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OBÈINA TRBOVLJE

19.

Na podlagi 15. in 16. èlena Zakona o varnosti cestne-
ga prometa (ZVCP - UPB4, Uradni list RS, št. 133/06
in 139/06 - ZORed), 82. èlena Zakona o javnih cestah
(ZJC- UPB1, Uradni list RS, št. 33/06), 3. èlena
Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1, Uradni
list RS, št. 43/07), Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4,
Uradni list RS, št. 3/07, 17/08, 21/08 in 76/08) in 29.
èlena Statuta obèine Trbovlje (PB, Uradni vestnik
Zasavja, št. 28/07) je Obèinski svet obèine Trbovlje na
svoji 26. seji, dne 12.4.2010 sprejel

ODLOK
O CESTAH  IN UREDITVI CESTNEGA PROMETA V

OBÈINI TRBOVLJE

I. SPLOŠNE DOLOÈBE

1. èlen
(namen odloka)

(1) Ta odlok doloèa:
I. splošne doloèbe
II. obèinske ceste na obmoèju obèine Trbovlje in

postopek njihove kategorizacije,
III. upravljanje obèinskih cest, 
IV. graditev obèinskih cest, 
V. vzdrževanje obèinskih cest,
VI. prometno ureditev na obèinskih cestah, 
VII. nadzor nad izvajanjem odloka in naèin dela

Medobèinskega redarstva in inšpektorata Zasavje
pri nadzoru in urejanju prometa, 

VIII. pogoje in naèin odstranitve in hrambe
zapušèenih vozil,

IX. svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
X. komisija za prometno varnost
XI. prehodne in konène doloèbe. 
(2) V odloku so doloèene tudi globe za kršitve

posameznih doloèil odloka.

2. èlen
(pomen izrazov)

Pomen posameznih v vsebini odloka uporabljenih izra-
zov:
- pristojni organ je organ Obèine Trbovlje pristojen za

promet,
- izvajalec je izvajalec gospodarske javne službe

vzdrževanja obèinskih cest,
- komisija za prometno varnost je organ lokalne

skupnosti, ki ga imenuje župan in ga sestavljajo:
predstavnik uprave lokalne skupnosti, predstavnik
pristojne policijske postaje, medobèinskega inšpek-
torata in redarstva in predstavnik izvajalca javne

gospodarske službe vzdrževanja obèinskih cest,   
- svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je

organ lokalne skupnosti, ki ga sestavljajo pred-
stavniki sveta lokalne skupnosti ter uporabnikov in
izvajalcev nalog s podroèja preventive in vzgoje v
cestnem prometu z obmoèje lokalne skupnosti,

- cestni promet je promet vozil, pešcev in drugih
udeležencev cestnega prometa na javnih cestah in
nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni
cestni promet, 

- cesta je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina,
da jo kot prometno površino lahko uporabljajo vsi
ali doloèeni udeleženci v prometu pod pogoji,
doloèenimi z zakonom in drugimi predpisi, 

- javna cesta je tista prometna površina, ki jo je pris-
tojni organ v skladu z merili za kategorizacijo javnih
cest razglasil za javno cesto doloèene kategorije in
jo lahko vsak prosto uporablja na naèin in ob pogo-
jih, doloèenimi z zakonom in drugimi predpisi, 

- nekategorizirana cesta je vsaka prometna površi-
na, ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri
se opravlja promet na naèin in pod pogoji, kot jih v
skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa
doloèi lastnik ali od njega pooblašèeni upravljavec
te prometne površine (gozdne ceste, dovozne
ceste in pristopi do objektov ter zemljišè,
funkcionalne prometne površine ob objektih, avto-
busne postaje, ceste v zasebni lasti in podobne), 

- lokalna cesta je obèinska cesta, ki povezuje nasel-
ja v obèini z naselji v sosednjih obèinah ali naselja
in dele naselij v obèini med seboj in je pomembna
za navezovanje prometa na javne ceste enake ali
višje kategorije, 

- javna pot je obèinska cesta, ki ne izpolnjuje
doloèenih minimalnih elementov za lokalno cesto
ali pa je namenjena samo doloèenim vrstam
udeležencev v prometu (krajevne in vaške ceste ali
poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjaèe in
podobne), 

- ožje mestno središèe je obmoèje mesta Trbovlje od
Trga revolucije, Ulice 1. junija, Rudarske ceste,
Kešetovega, Mestnega trga, Gimnazijske ceste,
Trga Franca Fakina, Obrtniške ceste in Savinjske
ceste do križišèa pri Komunali, 

- glavna cesta na obmoèju obèine Trbovlje je G2
108: Ljubljana (Èrnuèe) - Litija - Hrastnik - Zidani
most (odsek 1184 Zagorje - Trbovlje in odsek 1185
Trbovlje - Hrastnik) 

