte, programe, ki so predmet sofinanciranja
- Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
- Okvirno vrednost finančnih sredstev javnega razpisa
- rok za porabo sredstev
- Način dostave prijave na razpis
- Zahtevano dokumentacijo z obrazci
- rok za prijavo
- Način odpiranja vlog
- kontaktno osebo naročnika
- rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o rezultatih 

razpisa.

Izvajalci pošljejo prijavo na javni razpis in ostalo razpisno 
dokumentacijo v zaprti kuverti z oznako »za sofinanciranje 
humanitarnih in drugih dejavnosti – ne odpiraj« na naslov: 
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.

8. člen

Za razdelitev proračunskih sredstev med prijavljene na 
javni razpis imenuje župan pet člansko komisijo, ki na 
podlagi objavljenega razpisa in skladno s pogoji in merili 
iz tega pravilnika pripravi predlog razdelitve razpoložljivih 
sredstev.

komisija odloča z večino glasov vseh članov.

Izvajalci, ki bodo v razpisnem roku poslali nepopolne 
vloge, bodo morali le te po pisnem opozorilu komisije 
dopolniti. komisija določi v opozorilu tudi rok za 
dopolnitev prijav.

Župan s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. 
Zoper ta sklep je možen ugovor pri županu v roku osmih 
dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je 
dokončna.

9. člen

Z izbranimi izvajalci sklene župan pogodbo o 
sofinanciranju. Pogodba vsebuje poleg določil o višini 
sredstev tudi način nadzora in določilo o vračilu sredstev 
v primeru nenamenske porabe.

MErILA IN krItErIJI

10. člen

Skupni obseg finančnih sredstev za sofinanciranje 
dejavnosti po tem pravilniku je opredeljen v proračunu 
občine.

Sredstva se razdelijo v razmerju 91% za izvajalce s 
sedežem v občini Hrastnik in 9% za izvajalce s sedežem 
izven občine Hrastnik, ki vključujejo občane Hrastnika.

V nadaljevanju se predvidena sredstva v višini 91% za 
društva, ki imajo sedež v občini Hrastnik razdelijo na 
naslednji način:

a) do 36% sredstev od predvidenih 91% sredstev se 
nameni delovanju društev, katerih dejavnost je 
namenjena izključno predšolski in osnovno šolski 
mladini s katero se zagotavlja zdravstvena in socialna 
funkcija ter organiziranje prireditev za najmlajše,

b) preostalih 64% od predvidenih 91% sredstev se 
nameni delovanju naslednjih društev, po delitvi:

- do 28% sredstev se nameni društvom za pomoč 
ljudem (npr. društvo invalidov, društvo izgnancev, vojni 
invalidi, društva obolelih in podobno),

- do 23% sredstev se nameni za društva, ki delujejo na 
področju kmetijstva, varstva okolja, gojitev in vzreja 
živali in rastlin (npr. lovsko društvo, ribiško društvo, 
čebelarsko društvo, konjerejsko društvo, sadjarsko 
društvo in podobno),
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- do 27% sredstev za stanovska društva (društvo 
upokojencev, borci, častniki, mladinska in študentska 
društva in podobno),

- do 14% sredstev se nameni društvom za razvoj kraja 
(npr. foto društvo, turistično društvo in podobno),

- do 8% za druga društva, ki niso zajeta v prejšnjih 
alinejah (npr. avto moto društva, društva za razvoj 
tehnične kulture in podobno).

Sredstva se društvom dodelijo na podlagi meril in 
kriterijev, ki so določena v 11. členu tega pravilnika.

11. člen

Merila in kriteriji so:

1. Članstvo 

a) za društva s sedežem na območju občine Hrastnik
- do 20 članov 1 točka
- od 21 do 40 članov 2 točki
- od 41 do 50 članov 3 točke
- od 51 do 70 članov 4 točke
- od 71 do 100 članov 5 točk
- od 101 do 200 članov 10 točk
- od 201 do 300 članov 15 točk
- nad 300 člani 20 točk

b) s sedežem izven območja občine Hrastnik
- do 10 članov iz občine Hrastnik prejmejo 15% od 

predvidenih 9% finančnih sredstev za društva, ki imajo 
sedež izven občine Hrastnik. Delež v višini 15% se 
razdeli enakomerno med ta društva.

