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OBÈINA TRBOVLJE

40.

Na podlagi 29. èlena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
preèišèeno besedilo 2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 
100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.US, 51/10, 
84/ - 10 Odl.US, 40/12-ZUJF), 29. èlena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno preèišèeno besedilo 4, 110/11 - ZDIU12), 
Zakona o financiranju obèin (Uradni list RS, št. 
32/06 - uradno preèišèeno besedilo 1, 123/06, 
57/08), 11. èlena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) ter na podlagi  
15. èlena Statuta Obèine Trbovlje (Uradni vestnik 
Zasavja št. 11/12) in 85. èlena Poslovnika 
obèinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja, št. 
11/12 – uradno preèišèeno besedilo) je Obèinski 
svet Obèine Trbovlje na 16. redni  seji dne 
17.12.2012 sprejel

ODLOK O PRORAÈUNU OBÈINE

TRBOVLJE ZA LETO 2013

I. SPLOŠNA DOLOÈBA
  1. èlen

(podroèja, ki jih proraèun doloèa)
                                                                
S tem odlokom se za proraèun Obèine Trbovlje za 
leto 2013 (v nadaljnjem besedilu: proraèun) 
doloèajo višina, programska struktura proraèuna, 
cilji in naèela proraèuna, postopki izvrševanja 
proraèuna, posebnosti upravljanja in prodaje 
stvarnega in finanènega premoženja obèine ter 
obseg zadolževanja in dajanja poroštev.

2. èlen
(opredelitev prihodkov)

Prihodki, ki pripadajo obèini za financiranje javne 
porabe in drugih nalog, so opredeljeni z Zakonom 
o lokalni samoupravi in Zakonom o financiranju 
obèin. Vsi prihodki se izkazujejo v  proraèunu 
obèine.

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAÈUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA 
PRORAÈUNA

3. èlen
(višina splošnega dela proraèuna in struktura 

posebnega dela proraèuna)

V splošnem delu proraèuna so prikazani 
prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do 
ravni štirimestnih kontov. 
Splošni del proraèuna se na ravni podskupin 
kontov doloèa v naslednjih zneskih:
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PRORAÈUN OBÈINE TRBOVLJE ZA LETO 2013

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

108 % 2.PP2013

(1)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 15.635.177

TEKOÈI PRIHODKI (70+71) 12.738.154

70 DAVÈNI PRIHODKI 10.291.702

700 Davki na dohodek in dobièek 8.572.624

703 Davki na premoženje 1.690.228

704 Domaèi davki na blago in storitve 28.850

71 NEDAVÈNI PRIHODKI 2.446.452

710 Udeležba na dobièku in dohodki od premoženja 2.331.202

711 Takse in pristojbine 4.000

712 Globe in druge denarne kazni 20.220

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.500

714 Drugi nedavèni prihodki 86.530

72 KAPITALSKI PRIHODKI 85.078

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 42.950

722 Prihodki od prodaje zemljišè in neopredmetenih sredstev 42.128

73 PREJETE DONACIJE 144.000

730 Prejete donacije iz domaèih virov 144.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.667.945

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanènih institucij 646.175

741 Prejeta sredstva iz državnega proraèuna iz sredstev proraèuna Evropske unije 2.021.770

Stran 1 od 5

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

108 % 2.PP2013

(1)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 17.904.342

40 TEKOÈI ODHODKI 3.537.853

400 Plaèe in drugi izdatki zaposlenim 948.478

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 156.651

402 Izdatki za blago in storitve 2.355.543

403 Plaèila domaèih obresti 55.381

409 Rezerve 21.800

41 TEKOÈI TRANSFERI 6.468.749

410 Subvencije 364.754

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.039.147

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 471.886

413 Drugi tekoèi domaèi transferi 2.592.962

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.556.929

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.556.929

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 340.811

431 Investicijski transferi pravnim in fiziènim osebam, ki niso proraèunski uporabniki 84.658

432 Investicijski transferi proraèunskim uporabnikom 256.153

Stran 2 od 5
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

108 % 2.PP2013

(1)

III. PRORAÈUNSKI PRESEŽEK     (PRORAÈUNSKI PRIMANKLJAJ)

     (I. % II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-2.269.165

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

     (I. % 7102) % ( II. % 403 % 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plaèil obresti)

-2.309.089

III/2. TEKOÈI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)

     (70 + 71) % (40 + 41)  (Tekoèi prihodki minus tekoèi odhodki in tekoèi transferi)

2.731.552

Stran 3 od 5

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

B. RAÈUN FINANÈNIH TERJATEV IN NALOŽB

108 % 2.PP2013

(1)

IV. PREJETA VRAÈILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 261.438

75 PREJETA VRAÈILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKI H DELEŽEV 261.438

750 Prejeta vraèila danih posojil 250.038

752 Kupnine iz naslova privatizacije 11.400

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

261.438

Stran 4 od 5

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

C. RAÈUN FINANCIRANJA

108 % 2.PP2013

(1)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 2.500.000

50 ZADOLŽEVANJE 2.500.000

500 Domaèe zadolževanje 2.500.000

VIII. ODPLAÈILA DOLGA (550+551) 192.689

55 ODPLAÈILA DOLGA 192.689

550 Odplaèila domaèega dolga 192.689

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAÈUNU (I.+IV.+VII.%
II.%V.%VIII.)

299.584

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.%VIII.) 2.307.311

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.%IX.) 2.269.165

XII. STANJE SREDSTEV NA RAÈUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 819.329

Stran 5 od 5
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Bilanca prihodkov in odhodkov, raèun finanènih 
terjatev in naložb ter raèun financiranja  so 
sestavni del splošnega dela proraèuna obèine 
Trbovlje.
Posebni del proraèuna sestavljajo finanèni naèrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: 

PU -proraèunski uporabnik
PPP -podroèje proraèunske porabe 
GPR -glavni program
PPR -podprogram 
PP -proraèunska postavka
K6 -podkonto

Posebni del proraèuna do ravni proraèunskih 
postavk – podkontov, Naèrt razvojnih programov, 
Letni naèrt pridobivanja in razpolaganja s 
stvarnim premoženjem, Kadrovski naèrt in 
Tabela namenskih sredstev se objavijo na spletni 
strani Obèine Trbovlje. 

Naèrt razvojnih programov sestavljajo projekti, 
kjer pa je to bolj racionalno, ga sestavljajo 
podroèja porabe. 

III. CILJI IN NAÈELA PRORAÈUNA
 

4. èlen
(integralni proraèun)

Vsi prejemki, izkazani v proraèunu služijo za 
pokrivanje vseh izdatkov, razen èe z Zakonom o 
javnih financah, Zakonom o izvrševanju 
proraèunov RS za leti 2012 in 2013 ali s tem 
Odlokom ni doloèeno drugaèe.

5. èlen
(poslovanje posrednih proraèunskih 

uporabnikov)

Sredstva, ki po tem odloku pripadajo 
posameznim posrednim proraèunskim 
uporabnikom so namenska in jih v druge 
namene ni mogoèe uporabiti. Uporabniki 
proraèunskih sredstev ne smejo prevzemati na 
raèun obèinskega proraèuna obveznosti, ki bi 
presegale zneske, doloèene z obèinskim 
proraèunom za njihovo dejavnost. Posredni 
uporabniki pri svojem poslovanju ne smejo 
sklepati poslov, ki pomenijo dolgoroèno 
zadolževanje oziroma morajo upoštevati doloèila  
24. èlena tega Odloka. 
Pogoj za prejem sredstev je sklenjena pogodba, 
sklep Obèinskega sveta ali sklep župana.