- glavne prometne vpadnice so: regionalni cesti R1
221: Trojane - Izlake - Trbovlje - Hrastnik - Šmarjeta
(odsek 1220 Bevško - Trbovlje in odsek 1221 Trbovl-
je - Boben - Hrastnik) in R1 223: Bevško - most èez
Savo (odsek 1229 Bevško - most èez Savo) ter
regionalna cesta R2 427: Latkova vas - Prebold -
Trbovlje (odsek 1351 Latkova vas - Trbovlje),

- obvozna cesta je cesta, s katero se nadomesti del
obèinske ali državne ceste skozi naselje, 

- cesta, doloèena za posamezne vrste prometa, je
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javna cesta, ki jo smejo uporabljati samo tisti
udeleženci v prometu, za katere prepoved uporabe
ni oznaèena s predpisano prometno signalizacijo, 

- cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavljata
nasip in vozišèna konstrukcija, 

- cestni objekti so mostovi, viadukti, podvozi, nad-
vozi, prepusti, predori, galerije, podporne in oporne
konstrukcije ter podhodi in nadhodi, 

- cestišèe je del javne ceste, ki ga sestavljajo voz-
išèe, odstavni loèilni in robni pasovi, kolesarske
steze in ploèniki ter bankine in naprave za odvodn-
javanje tik ob vozišèu ali robnem pasu, 

- vozišèe je del cestišèa, ki ima eno ali dve smerni
vozišèi, 

- križišèe je prometna površina, na kateri se križata
dve ali veè cest ali na kateri se združujeta dve ali
veè cest v širšo prometno površino (trg in podob-
no), 

- prikljuèek je del javne ceste, s katerim se javna
cesta iste ali nižje kategorije ali nekategorizirana
cesta navezuje na to cesto; 

- površine za pešce so ploèniki, ulice, trgi in druge
površine v mestu, na katerih je promet z motornimi
vozili prepovedan oziroma omejen v skladu s
prometno signalizacijo, 

- pešpot je s predpisano prometno signalizacijo
oznaèena javna pot, namenjena pešcem,

- javna parkirna površina je s prometno signalizacijo
oznaèen del vozišèa obèinske ceste, namenjen parki-
ranju vozil, ali posebej urejena javna površina izven
vozišèa obèinske ceste, namenjena parkiranju vozil
ali posebej zgrajen objekt, namenjen parkiranju vozil, 

- parkirni prostor je del javne parkirne površine,
namenjen parkiranju enega vozila,

- odstavno mesto je del javne površine, namenjen za
parkiranje vozila, ki izvaja dostavo ali opravlja
servisno dejavnost, 

- površina za kolesarje je površina ob kolesarnicah,
stojalih za kolesa in podobnih površinah, ki so
namenjene parkiranju koles,

- naprave za odvodnjavanje javne ceste so naprave
za zbiranje, odvajanje in/ali preusmerjanje
površinske in talne vode, 

- polje preglednosti so zemljišèa ob cestišèu, doloèe-
na s preglednim trikotnikom in pregledno bermo,
katerih raba je omejena, 

- pregledni trikotnik so zemljišèa ob cestišèu, katerih
raba je omejena zaradi zagotavljanja predpisane
preglednosti v nivojskih križanjih cest ali ceste z
železniško progo, 

- pregledna berma je razširjeni del cestnega telesa
na notranji strani krivin za zagotovitev predpisane
preglednosti, ki je potrebna zaradi stop pregledne
razdalje, 

- varovalni pas je pas zemljišèa ob javni cesti, v
katerem je raba prostora omejena zaradi
prepreèitve škodljivih vplivov okolice na cesto in
promet na njej in obratno, 

- kolesarska steza je del cestišèa, ki ni v isti ravnini
kot vozišèe ali je od njega loèena kako drugaèe in
je namenjena prometu koles in koles s pomožnim
motorjem,

- ploènik je del cestišèa, ki ni v isti ravnini kot vozišèe
ali je od njega loèen kako drugaèe in je namenjen
pešcem ali pešcem in prometu koles ter koles s
pomožnim motorjem, èe je na njem oznaèen kole-
sarski pas, 

- avtobusna postajališèa in obraèališèa so posebej zgra-
jene in oznaèene prometne površine ob vozišèu ceste,
namenjene izkljuèno javnemu prevozu potnikov, 

- prometna signalizacija so sredstva in naprave, s
katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in
varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki,
turistièna in druga obvestilna signalizacija ter druga
sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje
prometa na cesti, 