- nad 10 članov iz občine Hrastnik prejmejo preostala 
sredstva v višini 85% od predvidenih 9 % za društva, 
ki imajo sedež izven občine Hrastnik z uporabo meril 
in kriterijev po 11. členu tega pravilnika.

2. reference – program/dejavnost se izvaja že dalj časa 
na območju občine
- do petih let  3 točke
- od pet do deset let 5 točk
- za vsakih nadaljnih 5 let 1 točka,

vendar skupaj po vseh alinejah te točke ne več kot 20 
točk.

3. Izvajanje ali organiziranje dejavnosti za:
- mladino  10 točk
- invalide 10 točk
- pomoč pri socialni stiski občanov 10 točk

4. Samostojno organiziranje in izvedba javne ali 
dobrodelne prireditve glede na število prireditev:

1-2 
prireditvi

3-5 
prireditev

> 5 prir.

- na območju občine 20 40 60
- medobčinskega pomena 30 50 70
- republiškega pomena 50 70 100

pri čemer se upošteva le najvišje dosežen ponder oz. 
kriterij v tej točki.

4.a Število članov društva, ki aktivno sodelujejo pri 
organiziranju in izvedbi javne prireditve:

število članov: do 20 21 -30 31-40 41-50 >50
število točk: 10 15 20 25 30

pri čemer se upošteva le najvišji dosežen ponder oz. 
kriterij v tej točki.

5. Sodelovanje na javni prireditvi, ki je vezana na program 
društva:

1-2 
prireditvi

3-5 
prireditev

>5 prir.

- v občini 10 20 30
- izven občine 20 30 40

pri čemer se upošteva le najvišje dosežen ponder oz. 
kriterij v tej točki.

6. Pavšal za materialne stroške 20 točk

7. Predavanja
- organizacija predavanja za svoje člane 10 točk
- organizacija predavanja za širše okolje 20 točk

8.  Strokovne ekskurzije iz dejavnosti  
organizacije ali društva 10 točk

9. Izdajanje glasila, zloženke 5 točk

10. V kolikor Občina Hrastnik posameznemu društvu 
omogoča brezplačno uporabo prostorov se mu točke 
znižajo za 50%. 

11. V primeru, da ima društvo lastne prihodke, razen 
članarine, se mu točke znižajo za 10%.

V kolikor posamezno društvo opravlja gostinsko dejavnost 
se mu točke znižajo za 70%.

12. Društvu, ki ima sedež izven občine Hrastnik in ima 
več kot 10 članov iz občine Hrastnik ter izvaja več kot 
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50% dejavnosti v občini Hrastnik se mu dodeli 20 točk.

13. V kolikor posamezno društvo ne izpolni zahteve iz 
4. člena tega pravilnika ob prijavi na razpis ga komisija 
pozove k dopolnitvi vloge. V kolikor tudi po izteku roka 
posamezno društvo ne predloži poročila se vloga 
zavrže.

V primeru, da posamezno društvo predloži poročilo, 
komisija pa ugotovi, da program ni bil v celoti realiziran in 
niso podani objektivni razlogi za to, se mu točke znižajo 
za 10%.

14. Društvu, ki prvič kandidira na javni razpis na podlagi 
tega pravilnika, se v tem letu znižajo točke za 50%.

kONČNA DOLOČBA

12. člen

ta pravilnik se objavi v Uradnem Vestniku Zasavja in 
prične veljati naslednji dan po objavi.