6. èlen
(vkljuèitev prejemkov in izdatkov v proraèun 

tekoèega leta)

Med prihodke in prejemke tekoèega leta se 
vkljuèujejo vsa sredstva, ki so bila vplaèana in 
razporejena na raèune proraèuna do 31.12. 
tekoèega leta.
Med odhodke in izdatke proraèuna tekoèega leta 
se vkljuèujejo vsa sredstva,  ki so bili nakazani iz 
proraèuna do 31.12. tekoèega leta.

7. èlen
(financiranje posrednih uporabnikov in njihovi 

lastni prihodki)

Pri razporejanju proraèunskih sredstev na 
uporabnike se le ta zmanjšajo za naèrtovane 
lastne prihodke uporabnikov. Ugotovljeni presežki 
lastnih prihodkov uporabnikov po zakljuènih 
raèunih se vplaèajo v proraèun do konca februarja 
tekoèega leta za preteklo leto.

8. èlen
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

S prostimi denarnimi sredstvi na raèunih upravlja 
župan. Prosta denarna sredstva se lahko 
nalagajo v banke, Banko Slovenije in državne 
vrednostne papirje ob upoštevanju naèela 
varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance 
pristojnega organa obèine prosta denarna 
sredstva najprej ponuditi proraèunu, èe je to 
potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za 
izvrševanje proraèuna.

IV. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAÈUNA

9. èlen
(odgovornost župana in raven izvrševanja 

proraèuna)

Za izvrševanje proraèuna je odgovoren župan 
obèine Trbovlje, ki o izvrševanju proraèuna 
dvakrat letno poroèa obèinskemu svetu. Župan 
pripravi po konèanem prvem polletju polletno 
poroèilo o realizaciji proraèuna. O doseženih ciljih 
in rezultatih v preteklem letu pa pripravi letno 
poroèilo o realizaciji proraèuna (zakljuèni raèun),  
ter o tem poroèa obèinskemu svetu. 

Župan lahko za izvrševanje proraèuna pooblasti 
podžupanjo.
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Proraèun se izvršuje na ravni proraèunske 
postavke-podkonta. V primeru, èe v proraèunu 
nastane izdatek, za katerega na sicer ustrezni 
postavki ni predvidenega podkonta, odpre oddelek 
za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti 
ustrezni podkonto, skladno s ekonomsko 
klasifikacijo javnofinanènih izdatkov. Sredstva za 
novo odprti podkonto je potrebno zagotoviti iz 
drugih podkontov v okviru iste proraèunske 
postavke. 

10. èlen
(obveznosti plaèevanja v breme obèinskega 

proraèuna)

Obveznosti v breme obèinskega proraèuna se 
plaèujejo v rokih, ki so za posamezne namene 
doloèeni v 23. èlenu Zakona o izvrševanju 
proraèuna RS za leti 2012 in 2013. 
Sredstva proraèuna se uporabljajo za plaèevanje 
že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih 
del. Predplaèila so možna le izjemoma, ob 
primernem zavarovanju predplaèil in ob 
predhodnem soglasju župana.

11. èlen
(ukrepi za uravnoteženje proraèuna med 

proraèunskim letom)

Èe se med proraèunskim letom poveèajo izdatki ali 
zmanjšajo prejemki proraèuna, lahko župan, 
skladno s 40. èlenom Zakona o javnih financah, za 
najveè 45 dni zadrži izvrševanje posameznih 
izdatkov.
Sredstva proraèuna se prednostno zagotavljajo za 
namene, ki so doloèeni z zakoni oziroma 
obèinskimi odloki in še omogoèajo minimalni obseg 
delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokonèanje 
zaèetih investicij, za katere so opredeljena tudi 
lastna sredstva investitorja oziroma so 
sofinancirana s strani države. Pri tem morajo biti 
investicije opredeljene v naèrtih razvojnih 
programov za obdobje 2013 do 2016, ki so 
sestavni del proraèuna. 

12. èlen
(splošna proraèunska rezervacija in spremembe 

neposrednih uporabnikov med letom)

V proraèunu se del predvidenih proraèunskih 
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži 
kot splošna proraèunska rezervacija, ki se v 
proraèunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proraèunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere se 
med letom izkaže, da niso zagotovljena v 
zadostnem obsegu.

Sredstva splošne proraèunske rezervacije  ne 
smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov. 
O uporabi sredstev splošne proraèunske 
rezervacije odloèa župan.

Èe se med letom ugotovi nov uporabnik 
proraèunskih sredstev, se za njegovo delo 
zaèasno zagotovijo sredstva iz splošne 
proraèunske rezervacije, dokonèno pa z 
rebalansom.
Èe se uporabnik med letom ukine, se 
neporabljena sredstva prenesejo v splošno 
proraèunsko rezervacijo ali na uporabnika, ki 
prevzame njegove naloge.

13. èlen
(proraèunska rezerva)

Obèina Trbovlje v letu 2013 ne bo dodatno 
oblikovala sredstev za proraèunsko rezervo. 
Zakonsko doloèena višina teh sredstev je najveè 
1,5 % prejemkov proraèuna. 
Sredstva proraèunske rezerve se porabijo za 
namene, doloèene z Zakonom o javnih financah. 
Župan odloèa o uporabi teh sredstev do višine 
40.000 EUR z DDV, nad to višino pa obèinski svet 
s posebnim odlokom.

Proraèunska rezerva deluje kot proraèunski sklad, 
katerega upravitelj je župan.

14. èlen
(prerazporeditve pravic porabe sredstev)

Prerazporeditve so v posebnem delu proraèuna 
mogoèe v okviru enega proraèunskega 
uporabnika (PU), enega podroèja proraèunske 
porabe (PPP) med proraèunskimi postavkami 
(PP) tega podroèja oziroma podkonti  in sicer v 
višini 20% vrednosti sprejetega plana na 
postavki. 
Vrednostno prerazporeditve na postavki ne 
smejo presegati 20.865 EUR, pri tem pa mora 
proraèun ostati uravnotežen. Temu ustrezno se 
prilagodi tudi plan na nivoju podkontov. 
Prerazporejanje lahko opravi župan najveè 
dvakrat letno: junija pred pripravo polletnega 
poroèila o realizaciji proraèuna in decembra.

Prerazporeditve ureja poseben pravilnik, ki ga 
sprejme župan. O prerazporeditvah mora župan 
poroèati obèinskemu svetu.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je 
zadnji sprejeti proraèun ali rebalans proraèuna. 
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15. èlen
(sestavni deli proraèuna in obvezne priloge)

Naèrti razvojnih programov so obvezni sestavni 
del proraèuna. 

Posebej so priloge k proraèunu tudi:
- Kadrovski naèrt. 

- Pregled porabe namenskih sredstev.

16. èlen
(samostojni dokumenti v okviru proraèuna)

Kot samostojni dokument v okviru proraèuna je 
priložen:

- Letni naèrt ravnanja s stvarnim premoženjem, 

17. èlen
(predobremenitve proraèunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekoèem letu 
razpiše javno naroèilo za celotno vrednost 
projekta, ki je vkljuèen v naèrt razvojnih 
programov, èe so zanj naèrtovane pravice 
porabe na proraèunskih postavkah v sprejetem 
proraèunu.
Obèina Trbovlje lahko v tekoèem letu podpiše 
pogodbo za celotno vrednost projekta, èe ima v 
proraèunu tekoèega leta zagotovljenih na 
proraèunski postavki najmanj 40% pogodbene 
vrednosti za projekte iz 1. odstavka tega èlena. 
Dinamika plaèila razlike do pogodbenega zneska 
mora biti iz pogodbe razvidna.  
Pri tem morajo biti projekti vkljuèeni v razvojni 
program obèine za obdobje 2013 – 2016.