- prometna oprema so sredstva in naprave za oznaèe-
vanje roba vozišèa in za vodenje prometa (smerniki,
snežni koli, ogledala, zapornice, markerji, stožci,
varovalne in varnostne ograje in podobno), 

- cestne naprave in ureditve sestavljajo telekomu-
nikacijske in elektriène naprave, vgrajene v cestno
telo, ki so namenjene prometu, stacionarne
naprave za nadzor in urejanje prometa ter naprave
za nadzor nad stanjem vozišèa, naprave za daljin-
sko obvešèanje in opozarjanje, naprave za umir-
janje prometa, naprave in objekti za pobiranje ces-
tnine, prezraèevalne in varnostne naprave v pre-
dorih, naprave in ureditve za zašèito pred snežnimi
plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi uèinki in drugimi
škodljivimi vplivi za promet na javni cesti, 

- naselje skozi katero poteka javna cesta je prostor,
na katerem so z ene ali obeh strani ceste vrste ali
skupine stavb in so njegove meje doloèene s
prometnimi znaki za oznaèevanje naselij, 

- vzdrževanje obèinskih cest je obvezna gospodars-
ka javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh
cest in organiziranje njihovega obnavljanja,

- varstvo javne ceste sestavljajo ukrepi, ki so potreb-
ni zaradi zašèite ceste in varnosti njenih uporab-
nikov ter zaradi omejevanja dopustnih posegov v
cesto in njen varovalni pas, 

- èezmerna uporaba javne ceste ali njenega dela je
zaèasno ali trajno veè kot 50-odstotni delež v vseh
opravljenih prevozih blaga po njej, ki je posledica
izvajanja investicijskih del ali narave proizvodne ali
storitvene dejavnosti, v zvezi s katero se opravljajo
prevozi (izkorišèanje kamnin, rudnin in podobno).
Delež prevozov se ugotavlja v povpreènem
dnevnem letnem prometu tovornih vozil z nosilnos-
tjo veè kot 10 t, ugotovljenim z najmanj štirikratnim
štetjem prometa na izvorno-ciljni lokaciji èezmerne-
ga uporabnika ceste,

- èezmerni uporabnik ceste je pravna ali fizièna
oseba, ki izvaja investicijska dela ali dejavnost iz
predhodnega stavka, 



- intervencijsko vozilo je vozilo pravnih ali fiziènih
oseb za opravljanje intervencijskih nalog skladno z
zakonskimi pooblastili ter vozilo za opravljanje
intervencijskih dejavnosti na podroèju gospo-
darskih javnih služb, 

- posebna prevozna sredstva so bolniški vozièki,
roèni vozièki, vozièki postrešèkov, otroška prevozna
sredstva in športni pripomoèki ali naprave (skiro,
kotalke, rolke, rolerji, otroško kolo, enoosni roèni
vozièki in po namenu uporabe podobna prevozna
sredstva in pripomoèki), ki se ne štejejo za vozila,

- naprave za umirjanje cestnega prometa so fiziène,
svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se
udeležencem cestnega prometa onemogoèi vožnja
z neprimerno hitrostjo ali se jih opozori na omejitev
hitrosti na delu ceste. 

- osna obremenitev je del skupne mase, s katero os
vozila na vodoravni površini obremenjuje podlago,
kadar vozilo miruje,

- prometna konica je obdobje najgostejšega
prometa, ki se pojavlja ob delavnikih zaradi dnevnih
migracij in traja praviloma od 6.30 do 8.30 ure zju-
traj in od 14.00 do 16.00 ure v popoldanskem èasu, 

- zapušèeno vozilo je vozilo parkirano na javni
površini, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano
in nihèe ne skrbi zanj. 

- nepravilno parkirano vozilo je vozilo, ki je parkirano
v nasprotju s predpisi o varnosti cestnega prometa. 

- obèinska taksa je taksa za posebno rabo javnih
površin. 

II. OBÈINSKE CESTE IN NJIHOVA
KATEGORIZACIJA

3. èlen
(obèinske ceste)

Obèinske ceste na obmoèju Obèine Trbovlje so katego-
rizirane v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest in so
doloèene v obèinskem predpisu o kategorizaciji cest.

4. èlen
(kategorije obèinskih cest)

(1) Obèinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste
(LC), javne poti (JP).
(2) Lokalne ceste v Obèini Trbovlje se v skladu z mer-
ili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkat-
egoriji: zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste in
mestne ceste ali krajevne ceste.

5. èlen
(postopek kategorizacije obèinskih cest)

(1) Obèinske ceste doloèi in kategorizira Obèinski svet
Obèine Trbovlje na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije obèinskih cest mora biti
predhodno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za

ceste po postopku, doloèenem v predpisu o merilih za
kategorizacijo javnih cest.