Št.: 025-1/05
Datum: 14.9.2006

Župan
Občine Hrastnik
Miran JErIČ l.r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL rS, 
št. 72/93 – 51/02) in 17. člena Statuta občine Hrastnik 
(UVZ, št. 3/99, 20/03) je Občinski svet Hrastnik, na 
svoji 29. seji, dne 14.9.2006 sprejel naslednji

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU 

HUMANITARNIH DEJAVNOSTI IN DRUGIH 
DEJAVNOSTI V OBČINI HRASTNIK

1.člen

V Pravilniku o sofinanciranju humanitarnih dejavnosti 
in drugih dejavnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 6/05, 
23/05) se v 11. členu doda nova 4.a točka, ki glasi:

»Število članov društva, ki aktivno sodelujejo pri 
organiziranju in izvedbi javne prireditve:

število članov: do 20 21 -30 31-40 41-50 >50
število točk: 10 15 20 25 30

pri čemer se upošteva le najvišji dosežen ponder oz. 
kriterij v tej točki.«

2. člen

V Pravilniku o sofinanciranju humanitarnih dejavnosti 
in drugih dejavnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 6/05, 
23/05) se v 11. členu doda nova 14. točka, ki glasi:

»Društvu, ki prvič kandidira na javni razpis na podlagi 
tega pravilnika, se v tem letu znižajo točke za 50%.«

3. člen

Ostale določbe Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih 
in drugih dejavnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 6/05, 
23/05) ostanejo v veljavi nespremenjene.

4. člen

te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v 
Uradnem Vestniku Zasavja in pričnejo veljati naslednji 
dan po objavi.

Št.: 025-1/05
Datum: 14.9.2006

Župan
Občine Hrastnik
Miran JErIČ l.r.
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TOPLARNA HRASTNIK D.O.O.  

43

toplarna Hrastnik d.o.o., Ulica prvoborcev 5a, 1430 
Hrastnik, skladno s 97. členom Energetskega zakona 
objavlja

C E N I K 
daljinskega ogrevanja

Cena brez DDV Cena z  20% DDV CENA V EUr

Stanovanjski odjem  
Dobavljena količina toplotne energije (variabilni del) 
Priključna moč (fiksni del)

 
8.050,35 SIt/MWh 

 3.708.316,00 SIt/MW/leto

 
9.660,42 SIt/MWh  

4.449.979,20 SIt/MW/leto

 
40,32 EUr  

18.569,43 EUr

Nestanovanjski odjem  
Dobavljena količina toplotne energije (variabilni del)  
Priključna moč (fiksni del)

 
10.513,24 SIt/MWh  
5.899.821,00 SIt/MW/leto

 
12.615,89 SIt/MWh  
7.079.785,20 SIt/MW/leto

 
52,65 EUr  

29.543,42 EUr

Dobavljena količina tople potrošne vode  
Stanovanjski odjem  
Nestanovanjski odjem

 
815,18 SIt/m3 

 1.437,36 SIt/m3

 
978,22 SIt/m3  

1.724,84 SIt/m3

 
4,09 EUr 

7,20 EUr

Cene veljajo od 01.09.2006 dalje.

Centralni paritetni tečaj EUr = 239,640 SIt.

Datum: 24.8.2006
Št. :1345/06 – Bt/JL

Direktor 
toplarne Hrastnik
Boris trStENJAk
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OBČINA TRBOVLJE 

33

Na podlagi 138. in 139. člena Statuta občine trbovlje 
(UVZ št. 19/04-UPB in 24/05) in 66., 67. ter 68. člena 
Poslovnika Občinskega sveta (UVZ št. 11/04-UPB in 
24/05), je Občinski svet Občine trbovlje na svoji 30. 
redni seji, dne 18.09.2006 sprejel naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  
STATUTA OBČINE TRBOVLJE

1. člen

37. člen:

– Spremeni se besedilo 10. alinee tega člena tako, da 
se le ta glasi:

 »v primeru predčasnega prenehanja mandata 
župana in, če ima občina več podžupanov ter 
župan ne določi, kateri podžupan bo začasno 
opravljal funkcijo župana oziroma, če je župan 
razrešen, odloči, kateri izmed članov sveta bo 
opravljal funkcijo župana v času od sprejema 
sklepa o predčasnem prenehanju mandata in 
razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega 
župana«.