Župan lahko spreminja vrednost projektov v 
naèrtu razvojnih programov, pri tem pa mora 
upoštevati omejitve glede prerazporeditev, 
skladno s 14. èlenom tega Odloka. 

Novi projekti se uvrstijo v naèrt razvojnih 
programov na podlagi odloèitve Obèinskega 
sveta. 

18. èlen
(odgovornost uporabnikov proraèuna)

Za zakonito, smotrno in uèinkovito uporabo 
sredstev, ki so uporabnikom odobrena v 
obèinskem proraèunu, je odgovoren 
odredbodajalec uporabnika, za formalno 
pravilnost nalogov pa odgovarjajo odgovorne 
osebe uporabnikov proraèunskih sredstev.

19. èlen
(obveznosti poroèanja uporabnikov proraèunskih 

sredstev)

Uporabniki proraèunskih sredstev morajo finanèni 
službi obèine pošiljati finanèno ovrednotene 
plane, poroèila in podatke o izvajanju svojih nalog 
in namenski uporabi proraèunskih sredstev v 
skladu z Odredbo o ekonomski klasifikaciji 
javnofinanènih prihodkov in odhodkov, danih in 
vrnjenih posojil ter zadolževanja in  plaèila dolga, v 
skladu Pravilnikom o programski klasifikaciji 
javnofinanènih izdatkov in Navodilom o pripravi 
finanènih naèrtov posrednih uporabnikov 
državnega in obèinskih proraèunov.
Plane predložijo uporabniki v skladu z izhodišèi in 
roki, ki jih doloèi župan. Letna poroèila posredni  
uporabniki pošljejo do 28. februarja tekoèega  leta 
za preteklo leto.
Namensko uporabo prejetih sredstev morajo 
dokazovati s poroèilom o realizaciji obèini 
predloženega programa. 
Obèinska uprava opravlja pri uporabnikih  
proraèuna proraèunski nadzor nad pravilno, 
racionalno, smotrno in namensko porabo 
proraèunskih sredstev.

20. èlen
(nadzor uporabnikov proraèunskih sredstev)

Na zahtevo župana, nadzornega odbora in 
obèinske uprave so uporabniki proraèuna dolžni 
predložiti podatke za analizo porabe sredstev. 
Èe uporabniki proraèunskih sredstev ne ravnajo v 
skladu z doloèili tega odloka, jim lahko župan 
deloma ali v celoti zaèasno ustavi proraèunsko 
financiranje.

21. èlen
(namenski prejemki in izdatki proraèuna)

Namenske prejemke in izdatke doloèa 43. èlen 
ZJF. Namenski prihodki in prejemki v proraèunu 
2013 so:

- taksa za odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode,

- taksa za obremenjevanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov,

- prihodki od prodaje ali zamenjave 
obèinskega stvarnega premoženja 
(kapitalski prihodki),

- donacije,
- transferni prihodki,
- požarna taksa,
- kupnine od prodanih stanovanj,
- komunalni prispevek,
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- komunalni prispevek,
- najemnine od infrastrukture obveznih in 

izbirnih gospodarskih javnih služb,
- 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 
toèno doloèene namene opredeli v Tabeli 
namenskih sredstev, ki je priloga proraèunu.

Èe je bil v tekoèem letu vplaèan namenski 
prejemek, izdatek pa ni bil realiziran, se pravica 
porabe na proraèunski postavki, ki ni bila 
porabljena v tekoèem letu, prenese v naslednje 
leto za isti namen.  

Èe se v proraèun vplaèa namenski prejemek, za 
katerega v sprejetem proraèunu še ni odprta 
posebna postavka, odpre Oddelek finance, 
gospodarstvo in družbene dejavnosti   novo 
posebno postavko. Obseg pravic porabe na 
posamezni postavki se doloèi v višini dejansko 
vplaèanih namenskih prejemkov proraèuna za 
namenske odhodke proraèuna. 

22. èlen
(likvidnostno zadolževanje obèine)

Èe pri izvrševanju proraèuna pride do likvidnostnih 
težav se lahko obèina likvidnostno zadolži, vendar 
najveè do višine 5 % zadnjega sprejetega 
proraèuna. O tem odloèa župan v skladu z 
zakonom in statutom obèine. Obveznosti iz 
najema kredita za likvidnostno zadolžitev mora 
obèina poravnati do izteka tekoèega leta, v 
katerem se je likvidnostno zadolžila. 

V. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANÈNEGA PREMOŽENJA 
OBÈINE 

23. èlen
(odpis, delni odpis, odlog in obroèno plaèevanje 

dolga do obèine)

Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem 
zavarovanju in obrestovanju odloži plaèilo, dovoli 
obroèno plaèilo dolga dolžnika ali spremeni 
predvideno dinamiko plaèila dolga, èe se s tem 
bistveno izboljšajo možnosti za plaèilo dolga 
dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoèe 
izterjati celotnega dolga. 
Župan lahko zahteva takojšnje plaèilo celotnega 
dolga, katerega plaèilo je odloženo, èe eden 
izmed obrokov ni pravoèasno plaèan.

Župan lahko do višine 2.000 EUR odpiše 
oziroma delno odpiše plaèilo dolga, èe bi bili 
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z 
višino terjatve, èe dolžnik premoženja nima 
oziroma je le-to neunovèljivo. 

O odpisu terjatev nad zneskom doloèenim v 
prejšnjem odstavku, odloèa Obèinski svet.

VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV 
OBÈINE IN JAVNEGA SEKTORJA

24. èlen
 (obseg zadolževanja obèine in izdanih poroštev 

obèine)

Obèina Trbovlje se lahko v letu 2013 dolgoroèno 
zadolži v višini najveè do 2.500.000 EUR in sicer 
za izvedbo Rekonstrukcije OŠ Trbovlje, 
Energetsko sanacijo JV dela OŠ Trbovlje in za 
sanacijo ostrešja na Osnovni šoli Ivan Cankar. 

Obèina Trbovlje ne bo dajala poroštev. 

Posredni proraèunski uporabniki v obèini 
Trbovlje, katerih ustanoviteljica je Obèina 
Trbovlje, se v letu 2013 ne smejo dolgoroèno 
zadolževati. 

VII. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE

25. èlen
(zaèasno financiranje v letu 2014)

V obdobju zaèasnega financiranja Obèine 
Trbovlje v letu 2014, èe bo zaèasno financiranje 
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o 
doloèitvi zaèasnega financiranja.

26. èlen
(uveljavitev odloka)

Odlok o proraèunu Obèine Trbovlje za leto 2013 
se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in zaène 
veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se 
od 1. januarja 2013.

Številka: 410-13/2012-1
Datum: 17.12.2012

                



                                                                                         Uradni vestnik Zasavja                                                                         Št. 37  Stran 9 

14. del parc.št. 674/0 (ID 1900555), del parc.št. 
679/0 (ID 4923968) in del parc.št. 682/0 (ID 
      3917035), vse k.o. Knezdol, 
15. del parc.št. 651/1 (ID 609745), del parc. št. 
652/2 (ID 5259307), del parc.št. 655/6 (ID 
      3853762), del parc.št. 670/1 (ID 5301228), vse 
k.o. Trbovlje,
16. del parc.št. 4/2 (ID 4923452) k.o. Trbovlje.

      
2. Objekti:

1. stavba št. 3103 skupaj s pripadajoèim 
zemljišèem parc. št. 351/91 k.o. Trbovlje (ID 
2636436).

CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA 
NEPREMIÈNEGA PREMOŽENJA:

1. Zemljišèa:

Pod zaporedno št. 1
Zemljišèa parc.št. 28/10 k.o. Èeèe (ID 5857573) v 

2izmeri 279 m , parc.št. 28/12 k.o. Èeèe (ID 
25857560) v izmeri 125 m  in parc.št. 31/12 k.o. 