6. èlen
(spremembe kategorizacije obèinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije obèinskih cest in
nadomešèenih delov obèinskih cest, ki se ohranjajo
kot prometne površine, se doloèijo po postopku iz pre-
jšnjega èlena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije obèinskih cest lahko
predlagajo, krajevne skupnosti, zainteresirane pravne
osebe (podjetja in druge organizacije) in posamezniki.
Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kat-
egorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos obèinske ceste med državne
ceste odloèi Obèinski svet obèine Trbovlje na predlog
župana.
(4) Obèinska cesta, doloèena s sklepom Vlade Repub-
like Slovenije o prenosu državne ceste med obèinske
ceste, ima kategorijo, doloèeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije obèinskih cest se
opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja
in vzdrževanja obèinskih cest za naslednje leto.

7. èlen
(novogradnje in rekonstrukcije obèinskih cest)

(1) Gradnje in rekonstrukcije obèinskih cest ter kate-
gorija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se doloèijo
v prostorskih aktih.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del obèinske ceste,
s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije
kot rekonstruirana cesta.

8. èlen
(opustitev obèinske ceste)

(1) Obèinska cesta ali njen del se lahko opusti, èe se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opušèena obèinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišèa, poèivališèa in druge potrebe udeležencev v
prometu.
(3) V primeru, da se opušèena obèinska cesta ali njen
del ne uporabi za namene iz 2. toèke tega èlena se
trasa ceste revitalizira skladno s svojim okoljem in
uporabi za druge namene, ki so opredeljeni z obèin-
skimi dokumenti.
(4) Ne glede na doloèbo prejšnjega odstavka se lahko
obèinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna
cesta, proti plaèilu primerne odškodnine prenese med
nekategorizirane ceste, èe je tak prenos usklajen z
bodoèim upravljavcem te ceste.
(5) O opustitvi in ureditvi opušèene obèinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekatego-
rizirane ceste odloèi Obèinski svet obèine Trbovlje na
predlog župana.
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9. èlen
(prenos nekategoriziranih cest med obèinske

ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblašèeni
upravljavec te ceste predlaga Obèini njen prenos med
obèinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med
obèinske ceste, èe je bila v uporabi za javni promet
najmanj zadnjih pet let in se njen prenos opravi brez-
plaèno, oziroma, èe je bila v uporabi za javni promet
najmanj zadnjih deset let in se za njen prenos dogov-
ori primerna odškodnina. V obeh primerih mora biti
cesta vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Doloèba prejšnjega stavka ne velja za prenos
gozdnih cest med obèinske ceste, ki ga doloèajo pred-
pisi o gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med obèinske
ceste odloèi Obèinski svet obèine Trbovlje na predlog
župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku
iz 5. èlena tega odloka.

10. èlen
(planinske, turistiène in druge poti)

(1) Planinske poti, turistiène poti, poti v parkovnih goz-
dovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi
o javnih cestah in ki so namenjena dostopu do planin-
skih koè in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kul-
turnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso
javne poti po tem odloku.
(2) Èe je pot iz prejšnjega odstavka namenjena
dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov
ali znamenitosti, za ogled katerih je doloèeno plaèilo,
mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako,
da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je
namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšn-
jega odstavka tega èlena se zagotavljajo iz vplaèil za
ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali zna-
menitosti in iz dotacij obèine njihovim upravljavcem.

III. UPRAVLJANJE OBÈINSKIH CEST

11. èlen
(upravljavec obèinskih cest)

Z obèinskimi cestami, upravlja Obèina Trbovlje.

12. èlen
(plani razvoja in vzdrževanja obèinskih cest)

(1) Plan razvoja in vzdrževanja obèinskih cest, s kater-
imi se najmanj za obdobje štirih let doloèijo prednostne
naloge razvoja in vzdrževanja obèinskih cest, viri sred-
stev za njihovo uresnièevanje ter lastna dinamika nji-

hovega uresnièevanja, sprejme Obèinski svet obèine
Trbovlje na predlog župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja obèinskih cest, s
katerimi se doloèi uresnièevanje plana iz prejšnjega
odstavka v posameznem koledarskem letu, se uskla-
juje in sprejema po postopku, doloèenem za obèinski
proraèun, in je njegov sestavni del.
(3) v letnem planu razvoja in vzdrževanja obèinskih
cest se lahko del sredstev rezervira za financiranje
izvedbe ukrepov na obèinskih cestah, ki jih je potreb-
no opraviti zaradi naravnih in drugih nesreè ali izrednih
dogodkov na obèinskih cestah (odpravljanje posledic
elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb
po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir
na obèinskih cestah, itp.), in izvedbe tistih ukrepov, ki
jih je odredila pristojna obèinska inšpekcijska služba,
niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavl-
janja obèinskih cest po tem planu.