– za 10. alineo se doda nova, 11. alinea, ki se glasi: 
»odloča o poklicnem opravljanju funkcije 
podžupana«. 

Spremenjeni člen se glasi:

Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik 
občinskega sveta, odloke in druge splošne akte. 

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
• sprejema prostorske plane in druge plane razvoja 

občine, 
• sprejema občinski proračun in zaključni račun,
• ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo 

organizacijo in delovno področje,
• v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja 

skupne organe občinske uprave ter skupne organe za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in 
javnih podjetjih,

• daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti 
na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah 
iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne 
odloča drug občinski organ,

• nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske 
uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

• potrjuje mandate občinskih funkcionarjev ter ugotavlja 

predčasno prenehanje mandata občinskega 
funkcionarja,

• imenuje člane nadzornega odbora in na predlog 
nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana 
nadzornega odbora,

• imenuje in razrešuje člane komisij in odborov 
občinskega sveta, 

• v primeru predčasnega prenehanja mandata župana 
in, če ima občina več podžupanov ter župan ne določi, 
kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana 
oziroma, če je župan razrešen, odloči, kateri izmed 
članov sveta bo opravljal funkcijo župana v času od 
sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata 
in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega 
župana,

• odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,
• odloča o odtujitvi in obremenitvi občinskega 

nepremičnega premoženja,
• odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
• razpisuje referendum,
• s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino 

plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije 
in merila za nagrade in nadomestila članom organov in 
delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,

• določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja 
lokalnih javnih služb,

• ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge 
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

• imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o 
nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno 
dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin ter člane drugih organov občine, 
ustanovljenih na podlagi zakona,

• določi organizacijo in način izvajanja varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, 
katerega sestavni del je tudi program varstva pred 
požari,

• sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt 
varstva pred požari,

• določi organizacijo občinskega sveta ter način 
njegovega delovanja v vojni,

• sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in določi letni načrt varstva pred požari, ki 
se opravlja kot javna služba,

• imenuje predstavnike občinskega sveta v svet interesne 
zveze občin, katere članica je občina trbovlje,

• odloča o drugih zadevah, ki jih določa ta zakon in 
statut.

2. člen

53. člen:
– Spremeni se besedilo prvega odstavka tega člena 

tako, da se glasi: 
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 »Občina ima najmanj enega podžupana. 
Podžupana imenuje izmed članov sveta župan, 
ki ga lahko tudi razreši. V primeru predčasnega 
prenehanja mandata župana, opravlja funkcijo 
župana v času od sprejema sklepa o predčasnem 
prenehanju mandata in razpisa nadomestnih 
volitev do izvolitve novega župana, podžupan. 
Če bo župan imenoval več podžupanov, pa 
tisti podžupan, ki ga določi župan, razen če 
je razrešen. Če župan ne bo določil kateri 
podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana 
oziroma, če je razrešen, odloči svet, kateri izmed 
članov sveta bo opravljal to funkcijo. Podžupan, 
ki opravlja funkcijo župana, nima pravice 
glasovati o odločitvah sveta. Podžupan se lahko 
odloči, da bo to funkcijo opravljal poklicno, če 
tako predlaga župan. O poklicnem opravljanju 
funkcije podžupana odloči svet«.

– Za prvim stavkom tretjega odstavka se doda stavek, 
ki se glasi: »Če bo imela občina več podžupanov, 
nadomešča župana tisti podžupan, ki ga 
določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši 
podžupan«.