2Èeèe (ID 5857558) v izmeri 278 m . Orientacijska 
vrednost: 10.400,00 EUR.
Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture – 
lokalno cesto. Z nakupom bo obèina postala 
lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 2
Zemljišèe parc.št. 1493/26 k.o. Trbovlje (ID 

23651229) v izmeri 678 m . 
Orientacijska vrednost: 6.000,00 EUR.
Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture – 
javno cesto. Z nakupom pa bo obèina postala 
lastnica dela  javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 3
Zemljišèe parc.št. 299/2 k.o. Trbovlje (ID 3201260) 

2v izmeri 45 m . 
Zemljišèe bo brezplaèno preneseno na Obèino 
Trbovlje, saj so bile obveznosti izpolnjene že v 
preteklosti.
Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture – 
javno cesto. Z prenosom bo obèina postala 
lastnica dela  javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 4
Deli zemljišè parc.št. 495/0 k.o. Èebine (ID 

22257707) v izmeri cca. 380 m , parc.št. 496/0 k.o. 
2Èebine (ID 3265632) v izmeri cca. 1262 m  in 

parc.št. 497/0 k.o. Èebine (ID 746640) v izmeri 
2cca. 4853 m .

Orientacijska vrednost: 29.500,00 EUR. 

                

LETNI NAÈRT RAVNANJA S STVARNIM 
PREMOŽENJEM OBÈINE TRBOVLJE ZA 

LETO 2013

I. UVOD

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) 
in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin 
in samoupravnih lokalnih skupnosti(Uradni list RS, 
št. 34/2011) je  obèinski svet na svoji 16. redni seji 
dne 17.12.2012 sprejel :

·Letni naèrt pridobivanja nepremiènega 
premoženja in

·Letni naèrt razpolaganja z nepremiènim 
premoženjem.

II. LETNI  NAÈRT PRIDOBIVANJA 
NEPREMIÈNEGA PREMOŽENJA 

1. Zemljišèa:

1. Parc.št. 28/10 (ID 5857573), parc.št. 28/12 (ID 
5857560) in parc.št. 31/12 (ID 5857558), vse 
k.o. Èeèe,

2. parc.št. 1493/26 (ID 3651229) k.o. Trbovlje, 
3. parc.št. 299/2 (ID 3201260) k.o. Trbovlje, 
4. del parc.št. 495/0 (ID 2257707), del parc.št. 

496/0 (ID 3265632) in del parc.št. 497/0 (ID 
746640), vse k.o. Èebine, 

5. parc.št. 697/9 (ID 5846354), parc.št. 698/5 (ID 
5846352), parc.št. 697/7 (ID 5846349), 
parc.št. 695/7 (ID 5846347), parc.št. 693/7 (ID 
5846344), parc.št. 702/5 (ID 5846338), 
parc.št. 699/7 (ID 5846342), parc.št. 699/11 
(ID 5846334), parc.št. 699/12 (ID 5846335), 
parc.št. 664/8 (ID 5846328), vse k.o. Trbovlje,

6. del parc.št. 566/3 (ID 3992707) in del parc.št. 
567/13 (ID 1136975), obe k.o. Èebine,

7. parc.št. 737/7 (ID 5951447), parc.št. 735/6 (ID 
5951298), parc.št. 726/18 (ID 5951436), 
parc.št. 726/15 (ID 5951292), parc.št. 726/14 
(ID 5951308) vse k.o. Trbovlje, 

8. parc.št. 191/2 (ID 5848951) k.o. Dobovec, 
9. parc.št. 54/11 (ID 5925799), parc.št. 54/12 (ID 

5925800) in parc.št. 54/13 (ID 5925801), vse 
k.o. Èeèe, 

10. parc.št. 55/5 (ID 5925803) k.o. Èeèe, 
11. parc.št. 1499/17 (ID 5855182) k.o. Trbovlje,
12. del parc.št. 470/2 (ID 4927405) k.o. Trbovlje,
13. del parc.št. 32/3 (ID 5060171) k.o. Èeèe,
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 Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture – 
javno cesto. Po konèani geodetski odmeri in 
pravnomoèni odloèbi GURS-a bo stanje tudi 
zemljiškoknjižno urejeno. Z nakupom bo obèina 
postala lastnica dela  javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 5
Zemljišèa parc.št. 697/9 k.o. Trbovlje (ID 5846354) 

2v izmeri 27 m , parc.št. 698/5 k.o. Trbovlje (ID 
258463352) v izmeri 78 m , parc.št. 697/7 k.o. 

2Trbovlje (ID 5846349) v izmeri 240 m , parc.št. 
2695/7 k.o. Trbovlje (ID 5846347) v izmeri 348 m , 

parc.št. 693/7 k.o. Trbovlje (ID 5846344) v izmeri 
232 m , parc.št. 702/5 k.o. Trbovlje (ID 5846338) v 

2izmeri 423 m , parc.št. 699/7 k.o. Trbovlje (ID 
25846342) v izmeri 302 m , parc.št. 699/11 k.o. 

2Trbovlje (ID 5846334) v izmeri 214 m , parc.št. 
2699/12 k.o. Trbovlje (ID 5846335) v izmeri 26 m , 

parc.št. 664/8 k.o. Trbovlje (ID 5846328) v izmeri 
240 m . 

Orientacijska vrednost: 8.200,00 EUR.  
Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture – 
javno cesto z oznako LC 423351. Pravnomoèna 
geodetska izmera je že realizirana. Z nakupom bo 
obèina postala lastnica dela javne infrastrukture.
Pod zaporedno št. 6
Del zemljišè parc.št. 566/3 k.o. Èebine (ID 

23992707) v izmeri cca. 49 m  in del parc.št. 567/13 
2k.o. Èebine (ID 1136975) v izmeri cca. 9 m . 

Orientacijska vrednost: 4.000,00 EUR. 
Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture - 
vodohran z vodnim zajetjem. Z nakupom  bo 
obèina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 7
Zemljišèa parc.št. 737/7 k.o. Trbovlje (ID 5951447) 

2v izmeri 2 m , parc.št. 735/6 k.o. Trbovlje (ID 
25951298) v izmeri 21 m , parc.št. 726/18 k.o. 

2Trbovlje (ID 5951436) v izmeri 11 m , parc.št. 
2726/15 k.o. Trbovlje (ID 5951292) v izmeri 27 m , 

parc.št. 726/14 k.o. Trbovlje (ID 5951308) v izmeri 
27 m . 

Orientacijska vrednost: 2.000,00 EUR.
Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture - del 
javne ceste Dežman - Klek. Z nakupom  bo obèina 
postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 8
Zemljišèe parc.št. 191/2 k.o. Dobovec (ID 

25848951) v izmeri 127 m . 
Orientacijska vrednost: 3.500,00 EUR.
Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture - del 
javne ceste Trbovlje - Dobovec. Z nakupom  bo 
obèina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 9
Zemljišèa parc.št. 54/11 k.o. Èeèe (ID 5925799) v 

2izmeri 539 m , parc.št. 54/12 k.o. Èeèe (ID 
25925800) v izmeri 44 m  in parc. št. 54/13 k.o. Èeèe 

2(ID 5925801) v izmeri 60 m . 
Orientacijska vrednost: 6.500,00 EUR.
Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture - del 
javne ceste in javnega parkirišèa. Z nakupom  bo 
obèina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 10 
Zemljišèe parc.št. 55/5 k.o. Èeèe (ID 5925803) v 

2izmeri 34 m . 
Orientacijska vrednost: 418,00 EUR.
Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture - del 
javne ceste. Z nakupom bo obèina postala lastnica 
dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 11
Zemljišèe parc.št. 1499/17 k.o. Trbovlje (ID 

25855182) v izmeri 51 m . 
Orientacijska vrednost: 1.000,00 EUR.
Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture 
»èrpališèe Aèkun«. Z nakupom  bo obèina postala 
lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 12
Del zemljišèa parc.št. 470/2 k.o. Trbovlje (ID 

24927405) v izmeri cca. 193 m . 
Orientacijska vrednost: 4.500,00 EUR.
Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture - 
javna cesta. Z nakupom bo obèina postala lastnica 
dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 13
Del zemljišèa parc.št. 32/3 k.o. Èeèe (ID 5060171) 

2v izmeri cca. 300 m  .
Orientacijska vrednost: 4.000,00 EUR.
Na zemljišèu bo obèina zgradila »vodohran 
Katarina« -  del javne infrastrukture. 