13. èlen
(opravljanje strokovnih nalog za obèinske ceste)

(1) Strokovno-tehniène, razvojne, organizacijske in
upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo
obèinskih cest opravlja pristojen obèinski upravni
organ za ceste. Te obsegajo zlasti:
- izdelavo strokovnih podlag za naèrtovanje razvoja

in vzdrževanja obèinskih cest in izdelavo osnutkov
teh planov,

- naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem obèinskih
cest,

- naloge nadzora nad stanjem obèinskih cest,
- izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del

na obèinskih cestah, za katere je predpisana izbira
izvajalca na podlagi javnega razpisa,

- izvajanja postopkov za izbiro (èe je tak postopek
potreben glede na rešitev iz 28. èlena tega odloka),

- naloge v zvezi z investicijami v obèinske ceste,
- vodenje predpisanih evidenc o obèinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izraèuna zago-
tovljene porabe obèine in vodenja združene evi-
dence o javnih cestah,

- organiziranje štetja prometa na obèinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov,

- spremljanje prometnih tokov na obèinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne
ureditve in prometne ureditve na državnih cestah,
ki potekajo skozi obèino Trbovlje,

- naloge obvešèanja javnosti o stanju obèinskih cest
in prometa na njih,

- naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo,
vodenje in izkorišèanje obèinskih cest in objektov
na njih ter v zvezi z izbiro najugodnejšega ponudni-
ka,

- izdajanje dovoljenj in soglasij, doloèenih z ukrepi za
varstvo obèinskih cest in za zavarovanje prometa
na njih,
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- priprava programov in organizacija izdelave
raziskovalnih in razvojnih nalog za obèinske ceste
ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste in drugimi obèinami pri pripravi in uresnièe-
vanju teh programov,

- izvajanje drugih nalog, doloèenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

(2) Strokovne naloge, ki jih zaradi obsega , kakovost-
nih zahtev ali formalnih razlogov ne more izvajati
obèinski upravni organ za ceste, se oddajo za to
usposobljeni osebi.

14. èlen
(financiranje obèinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje obèinskih cest se
zagotavljajo v obèinskem proraèunu ali iz drugih virov
skladno s predpisi.

IV. GRADITEV OBÈINSKIH CEST

15. èlen
(varstvo okolja vzdolž obèinske ceste)

Obèinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo
škodljivi vplivi na okolje zaradi prièakovanega prometa
na njih èim manjši.

16. èlen
(projektiranje obèinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje obèinske ceste se doloèijo v
skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališèa zagotavljanja prometne varnosti in
ekonomiènosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstruk-
cijo obèinske ceste se doloèijo tudi prometna ureditev
obèinske ceste in ureditev navezav na obstojeèe ceste
ter pristopov do objektov in zemljišè ob cesti ter pred-
vidijo površine zunaj vozišèa  ceste za parkirišèa, avto-
busna postajališèa in druge prometne površine,
površine za opravljanje spremljajoèih dejavnosti, za
gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor ces-
tnega prometa.

17. èlen
(gradnja in rekonstrukcija obèinske ceste)

(1) Obèinske ceste se gradijo na podlagi sprejetega
proraèuna obèine. Postopek graditve ceste in objektov
na njej mora potekati po predpisih, ki urejajo graditev
objektov. 
(2) Za novozgrajeno obèinsko cesto se izda odloèba o
pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena, skladno s predpisi o graditvi objektov. Kate-
gorizacija  novozgrajene ceste se opravi po doloèbah
5. èlena tega odloka. 

(3) Rekonstrukcije obèinske ceste ter obnovitvena in
druga vzdrževalna dela na obèinskih cestah se štejejo
za vzdrževalna dela v javno korist, ki se lahko zaènejo
brez gradbenega dovoljenja. 
(4) Ob delih iz prejšnjega odstavka tega èlena se lahko
zgradijo tudi doloèeni pomožni infrastrukturni objekti
ter druge ureditve na cesti v skladu s predpisi o javnih
cestah za katerih izgradnjo so izpolnjeni pogoji iz pred-
pisov o graditvi objektov.

18. èlen
(pridobitev zemljišè za gradnjo obèinske ceste)

Za pridobitev potrebnih zemljišè za gradnjo ali rekon-
strukcijo obèinske ceste se lahko v skladu s predpisi,
ki urejajo razlastitev, lastninska pravica na zemljišèu in
drugi nepremiènini odvzame ali omeji.

19. èlen
(odmera obèinskih cest)

Novozgrajene in rekonstruirane ceste se po konèani
gradnji in rekonstrukciji odmeri skladno s projektno
dokumentacijo in predpisi.