Spremenjeni člen se glasi:

Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana 
imenuje izmed članov sveta župan, ki ga lahko 
tudi razreši. V primeru predčasnega prenehanja 
mandata župana, opravlja funkcijo župana v času 
od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju 
mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve 
novega župana, podžupan. Če bo župan imenoval 
več podžupanov, pa tisti podžupan, ki ga določi 
župan, razen če je razrešen. Če župan ne bo določil 
kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo 
župana oziroma, če je razrešen, odloči svet, 
kateri izmed članov sveta bo opravljal to funkcijo. 
Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice 
glasovati o odločitvah sveta. Podžupan se lahko 
odloči, da bo to funkcijo opravljal poklicno, če tako 
predlaga župan. O poklicnem opravljanju funkcije 
podžupana odloči svet.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga 
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove 
odsotnosti ali zadržanosti. Če bo imela občina več 
podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, 
ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši 
podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan 
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za 
katere ga župan pooblasti.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da 
bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju 

funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog 
župana.

3. člen

68. člen: 

- Spremeni se drugi odstavek tega člena tako, da se 
beseda »upravlja« nadomesti z besedo »usmerja«, 
za besedami »po Zakonu o javnih uslužbencih« 
pa se doda besedilo: »in ga imenuje in razrešuje 
župan«. 

Spremenjeni člen se glasi:

Upravne naloge občine izvaja občinska uprava. Občinsko 
upravo ustanovi občinski svet, na predlog župana z 
odlokom, s katerem določi njene naloge in notranjo 
organizacijo.

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo 
občinske uprave pa vodi direktor ali direktorica občinske 
uprave, ki je uradnik po Zakonu o javnih uslužbencih in 
ga imenuje in razrešuje župan.

kadar je v občini ustanovljenih več organov občinske 
uprave, pooblasti direktor oziroma direktorica občinske 
uprave za posamezne naloge v zvezi z njihovim vodenjem 
predstojnike teh organov, katere imenuje in razrešuje 
župan.

O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave 
odloča župan.

Občinski svet Občine trbovlje lahko na podlagi odloka 
skupaj z občinskim svetom ene ali več občin ustanovi 
organ skupne občinske uprave ali skupno službo za 
opravljanje posameznih nalog občinske uprave. Župani 
se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega organa 
občinske uprave ali skupne službe, opravljajo v eni od 
občinskih uprav.

4. člen

109. člen 

– Besedilo 109. člena se v celoti spremeni, sedanji 
109. člen pa postane 110. člen. Vsi nadaljnji členi 
se ustrezno preštevilčijo. 

Besedilo 109. člena tako glasi:

»Premoženje občine sestavljajo nepremične in 
premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in 
pravice. 

Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober 
gospodar. 

Odsvojitev delov premoženja občine je dopustna 
le proti plačilu, ki postane del premoženja občine, 
razen če se del premoženja podari za humanitarne, 
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znanstvenoraziskovalne, izobraževalne ali druge 
tovrstne namene. Odločitev o odsvojitvi delov 
premoženja občine sprejme svet, ki lahko za 
odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega 
premoženja ter za pridobitev nepremičnega 
premoženja, pooblasti župana.

Če ni z zakonom drugače določeno se za odprodajo 
ali zamenjavo nepremičnin in premičnin v lasti 
občine smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za 
odprodajo ali zamenjavo državnega premoženja.

Vrednost premoženja izkazuje občina v premoženjski 
bilanci v skladu z zakonom«. 

5. člen

118. člen 

– Člen se v celoti spremeni, spremenjen pa glasi:

»Občina sprejme svoj statut.

Statut občine določa temeljna načela za organizacijo 
in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti 
občinskih organov, razen glede organov občinske 
uprave, način sodelovanja občanov pri sprejemanju 
odločitev v občini in druga vprašanja skupnega 
pomena v občini, ki jih določa zakon. 

Statut sprejema svet z dvotretjinsko večino glasov 
vseh članov sveta. Statut se sprejme po postopku, 
ki je določen s tem statutom«.