Pod zaporedno št. 14
Deli zemljišè parc.št. 674/0 k.o. Knezdol (ID 

21900555) v izmeri cca. 340 m , parc.št. 679/0 k.o. 
Knezdol (ID 4923968) v izmeri cca. 7 m2 in del 
parc.št. 682/0 k.o. Knezdol (ID 3917035) v izmeri 

2cca. 410 m .
Orientacijska vrednost: 4.000,00 EUR.
Obèina potrebuje predmetna zemljišèa za sanacijo 
plazu »Svine«.

Pod zaporedno št. 15
Deli zemljišè parc.št. 651/1 k.o. Trbovlje (ID 

2609745) v izmeri cca. 879 m , del parc. št. 652/2 
2k.o. Trbovlje (ID 5259307) v izmeri cca. 1 m , del 

parc.št. 655/6 k.o. Trbovlje (ID 3853762) v izmeri
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2.  del stavbe št. 3105 (ID 5389751) k.o. 
Trbovlje – parkirišèa od št. 149-173,

3.  solastniški delež petih delov stavbe št. 97 
(ID 5383685) k.o. Zagorje-mesto.

CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z 
NEPREMIÈNIM PREMOŽENJEM:

1. Zemljišèa:

Pod za poredno št. 1
Del zemljišè parc.št. 303/30 k.o. Trbovlje (ID 
383990) v izmeri cca. 400 m2 in parc.št. 1835/0 
k.o. Trbovlje (ID 43311) v izmeri cca. 50 m2. 
Orientacijska vrednost: 5.000,00 EUR. 
Lastnik sosednjih parcel je podal vlogo za odkup 
delov navedenih dveh parcel z namenom 
zaokrožitve parcele. Parceli geodetsko še nista 
odmerjeni. Ekonomska utemeljenost prodaje je, 
da za zemljišèe, od katerega nimamo nobenih 
prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost in omogoèimo vlagatelju 
zaokrožitev zemljišèa ob njegovem objektu.

Pod zaporedno št. 2
Zemljišèi  parc.št. 337/141 k.o. Trbovlje 
(ID5888048) v izmeri 21 m2 in parc.št. 337/142 
k.o. Trbovlje (ID 5888049) v izmeri 21 m2.
Orientacijska vrednost: 1.600,00 EUR.
Na parceli sta zgrajeni dve garaži, lastnika pa sta 
podala vlogo za odkup zemljišè pod njima. Cilj 
prodaje oziroma ekonomska utemeljenost prodaje 
je, da za zemljišèe, od katerega nimamo nobenih 
prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3
Zemljišèe parc. št. 1865/0 k.o. Trbovlje (ID 
4071464) v izmeri 432 m2. Orientacijska vrednost: 
3.456, 00 EUR.
Lastnika sosednjih parcel sta podala vlogi za 
odkup navedene parcele z namenom zaokrožitve 
parcele v lasti posameznega vlagatelja. Parcela 
geodetsko še ni odmerjena. Ekonomska 
utemeljenost prodaje je, da za zemljišèe, od 
katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo 
kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno 
vrednost in omogoèimo vlagateljema zaokrožitev 
zemljišè ob njunih objektih.

Pod zaporedno št. 4
Del zemljišèa parc.št. 25/0 k.o. Trbovlje (ID 
4273805) v izmeri cca. 100 m2. 
Orientacijska vrednost: 2.000,00 EUR.
Lastnik sosednje parcele je podal vlogo za odkup 
navedene parcele z namenom zaokrožitve 
parcele. 

                

2 cca. 10 m  in del parc.št. 670/1 k.o. Trbovlje (ID 
25301228) v izmeri cca. 45 m .

Orientacijska vrednost: 4.000,00 EUR.
Obèina potrebuje predmetna zemljišèa za sanacijo 
plazu »Klek«.

Pod zaporedno št. 16
Del zemljišèa parc.št. 4/2 k.o. Trbovlje (ID 4923452) 

2v izmeri cca. 100 m . 
Orientacijska vrednost: 2.648,00 EUR.
Zemljišèe predstavlja del javne infrastrukture - javna 
cesta. Z nakupom bo obèina postala lastnica dela 
javne infrastrukture.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1
Stavba št. 3103 skupaj s pripadajoèim zemljišèem 
parc. št. 351/91 k.o. Trbovlje (ID 2636436) v izmeri 

2107 m .
Orientacijska vrednost: 20.000,00 EUR.
Zemljišèe oziroma stavba se nahaja v mestnem 
jedru in zaradi ureditve tega dela mesta, bo obèina 
odkupila predmetno nepremiènino.

III. LETNI  NAÈRT RAZPOLAGANJA Z 
NEPREMIÈNIM PREMOŽENJEM

Za realizacijo prihodkov proraèuna Obèine Trbovlje 
za leto 2013 iz naslova razpolaganja s stvarnim 
nepremiènim premoženjem se proda naslednje 
premoženje:

1. Zemljišèa:
1. Del parc.št. 303/30 (ID 383990) in del 

parc.št. 1835/0 (ID 43311), obe k.o. Trbovlje, 
2. parc.št. 337/141 (ID 5888048) in parc. št. 

337/142 (ID 5888049), obe k.o. Trbovlje, 
3. parc.št. 1865/0 (ID 4071464) k.o. Trbovlje,
4. del parc.št. 25/0 (ID 4273805) k.o. Trbovlje,
5. parc.št. 887/127 (ID 4601484) k.o. Trbovlje,
6. del parc.št. 227/3 (ID 431418) k.o. Trbovlje,
7. del parc.št. 444/1 (ID 723879) k.o. Trbovlje,
8. parc.št. 1397/171 (ID 2540877) k.o. Trbovlje,
9. parc. št. 1151 (ID 4273802) k.o. Knezdol,
10. parc. št. 22/2 (ID 2257201) k.o. Trbovlje,
11. del parc.št. 23/4 (2594783) k.o. 1871 

Trbovlje,
12. parc.št. 405/0 (ID 4629916) k.o. Trbovlje,
13. del parc.št. 279/2 (ID 494254) k.o. Ojstro.

 
2. Objekti:
 1.  garaža, stojeèa na parcelni številki 884/44   

(ID 6019291) k.o. Trbovlje,173,
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Cilj prodaje oziroma ekonomska utemeljenost 
prodaje je, da za zemljišèe, od katerega 
nimamo nobenih prihodkov, prejmemo 
kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno 
vrednost.