20. èlen
(gradnja avtobusnih postajališè)

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji obèinske ceste
doloèi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališè pristojni
organ ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.

21. èlen
(križanja obèinskih cest in železniških prog)

(1) Križanja obèinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se
dvoje ali veè obèinskih cest usmeri na skupno križanje
z železniško progo.
(2) Naèin križanja obèinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije,
ki bremenijo cesto ali železniško progo, se uredita
skladno s predpisi o varnosti v železniškem prometu.

22. èlen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem obèin-

skih cest in upravljalci vodotokov)

(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in
naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zara-
di izgradnje obèinske ceste, kadar preèka vodotok ali
potek ob njem, krije invenstitor ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja pod-
pornega zidu in premostitvenega objekta (brežine pod
objektom in pragu pri objektu za zavarovanje temelja
objekta) je sestavni del vzdrževanja obèinske ceste.
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(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka
so sestavni del vzdrževanja vodotoka.

23. èlen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve

obèinske ceste)

(1) Èe je treba obstojeèo obèinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti
prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo
namenu ceste ali drugim zahtevam predpisov o ces-
tah. Stroške prestavitve obèinske ceste krije investitor
objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva
povrnitev stroškov predstavitve obèinske ceste v
obsegu, ki so nastali zaradi zahteve pristojnega
organa za izvedbo boljših elementov nadomešèenega
dela obèinske ceste od elementov, doloèenih po pre-
jšnjem odstavku.

24. èlen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Èe se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo obèinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih
objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni
uporabi, mora tehnièna dokumentacija obsegati vsa
dela, ki jih je treba opraviti na obmoèju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekon-
strukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega
odstavka je odgovoren pristojni  organ.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega
èlena krije investitor oziroma upravljalec posameznih
objektov, naprav in napeljav.

25. èlen
(obveznost obvešèanja o posegih v obèinsko

cesto)

(1) Pristojni organ mora o gradnji in rekonstrukciji
obèinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravl-
javce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem tele-
su najmanj 60 dni pred prièetkom del, da ti lahko svoja
dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Pristojni organ mora dati investitorju oziroma
upravljalcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka
na razpolago naèrte in podatke, potrebne za uskla-
ditev del.
(3) Doloèbe tega èlena veljajo smiselno tudi za investi-
torje oziroma upravljalce objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekon-
struirati svoje objekte in naprave v obèinski cesti.
(4) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbo tretjega odstavka tega èlena,
odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.

(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbo tretjega
odstavka tega èlena.

26. èlen
(koncesija za graditev obèinske ceste)

Domaèa in tuja pravna ali fizièna oseba lahko pridobi
koncesijo za graditev obèinske ceste in objektov na
njej.

V. VZDRŽEVANJE OBÈINSKIH CEST

27. èlen
(odgovornost za stanje obèinskih cest)

(1) Obèinske ceste se morajo redno vzdrževati in
obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena
za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti
vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste
omogoèajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje nalog in del iz prejšnjega odstavka sta
odgovorna pristojni organ in izvajalec skladno z
doloèili tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo
varnost cestnega prometa.

28. èlen
(javna služba vzdrževanja obèinskih cest)

(1) Izvajanje obvezne gospodarske javne službe
vzdrževanja obèinskih cest oziroma obseg nalog
povezanih z rednim vzdrževanjem obèinskih cest in
zimske službe zagotavlja Javno podjetje Komunala
Trbovlje d.o.o.
(2) Izvajalec mora v primeru stavke zagotoviti vzdrže-
vanje obèinskih cest v obsegu in pod pogoji, doloèeni-
mi s predpisi o javnih cestah.
(3) Ne glede na doloèbe prvega odstavka tega èlena
lahko Obèinski svet obèine Trbovlje na predlog župana
odloèi, da redno vzdrževanje obèinskih cest ali dela
teh cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem
obmoèju krajevne skupnosti. Obèinski svet obèine
Trbovlje lahko hkrati doloèi tudi program rednega
vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva, ki se zago-
tovijo iz proraèuna obèine, in doloèi odgovorno osebo
za izvedbo programa. Za stanje obèinskih cest je
posredno odgovorna Obèina Trbovlje.
(4) Z globo 1.400 EUR se za prekršek kaznuje pravna
oseba - izvajalec javne službe, ki ravna v nasprotju z
doloèbami drugega odstavka tega èlena.

29. èlen
(vzdrževanje križišè in križanj)

(1) Za vzdrževanje križišè obèinskih cest z nekatego-
riziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet,
v obmèju cestnega sveta obèinske ceste skrbi pristojni
organ.
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(2) Vzdrževanje križanj obèinskih cest z železniško
progo urejajo predpisi o varnosti v  železniškem
prometu.