Številka: 01502-1/2004 - 8
Datum: ________________

Župan
Občine trbovlje

Bogdan BArOVIČ

34

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur. l. rS, št. 100/05; ZLS-UPB1 in 21/06 – odločba 
US), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. rS, št. 
22/06; ZLV-UPB2) in 37. člena Statuta Občine trbovlje 
(UVZ, št. 19/04 – UPB in 24/05) je Občinski svet Občine 
trbovlje na svoji 30.seji dne 18. 9. 2006 sprejel 

ODLOK O DOLOČITVI ŠTEVILA ČLANOV SVETOV 
IN VOLILNIH ENOT V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH 

V OBČINI TRBOVLJE

1. člen

Občinski svet s tem odlokom določa število članov svetov 
in volilne enote za njihovo izvolitev v krajevnih skupnostih 
občine trbovlje:

1. krAJEVNA SkUPNOSt CENtEr:

Svet kS šteje 7 članov.

V krajevni skupnosti Center se določijo naslednje volilne 
enote:

1. volilna enota, ki obsega:
 trg revolucije, Vodenska cesta 5/a in od hišne št. 21 

dalje.

V tej volilni enoti se izvoli 3 člane sveta krajevne 
skupnosti.

2. volilna enota, ki obsega:
 Opekarna, razen št. 22/a.

V tej volilni enoti se izvoli 1 član sveta krajevne 
skupnosti.

3. volilna enota, ki obsega:
 trg svobode, Globušak, Pod ostrim vrhom, rudarska 

cesta, Ulica 1. junija in klek od hišne št. 1 do vključno 
4, razen št. 1/a in 1/b.

V tej volilni enoti se izvoli 3 člane sveta krajevne 
skupnosti.

2. krAJEVNA SkUPNOSt ALOJZ HOHkrAUt

Svet kS šteje 7 članov.

V krajevni skupnosti Alojz Hohkraut se določijo naslednje 
volilne enote:

1. volilna enota, ki obsega:
 ribnik, Dobrna, Hohkrautova kolonija, retje, Nasipi, 

Žabjek, Šuštarjeva kolonija in Opekarna 22/a.

V tej volilni enoti se izvoli 7 članov sveta krajevne 
skupnosti.

3. krAJEVNA SkUPNOSt FrIC kErŠIČ

Svet kS šteje 7 članov.

V krajevni skupnosti Fric keršič se določijo naslednje 
volilne enote:

1. volilna enota, ki obsega:
 Neža, Novi dom, keršičeva cesta, Partizanska cesta, 

kolonija 1. maja.
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V tej volilni enoti se izvoli 7 članov sveta krajevne 
skupnosti.

4. krAJEVNA SkUPNOSt ZASAVJE

Svet kS šteje 5 članov.

V krajevni skupnosti Zasavje se določijo naslednje volilne 
enote:

1. volilna enota, ki obsega:
 Bevško, kolodvorska cesta, Ob železnici, Vodenska 

cesta od hišne št. 1 do vključno 20, razen št. 5/a in 
Zasavska cesta.

V tej volilni enoti se izvoli 5 članov sveta krajevne 
skupnosti. 

5. krAJEVNA SkUPNOSt ČEČE

Svet kS šteje 7 članov.

V krajevni skupnosti Čeče se določijo naslednje volilne 
enote:

1. volilna enota, ki obsega:
 Čeče, knezdol od hišne št. 34 dalje, razen št. 45, 

47, 48, 49, Ojstro od hišne št. 25 dalje, razen št. 33, 
Ostenk.

V tej volilni enoti se izvoli 7 članov sveta krajevne 
skupnosti.

6. krAJEVNA SkUPNOSt FrANC FAkIN

Svet kS šteje 7 članov.

V krajevni skupnosti Franc Fakin se določijo naslednje 
volilne enote:

1. volilna enota, ki obsega:
 Ojstro od hišne št. 1 do 22/b in 33, Mestni trg, 

Majcenova cesta, Ulica španskih borcev, Obrtniška 
cesta, Loke, Gimnazijska cesta, trg Franca Fakina, 
Cesta tončke Čeč, kovinarsko naselje, Cesta OF, 
Golovec, keršičev hrib in Savinjska cesta.

V tej volilni enoti se izvoli 7 članov sveta krajevne 
skupnosti.