Pod zaporedno št. 9
Zemljišèe parc.št. 1151/0 k.o. Knezdol (ID 
4273802) v izmeri 394 m2. 
Orientacijska vrednost: 512,20 EUR.
Z nakupom zemljišèa bo vlagatelj zaokrožil 
zemljišèe v njegovi lasti. Cilj prodaje oziroma 
ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišèe, od katerega nimamo nobenih 
prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo 
predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 10
Zemljišèe parc.št. 22/2 k.o. Trbovlje (ID 
2257201) v izmeri 17 m2. 
Orientacijska vrednost: 510,00 EUR.
Na parceli je zgrajena garaža, lastnik pa je 
podal vlogo za odkup zemljišè pod njo. Cilj 
prodaje oziroma ekonomska utemeljenost 
prodaje je, da za zemljišèe, od katerega 
nimamo nobenih prihodkov, prejmemo 
kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno 
vrednost.
Pod zaporedno št. 11
Del zemljišèa parc.št. 23/4 k.o. Trbovlje (ID 

22594783) v izmeri 36 m . 
Orientacijska vrednost: 1.080,00 EUR.
Na zemljišèu se nahajata legalno zgrajeni garaži, 
lastnik pa je podal vlogo za odkup zemljišèa pod 
njima. Garaži še nista  geodetsko odmerjeni, tako 
da bomo lahko šele po geodetski odmeri sklenili 
kupoprodajno pogodbo. Cilj prodaje je, da za 
zemljišèe, od katerega nimamo nobenih 
prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost in omogoèimo lastniku 
garaže vpis v zemljiško knjigo.  

Pod zaporedno št. 12
Zemljišèe parc.št. 405/0 (ID 4629916) k.o. 
Trbovlje. 
Orientacijska vrednost: 13.170,00 EUR.
Lastnik sosednje parcele je podal vlogo za odkup 
navedene parcele z namenom zaokrožitve 
parcele. Parcela geodetsko še ni odmerjena. 
Ekonomska utemeljenost prodaje je da za 
zemljišèe, od katerega nimamo nobenih 
prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost in omogoèimo vlagatelju 
zaokrožitev zemljišèa ob njegovem objektu.

                

 Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za 
zemljišèe, od katerega nimamo nobenih 
prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo 
predstavljala pošteno tržno vrednost in 
omogoèimo vlagatelju zaokrožitev zemljišèa 
ob njegovem objektu.

Pod zaporedno št. 5
Zemljišèe parc.št. 887/127 k.o. Trbovlje (ID 
4601484) v izmeri 18 m2. 
Orientacijska vrednost: 360,00 EUR.
Na parceli je zgrajena garaža, lastnik pa je 
podal vlogo za odkup zemljišè pod njo. Cilj 
prodaje oziroma ekonomska utemeljenost 
prodaje je, da za zemljišèe, od katerega 
nimamo nobenih prihodkov, prejmemo 
kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno 
vrednost.

Pod zaporedno št. 6
Del zemljišèa parc.št. 227/3 k.o. Trbovlje (ID 
431418) v izmeri cca. 150 m2. 
Orientacijska vrednost: 4.500,00 EUR. 
Lastnik sosednje parcele je podal vlogo za 
odkup dela navedene parcele z namenom 
zaokrožitve parcele. Parcela geodetsko še ni 
odmerjena. Ekonomska utemeljenost 
prodaje je, da za zemljišèe, od katerega 
nimamo nobenih prihodkov, prejmemo 
kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno 
vrednost  in  omogoèimo v lagate l ju  
zaokrožitev zemljišèa ob njegovem objektu.

Pod zaporedno št. 7
Del zemljišèa parc.št. 444/1 k.o. Trbovlje (ID 
123879) v izmeri cca. 100 m2. 
Orientacijska vrednost: 2.500,00 EUR. 
Lastnik sosednje parcele je podal vlogo za 
odkup dela navedene parcele z namenom 
zaokrožitve parcele. Parcela geodetsko še ni 
odmerjena. Ekonomska utemeljenost 
prodaje je, da za zemljišèe, od katerega 
nimamo nobenih prihodkov, prejmemo 
kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno 
vrednost  in  omogoèimo v lagate l ju  
zaokrožitev zemljišèa ob njegovem objektu.

Pod zaporedno št. 8
Zemljišèe parc.št. 1397/171 k.o. Trbovlje (ID 
2540877) v izmeri 18 m2. 
Orientacijska vrednost: 540,00 EUR.
Na parceli je zgrajena garaža, lastnik pa je 
podal vlogo za odkup zemljišè pod njo. 
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Gre za prodajo stavbe, v kateri je bila ena od 
lekarn Zasavskih lekarn. Poslovni prostor je 
prazen, zato se bo prodal.

IV. CENA PRODAJE

Vrednost nepremiènin se doloèi pred prodajo na 
podlagi cenitve pooblašèenega ocenjevalca 
vrednosti nepremiènin. Izbiro cenilca opravi 
Odsek za premoženjsko pravne zadeve. Za 
manjša zemljišèa (predvsem za zemljišèa, kjer se 
nahajajo garaže) bomo ceno doloèili na podlagi 
Pravilnika o razpolaganju, obremenjevanju in 
upravljanju zemljišè Obèine Trbovlje, ki temelji na 
Metodologiji za oceno nadomestila za stvarno 
služnost na zemljišèih v lasti Obèine Trbovlje, kjer 
so doloèene tudi povpreène vrednosti zemljišè 
glede na kategorije in stopnje razvoja. 
Metodologijo je izdelala skupina pooblašèenih 
ocenjevalcev vrednosti nepremiènin. Vrednost 
premiènin, katera je izkustveno višja od 2.000 
EUR, se doloèi na podlagi cenitve pooblašèenega 
cenilca vrednosti strojev in opreme, ki je imenovan 
v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali 
zakonom, ki ureja sodišèa.

V. METODA RAZPOLAGANJA

Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog 
pristojne komisije na podlagi doloèil Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 
86/2010, 75/2012) in Uredbe o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in obèin (Uradni list 
RS, št. 84/2007, 94/2007, 55/2009, 100/2009, 
49/2010) - javna dražba, javna ponudba, javno 
zbiranje ponudb, neposredna pogodba.

VI. SKLENITEV PRAVNEGA POSLA NE 
GLEDE NA VKLJUÈENOST V LETNI NAÈRT  
RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(ZSPDSLS) (Uradni list RS, št.  86/2010 in 
75/2012) se doloèi 10 % vrednosti pravnih poslov, 
ki jih lahko Obèina Trbovlje sklene ne glede na 
vkljuèenost v veljavni naèrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem glede na  skupno vrednost 
posameznega naèrta.
Številka: 410-13/2012-2
Datum: 17.12.2012

                

Pod zaporedno št. 13
Zemljišèe parc.št. 279/2  (ID 494254). 
Orientacijska vrednost: 6.900,00 EUR
Lastnik sosednje parcele je podal vlogo za odkup 
navedene parcele z namenom zaokrožitve 
parcele. Parcela geodetsko še ni odmerjena. 
Ekonomska utemeljenost prodaje je da za 
zemljišèe, od katerega nimamo nobenih 
prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala 
pošteno tržno vrednost in omogoèimo vlagatelju 
zaokrožitev zemljišèa ob njegovem objektu

2.Objekti:

Pod zaporedno št. 1
Garaža stojeèa na parc.št. 2026/0 k.o. Trbovlje (ID 
6019291). 
Orientacijska vrednost: 450,00 EUR.
Garaža je bila s kupoprodajno pogodbo 
odkupljena za namen rekonstrukcije ceste 
Terezija rov - Ribnik - Gvido. Zaradi sprememb 
projekta med izvajanjem rekonstrukcije, odkup ni 
bil potreben, zato se kupoprodajna pogodba 
razdre, pogodbeni stranki pa vrneta kar sta prejeli. 