30. èlen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekatego-

riziranih cestah nad obèinskimi cestami)

Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije
nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po kateih je dovoljen javni promet, nad obèinskimi
cestami je pristojen obèinski pristojni organ.

31. èlen
(vzdrževanje obèinskih cest ob preusmeritvah

prometa)

(1) Pristojni organ lahko zaradi zapore obèinske ceste
zaèasno preusmeri promet na državno cesto ali nekat-
egorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z obèinske na državno
cesto, ki bi bistveno poveèalo prometno obremenitev
te ceste, se mora pristojni organ predhodno uskladiti z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z obèinske ceste na
nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, mora pristojni organ predhodno pridobiti
soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblašèenega
upravljavca ceste. Èe je med preusmeritvijo prometa z
obèinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je
dovoljen javni promet, treba povecati obseg vzdrže-
vanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov
predlagatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBÈINSKIH CEST IN PROMETA NA
NJIH

1. Varstvo obèinskih cest

32. èlen
(varovalni pas ob obèinski cesti)

(1) Da se prepreèijo škodljivi vplivi posegov v prostor
ob obèinski cesti na obèinsko cesto in promet na njej,
je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba pros-
tora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v
varovalnem pasu obèinske ceste so dovoljeni le
soglasjem pristojnega organa.
(3) Pristojni organ izda soglasje iz prejšnjega
odstavka, èe s predlaganim posegom v varovalnem
pasu niso prizadeti interesi varovanja obèinske ceste
in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
obèinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukre-

pov za zašèito pred vplivi ceste in prometa na njej,
doloèenih s 15. èlenom tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran obèinske ceste širok:
- pri lokalni cesti 8,00 m
- pri javni poti 6,00 m
(6) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbo drugega odstavka tega èlena,
odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
(7) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbo drugega
odstavka tega èlena.

33. èlen
(gradnja nadzemnih in podzemnih vodov in

naprav)

(1) Telekomunikacijski, nizkonapetostni elektrièni
oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi,
toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor
ni Obèina Trbovlje, se smejo graditi oziroma postavljati
v obmoèju obèinske ceste in njenega varovalnega
pasu le pod pogoji in na naèin, doloèen s soglasjem
pristojnega organa.
(2) Pristojni organ za ceste lahko zahteva od upravl-
javca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi,
kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstruk-
cije obèinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovan-
je te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali
preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec,
razen èe to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njiho-
vo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Pristojni organ lahko odkloni izdajo soglasja iz
prvega odstavka tega èlena, èe bi vodi in naprave
ogrožalio obèinsko cesto ali promet na njej, bistveno
oteževali njeno vzdrževanje ali onemogoèali morebit-
no rekonstrukcijo te ceste.
(4) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbo prvega odstavka tega èlena,
odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbo prvega odstavka
tega èlena.

34. èlen
(dela na obèinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na
obèinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pris-
tojnega organa.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega
odstavka se doloèijo naèin, pogoji, rok za izvajanje del
in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega èlena ni potreb-
no takoj ob prièetku del, èe so s poškodbami naprav in
napeljav, vgrajenih v obèinsko cesto, neposredno
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ogroženi varen promet oziroma življenje in zdravje
obèanov ali bi lahko nastala veèja gospodarska škoda
(intervencijska dela). Dovoljenje za ta dela se mora
pridobiti naknadno, v roku 3 dni od prièetka del.
Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti
neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca red-
nega vzdrževanja ceste ter pristojni organ. Upravl-
javec naprav in napeljav mora èim hitreje odstraniti
poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in
o konèanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrže-
vanja ceste ter pristojni organ.
(4) Èe se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka
obèinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali
na njej omejiti promet posemeznih vrst vozil, mora
upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v obèinsko
cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj
obvestiti policijo.
(5) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami tega èlena, odgovorna oseba
pa z globo 400 EUR.
(6) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami tega èlena.

35. èlen
(opravljanje del ob obèinski cesti)

(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljišèih ali na objektih vzdolž
obèinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet,
poškodovala cesto ali poveèala stroške njenega vzdrže-
vanja, je potrebno soglasje pristojnega organa. V
soglasju se doloèijo pogoji za opravljanje teh del.
(2) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami tega èlena, odgovorna oseba
pa z globo 400 EUR.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami tega èlena.