7. krAJEVNA SkUPNOSt FrANC SALAMON

Svet kS šteje 7 članov.

V krajevni skupnosti Franc Salamon se določijo naslednje 
volilne enote:

1. volilna enota, ki obsega:
 Gabrsko, knezdol od hišne št. 2 do vključno 33 in št. 

45, 47, 48, 49 in Vrhe.

V tej volilni enoti se izvoli 7 članov sveta krajevne 
skupnosti.

8. krAJEVNA SkUPNOSt kLEk

Svet kS šteje 9 članov.

V krajevni skupnosti klek se določijo naslednje volilne 
enote:

1. volilna enota, ki obsega:
 Planinska vas in Prapreče.

V tej volilni enoti se izvoli 3 člane sveta krajevne 
skupnosti.

2. volilna enota, ki obsega:
 Sveta Planina in Čebine.

V tej volilni enoti se izvoli 3 člane sveta krajevne 
skupnosti.

3. volilna enota, ki obsega:
 klek hišna št. 1/a, 1/b in od hišne št. 5 dalje.

V tej volilni enoti se izvoli 3 člane sveta krajevne 
skupnosti.

9. krAJEVNA SkUPNOSt DOBOVEC

Svet kS šteje 7 članov.

V krajevni skupnosti Dobovec se določijo naslednje 
volilne enote:

1. volilna enota, ki obsega:
 Dobovec, ključevica, Škofja riža, Završje in Župa.

V tej volilni enoti se izvoli 7 članov sveta krajevnih 
skupnosti.

10. krAJEVNA SkUPNOSt IVAN kEŠE

Svet kS šteje 7 članov.

V krajevni skupnosti Ivan keše se določijo naslednje 
volilne enote:

1. volilna enota, ki obsega:
 kešetovo, Ulica Sallaumines, Dom in vrt, Pod gozdom 

in Vreskovo.

V tej volilni enoti se izvoli 7 članov sveta krajevnih 
skupnosti.
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2. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe 
Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih 
skupnosti v občini trbovlje (UVZ, št. 13/98 in 19/02).

3. člen

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

Številka: 040-1/06
Datum: 18. 9. 2006 

Župan
Občine trbovlje

Bogdan BArOVIČ

35

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.
l.rS, št. 100/05 – ZLS – UPB 1), 37. člena Statuta 
Občine trbovlje (UVZ št. 19/04 – UPB in 24/05) ter 
83. člena Poslovnika občinskega sveta (UVZ št. 11/04 
– UPB in 24/05) je Občinski svet Občine trbovlje na 
svoji 30. redni seji, dne 18.09.2006 sprejel naslednje:

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

OBČINSKEGA SVETA

1. člen

101. člen:
- Spremeni se besedilo tega člena tako, da se le-ta 

glasi:

»Župan imenuje in razrešuje podžupana oziroma 
podžupane v primeru, da ima občina več podžupanov«.

Številka: 01503 - 6/2003 - 7
Datum: ______________ 

Župan
Občine trbovlje

Bogdan BArOVIČ

36

Na podlagi 37. člena Statuta Občine trbovlje (UVZ, št 
19/04 – UPB in 24/05) je Občinski svet Občine trbovlje 
na svoji 30. seji dne 18.9.2006 sprejel naslednji

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
PRAVILNIKA O ŠTIPENDIRANJU IN POMOČEH 

DIJAKOM IN ŠTUDENTOM V OBČINI TRBOVLJE

1. člen

V 7. členu se za 2. alineo doda:
• kandidatom za pridobitev obeh vrst štipendij (za 

nadarjene in za druge) se za deficitarni poklic doda 
20 točk.

2. člen

V 8. členu se v drugem odstavku za besedno zvezo »pogoji 
za dodelitev,« doda »vrste deficitarnih poklicev,«.

3. člen

V 15. členu se v prvem odstavku za besedno zvezo 
»razen če je kandidat zamudil iz opravičljivih zdravstvenih 
razlogov,« črta »se je vrnil s služenja vojaškega roka,«. 