Pod zaporedno št. 2
Del stavbe št. 3105 k.o. Trbovlje (ID 5389751) -  
parkirni prostori od številke 149 do 173 ter
pripadajoèe funkcionalno zemljišèe. 
Orientacijska vrednost: 22.500,00 EUR.
Planiramo prodajo 25 parkirišè v kompleksu 
trgovskega centra Spar. Obèina Trbovlje ima s 
Podjetjem za upravljanje in vzdrževanje stanovanj in 
poslovnih prostorov LIKAR in SIN d.o.o. sklenjeno 
pogodbo številka 3521-4/2007 0401-32 z dne 10. 4. 
2007 na podlagi katere plaèuje v sorazmernem 
deležu obratovalne stroške in stroške upravljanja. 
Skupne naprave v objektu so naslednje: toplotna 
postaja, toplotni, vodovodni in kanalizacijski razvod, 
lovilec mašèob, zunanja razsvetljava in naprava za 
alarmiranje požara. Zgoraj omenjeni stroški se 
razlikujejo glede na porabo, stroški upravnikovih 
storitev pa se letno višajo z upoštevanjem rasti 
življenjskih stroškov na letni ravni. Stroške lahko 
ocenimo na cca. Od 400,00 do 600,00 EUR 
meseèno. Na podlagi zgoraj navedenega, predvsem 
stroškov, ki jih ima Obèina Trbovlje z vzdrževanjem 
navedenih javnih parkirišè, smo se odloèili za 
prodajo le teh.

Pod zaporedno št. 3
Del št. 1 (ID 5725241) do 407/1000, del št. 5 (ID 
5708031) do 407/1000, del št. 6 (ID 5708030) do 
407/1000, del št. 7 (ID 5708032) do 407/1000 in 
del št. 8 (ID 5708033) do 407/1000, k.o. Zagorje-
mesto.
Orientacijska vrednost: 20.000,00 EUR.

Vili Treven l.r.
 župan
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 II. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

4. èlen

Pravico do sofinanciranja imajo po tem pravilniku 
društva s podroèja ljubiteljske kulture in društva 
posebnega pomena s podroèja ljubiteljske kulture, 
Zveza kulturnih društev Trbovlje in Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti – Obmoèna izpostava
Trbovlje.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati:
·so registrirani za opravljanje kulturne 

dejavnosti,
·imajo sedež v obèini Trbovlje in na 

obmoèju obèine Trbovlje aktivno delujejo 
najmanj eno leto,

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

·imajo urejeno evidenco o èlanstvu in ostalo 
dokumentacijo, v skladu z veljavno 
zakonodajo,

·opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
·na dan prijave na javni razpis ali javni poziv 

nimajo neporavnanih obveznosti do 
Obèine Trbovlje.

III. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA IN JAVNEGA 
POZIVA

5. èlen

Letno višino sredstev doloèi Obèinski svet Obèine 
Trbovlje s proraèunom na posebnih postavkah, in 
sicer loèeno za sredstva po javnem razpisu in 
sredstva po javnem pozivu. 

Obèina Trbovlje sofinancira ljubiteljsko kulturno 
dejavnost v okviru proraèunskih možnosti, v 
skladu z merili in kriteriji, ki so sestavni del 
vsakoletnega javnega razpisa in javnega poziva.

6. èlen

Besedilo javnega razpisa in javnega poziva se 
objavi v Uradnem vestniku Zasavja in na spletni 
strani Obèine Trbovlje. Vlagatelji vloge oddajo na 
posebnih enotnih obrazcih. Obvezna dokazila se 
opredelijo v razpisni dokumentaciji.

Javni razpis in javni poziv morata biti objavljena 
najmanj en mesec. Odpiranje vlog po javnem 
razpisu izvede strokovna komisija, odpiranje vlog 
po javnem pozivu pa uradna oseba, ki je doloèena 
v javnem pozivu. 

 

                

41.

Na podlagi 8., 9., 25., 66., 100 ter od 107 do 113. 
èlena Zakona o uresnièevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno 
preèišèeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11), 29. 
èlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 - uradno preèišèeno besedilo, 27/08 – 
odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – 
odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12- ZUJF) ter 
15. èlena Statuta Obèine Trbovlje (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 29/11) je Obèinski svet Obèine 
Trbovlje, na svoji 16. seji, dne 17.12. 2012, sprejel

P R A V I L N I K

o sofinanciranju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti 

v obèini Trbovlje

I. SPLOŠNE DOLOÈBE

1. èlen

Ta pravilnik opredeljuje pogoje za pridobitev 
sredstev, izvedbo postopka ter naèin izvajanja 
nadzora nad izvajalci ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proraèuna Obèine 
Trbovlje na podlagi javnega razpisa in javnega 
poziva in delujejo na njenem obmoèju.

2. èlen

Za ljubiteljsko kulturno dejavnost se po tem 
pravilniku štejejo vse oblike ustvarjanja, 
poustvarjanja, posredovanja in varovanja 
kulturnih dobrin na podroèju glasbene, plesne, 
folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, 
fotografske, f i lmske, video, spletne in 
multimedialne dejavnosti.

3. èlen

Iz proraèuna Obèine Trbovlje se sofinancirajo 
naslednje vsebine:

·redna dejavnost društev s podroèja 
ljubiteljske kulture in njihovih sekcij,

·kulturni projekti in prireditve, ki so v 
interesu Obèine Trbovlje,

·mednarodno kulturno sodelovanje, ki je v 
interesu Obèine Trbovlje.
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V. NADZOR IN NAMENSKA PORABA 
SREDSTEV

12. èlen

Izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu ali 
javnem pozivu, so dolžni programe izvajati v 
skladu s tem pravilnikom ter podroènimi predpisi. 
Izvajalci se morajo najmanj enkrat letno predstaviti 
širši javnosti oziroma organizirati prireditev za 
širšo javnost. Na poziv Obèine Trbovlje so izvajalci 
dolžni najmanj enkrat letno brezplaèno izvesti 
doloèene kulturne vsebine.

Prejemniki sredstev iz proraèuna lokalne 
skupnosti so na zahtevo sofinancerja dolžni 
predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, kar 
se podrobneje opredeli v pogodbi o sofinanciranju. 
V kolikor je ugotovljena nenamenska poraba 
sredstev iz proraèuna lokalne skupnosti, se 
sofinanciranje takoj prekine, že prejeta sredstva 
pa mora prejemnik vrniti skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi.

13. èlen

Obèinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je sofinancirana 
iz proraèuna Obèine Trbovlje ter enkrat letno o tem 
poroèa Obèinskemu svetu Obèine Trbovlje v 
okviru zakljuènega raèuna proraèuna. 

VI. PREHODNI IN KONÈNI DOLOÈBI

14. èlen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati 
Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljske 
kulture v obèini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 
št. 5/11).

15. èlen

Ta pravilnik zaène veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: 610-28/2012  
Datum: 17.12.2012

                

7. èlen

Za izvedbo postopka javnega razpisa in javnega 
poziva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v Obèini Trbovlje župan imenuje 
strokovno komisijo za izvedbo postopkov ter 
doloèi njen mandat. Strokovna komisija šteje pet 
èlanov, pri èemer sta dva èlana strokovnjaka ali 
poznavalca na podroèju kulture. 

Èlan strokovne komisije ne sme biti èlan izvajalca 
ljubiteljske kulturne dejavnosti ali opravljati 
dejavnosti upravljanja, predstavljanja, nadzora ali 
zastopanja pri izvajalcu ljubiteljske kulturne 
dejavnosti.

Komisija veljavno odloèa, èe je na seji navzoèa 
veèina vseh njenih èlanov. Komisija sprejema 
odloèitve z veèino opredeljenih glasov navzoèih 
èlanov. V primeru enakega števila glasov odloèi 
glas predsednika strokovne komisije. Strokovna 
opravila za komisijo opravlja obèinska uprava.