4. člen

ta pravilnik prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
vestniku Zasavja.

Datum: 18.9.2006
Številka: 007-17/2006

Župan
Občine trbovlje

Bogdan BArOVIČ
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Založili občini Hrastnik in trbovlje

računalniška priprava, oblikovanje in tisk: Pagat d.o.o.,Sedraž, tel. 03 56 46 888, e-pošta: pagat.doo@siol.net

SPEKTER D.O.O. 

37

Spekter d.o.o., trg revolucije 7, 1420 trbovlje objavlja 
javni razpis za

ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO 
NEPREMIČNIN

1.0 Predmet prodaje:

1.1 Poslovni prostor v skupni izmeri 36,25 m2, v 1. 
nadstropju objekta Cesta zmage 35b, Zagorje. 
Izklicna cena 7.340.000,00 SIt.

1.2 Poslovni prostor v skupni izmeri 119,80 m2, v pritličju 
objekta Šuštarjeva kolonija 42, trbovlje. Izklicna 
cena 14.900.000,00 SIt.

2.0 Podatki o nepremičnini:

Nepremičnina, opisana pod točko 1.1 je prosta bremen 
in najema. Nepremičnina opisana pod točko 1.2 je 
prosta bremen in zasedena z najemnikom.

Ogled vseh nepremičnin je možen po predhodnem 
dogovoru.

kontaktna oseba: Andreja FEMC, Spekter d.o.o. 
trbovlje, tel.št. 03/56 33 014.

3.0 trajanje razpisa:

Vsi zainteresirani ponudniki lahko pošljejo svoje pisne 
ponudbe priporočeno v zapečateni ovojnici s pripisom 
»NE ODPIrAJ – PONUDBA« na naslov: SPEktEr d.o.o. 
trg revolucije 7, trbovlje najkasneje do 29.09.2006. Pri 
odpiranju prispelih ponudb po pošti bo upoštevan datum 
na poštnem žigu.

Ponudniki bodo o rezultatih izbire obveščeni do 
09.10.2006.

4.0 Pogoji za udeležbo na razpisu:

Pri prodaji nepremičnine z zbiranjem ponudb lahko 
sodelujejo pravne in fizične osebe ob pogoju, da ob 
ponudbi vplačajo varščino v višini 10 % izklicne cene.

Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov 
točen naslov, davčno številko, matično številko, ponujeni 
znesek, navedbo nepremičnine, plačilne pogoje in 
številko transakcijskega računa ponudnika.

Nepremičnine prodajamo po sistemu videno-kupljeno.

Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokazilo o vplačani 
varščini, potrjeno od strani banke, fizične osebe potrdilo 
o državljanstvu rS in fotokopijo osebne izkaznice ali 
potnega lista, pravne osebe izpisek iz sodnega registra.

Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun 
SPEktEr d.o.o. številka 26330-0012666385 pri BZ 
d.d. trbovlje, s pripisom namena nakazila: Varščina za 
zbiranje ponudb.

Ponudniku, ki ni bil izbran za najugodnejšega ponudnika, 
se varščina brez obresti vrne v osmih dneh po izbiri 
najugodnejšega ponudnika. Izbranemu ponudniku se bo 
varščina štela v kupnino.

Ponudbe brez vplačane varščine in nižje od izklicne cene 
ne bodo obravnavane.

Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v 8 dneh po 
prejemu predloga pogodbe, preostanek kupnine pa 
plačati najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe. 
Če kupec ne bo sklenil pogodbe ali plačal preostanka 
kupnine v roku, se šteje da odstopa od nakupa, plačano 
varščino pa zadržimo.

Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo :
• ponudil višjo ceno nepremičnine 
• ponudil dodatne pogoje, ugodnosti za prodajalca

Izročitev in prevzem nepremičnine bo izvedena v roku 
enega tedna po plačilu kupnine.

Spekter d.o.o. k izbiri ponudnika po tem razpisu ni 
zavezan!

SPEktEr d.o.o.