8. èlen

Za obravnavo, ocenjevanje in vrednotenje vlog ter 
izbor se poleg razpisne dokumentacije še 
smiselno uporabljajo doloèbe veljavnih zakonskih 
in podzakonskih predpisov na podroèju 
izvrševanja proraèuna, veljavnega Zakona o 
splošnem upravnem postopku in Zakona o 
uresnièevanju javnega interesa za kulturo.

9. èlen

Sklepanje pogodb z izbranimi prijavitelji se opravi 
v petnajstih dneh od dokonènosti odloèb o izboru. 
Èe kateri od prijaviteljev v roku petnajstih dni od 
vroèitve pogodbe le-te ne podpiše, se šteje, da 
odstopa od pogodbe.

10. èlen

Podrobnejši naèin sofinanciranja izbranih 
izvajalcev ljubiteljske kulturne dejavnosti se 
natanèneje opredeli s pogodbo.

IV. KRITERIJI IN MERILA

11. èlen

Kriteriji in merila se doloèijo z vsakoletnim javnim 
razpisom in javnim pozivom. 

Vili Treven l.r.
 župan
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Programi bodo ovrednoteni na osnovi  Pravilnika o 
merilih in kriterijih za sofinanciranje letnih 
programov športa v obèini Trbovlje (Uradni vestnik 
Zasavja št. 20/10).

4.

Za delovanje Zavoda za šport je v proraèunu 
obèine za leto 2013 naèrtovanih 354.016 €, od 
tega za plaèe 123.518 €, za pokojninsko 
zavarovanje 2.765 €, za prispevke delodajalca 
17.563 €, za materialne stroške  210.170 €. 
Sredstva za investicijsko vzdrževanje 25.000 € so 
naèrtovana za nadaljevanje obnove sanitarij  v 
kompleksu Rudar in sanacijo letnega bazena.

Sredstva v višini 143.000 € so namenjena  za 
preplastitev atletske steze in ureditev meta krogle. 
S prenovo bodo doseženi naslednji cilji: poveèanje 
števila uporabnikov s strani športnih društev in 
rekreativnih uporabnikov, izboljšanje kvalitete 
atletske steze, ureditev metališèa za met krogle, 
izboljšanje varnosti uporabe steze. Preplastitev je 
prijavljena tudi na razpis Fundacije za šport.    
Poleg sredstev, ki jih društva prejmejo iz 
proraèuna, obèina omogoèa s sredstvi za kritje 
materialnih stroškov osnovnih šol in Zavoda za 
šport še brezplaèno uporabo telovadnic za redno 
vadbo.   

5.

Za sofinanciranje programov športa v letu 2013 
obèinski svet doloèa obseg sredstev za 
sofinanciranje programov društev v vrednosti 
148.000 €. 

Po posameznih namenih so okvirne vrednosti, ki 
bodo predmet javnega razpisa za leto 2013 
naslednje:

-interesna športna vzgoja predšolskih otrok
                                      3.147 €

-   interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
in športna rekreacija  16.094 €

-  športna vzgoja otrok usmerjena v kakovostni 
in vrhunski šport 30.525 €

-interesna športna vzgoja mladine in študentov
                                 4.216 €

-kakovostni in vrhunski šport mladih   16.262 €
-kakovostni in vrhunski šport              21.192 €
-šport otrok s posebnimi potrebami in šport 

invalidov                        1.689 €
-plavalni trener 20.870 €
-izobraževanje   4.518 €
-športna rekreacija   7.587 €
-vzdrževanje objektov in materialni stroški

                                 17.337 €
       

                

42.

Na podlagi 7. èlena Zakona o športu (Uradni list 
RS št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), 15. èlena 
Statuta obèine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 
29/11), 66. èlena Poslovnika obèinskega sveta 
(Uradni vestnik Zasavja št. 11/12 – uradno 
preèišèeno besedilo) in 1. ter 5. èlena Pravilnika o 
merilih in kriterijih za sofinanciranje letnih 
programov športa v obèini Trbovlje (Uradni vestnik 
Zasavja št. 20/10) je Obèinski svet Obèine Trbovlje 
na svoji 16. seji dne, 17.12.2012 sprejel  

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBÈINI 
TRBOVLJE V LETU 2013

1.

S proraèunom za leto 2013 so naèrtovana 
sredstva za programe športa v vrednosti  670.016 
€, kar je za 19,5 % veè kot v letu 2012. Od skupne 
vrednosti je naèrtovanih 354.016 € za 
sofinanciranje dejavnosti Zavoda za šport, 25.000 
€ za investicijsko vzdrževanje, 143.000 € za 
preplastitev atletske steze in 148.000 € za 
programe športnih društev in drugih izvajalcev 
športnih programov. 

2.

V letu 2012 se je na razpis prijavilo 28 športnih 
društev, tri zveze in štirje drugi izvajalci. V letu 
2013 bodo društva športne programe izvajala v 
okviru nacionalnega programa športa v 21 
športnih panogah. Od tega se 17 društev vkljuèuje 
v individualne panoge (tekmujejo tudi kot ekipe), 8 
društev v kolektivne športne panoge, sedem 
društev pa s svojimi programi sooblikuje 
rekreativne programe za obèane.

3.

Športna društva bodo izvajala naslednje 
programe:

- rekreativne programe, planinstvo, 
pohodništvo;

- športne programe v individualnih 
športnih panogah: aerobiko in 
gimnastiko, alpsko smuèanje, atletiko, 
balinanje, gorsko kolesarjenje, karate, 
kegljanje, kolesarjenje, namizni tenis, 
plavanje, strelstvo, šah, športno 
plezanje, tenis, itd.;

- športne programe v kolektivnih 
športnih panogah: košarka, nogomet, 
rokomet.
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43.

Na podlagi 15. èlena Statuta Obèine Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja št. 29/11) in 2. 
odstavka 3. èlena Odloka o obèinskih taksah 
v obèini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 
27/07) je Obèinski svet Obèine Trbovlje na 
svoji 16. redni seji, dne 17.12.2012 sprejel 
naslednji 

S K L E P

I.

Vrednost toèke za izraèun obèinske takse po 
Odloku o obèinskih taksah v obèini Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 27/07) v letu 2013 
znaša 0,171 EUR.

II.

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in 
velja od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013.

Številka:     426-2/2012 – 1      

Datum: 17.12.2012      

                

- rekreativne in tekmovalne prireditve  4.563 €

SKUPAJ   148.000 €

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 športa 
v obèini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 
20/10). 
   

6.

Letni program športa v obèini Trbovlje v letu 2013 
se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in zaène 
veljati naslednji dan po objavi.

Datum:17.12.2012 
Številka: 671-1/2012-1

    Župan   
 Vili Treven

    Župan   
 Vili Treven
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44.

Na podlagi 15. èlena Statuta Obèine Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2011) in 1. 
odstavka 6. èlena Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišèa (Uradni vestnik 
Zasavja št. 6/00, 6/04 in 18/08) je Obèinski svet 
Obèine Trbovlje na svoji 16. redni seji, dne 
17.12.2012 sprejel naslednji 

S K L E P

I.

Vrednost toèke za izraèun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišèa po Odloku o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišèa 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 6/00, 6/04 in 18/08) v 

 letu 2013 znaša 0,0093 EUR.

II.

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in 
velja od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Številka: 426-1/2012-1
Datum: 17.12.2012  

    Župan   
 Vili Treven

Založili obèini Hrastnik in Trbovlje

Raèunalniška priprava, oblikovanje in tisk: VINKOTISK s.p. Radeèe