36. èlen
(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev
glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim
tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obre-
menitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja
za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi pre-
voz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim
tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali
obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega
koli od teh elementov, ki je odrejena na obèinski cesti
ali njenem delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se doloèijo naèin in pogoji prevoza ter višina povraèila
za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki
poteka samo po obèinskih cestah, izda pristojni organ

v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo, pristojno obèinsko
inšpekcijsko službo in izvajalca rednega vzdrževanja
obèinskih cest.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi
vzpostavitve prevoznosti obèinskih cest v zimskem
èasu, intervencije ob naravnih in drugih nesreèah ali
ob izrednih razmerah in zaradi obrambnih potreb. 
(5) Izvajalec prevoza mora pred zaèetkom izrednega
prevoza s pristojnim organom uskladiti potek izredne-
ga prevoza in o tem obvestiti policijo.
(6) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami tega èlena, odgovorna oseba
pa z globo 400 EUR.
(7) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami tega èlena.

37.èlen
(spremljajoèe dejavnosti ob obèinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajoèih dejavnosti,
doloèene v skladu z doloèbo drugega odstavka 16.
èlena tega odloka, in površine, ki jih za te namene pris-
tojen organ doloèi ob obstojeèih obèinskih cestah,
obèina odda najugodnelšemu ponudniku za opravlian-
ja teh dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav
za opravljanje spremljajoèih dejavnosti in drugimi
pogoji rabe površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s
pogodbo.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajoèih dejavnosti ali spremembo
dejavnosti je potrebno soglasje pristojnega organa.
(4) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami tretjega odstavka tega èlena,
odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami tretjega
odstavka tega èlena.

38. èlen
(prikljuèki na obèinsko cesto)

(1) Prikljuèki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišc na obèinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristo-
jnega organa. S soglasjem se doloèijo tehnièni in drugi
pogoji graditve in vzdrževanja prikljuèka ter njegova
opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji obèinskih cest ter
objektov in naprav ob njih je treba ureditev prikljuèkov
predvideti že v projektni dokumentaciji za te gradnje.
(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije prikljuèka na
obèinsko cesto, vkljuèno s postavitvijo potrebne
prometne signalizacije, krije njegov investitor.
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(4) Prikljuèek nekategorizirane ceste, po kateri je
dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajoèo promet-
no signalizacijo v obmoèju cestnega sveta obèinske
ceste sestavni del te ceste.
(5) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami prvega odstavka tega èlena,
odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
(6) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami prvega
odstavka tega èlena.

39. èlen
(obvezna rekonstrukcija in ukinitev prikljuèka)

(1) Èe prikljuèek na obèinsko cesto zaradi poveèane-
ga prometa ali uporabe za drugaèen promet, kot je bil
upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni
veè ustrezen, lahko obèinski inšpektor zahteva njego-
vo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške
preureditve prikljuèka krije investitor prikljuèka ali nje-
gov pravni naslednik.
(2) Obèinski inšpektor lahko zahteva ustrezno ureditev
prikljuèka na obèinsko cesto, odredi prepoved uporabe
prikljuèka ali njegovo ukinitev, èe ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja ali je zgrajen brez soglasja,
ali èe ta ni preurejen v skladu z prvim odstavkom tega
èlena. Stroške za izvedbo tega ukrepa krije investitor
prikljuèka ali njegov pravni naslednik.

40. èlen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob obèinski

cesti)

(1) Pristojni organ lahko pristojnemu upravnemu
organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž
obèinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zara-
di njenega varovanja pred drsenjem zemljišèa, boène-
ga vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za
varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fiziène osebe, ki ob obèinski cesti pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroèe reke, morajo
sodelovati s pristojnim organom in prilagoditi varstvo in
obseg del tako, da se zavaruje cesta.
(3) Obèina krije del stroškov za pogozditev goljav ter
za ureditev hudournikov in deroèih rek glede na
pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo obèinske
ceste.
(4) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami drugega odstavka tega èlena,
odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami drugega
odstavka tega èlena.

41. èlen
(graditev žièniških naprav èez obèinske ceste)

(1) Za graditev žièniških naprav nad obèinskimi cesta-
mi ali ob njih mora investitor pridobiti soglasje pristo-
jnega organa.
(2) Obèinska cesta, ki jo preèka žièniška naprava,
mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo.
(3) Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave
krije investitor oziroma upravljavec žièniške naprave.
(4) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami prvega in drugega odstavka
tega èlena, odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami prvega in
drugega odstavka tega èlena.

42. èlen
(izkorišèanje kamnin ob obèinski cesti)

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratuje-
jo le v takšni oddaljenosti od obèinske ceste, da to ne
vpliva na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje
ceste in na varnost prometa.
(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojnega organa.
(3) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami drugega odstavka tega èlena,
odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami drugega
odstavka tega èlena.

43.èlen
(omejitve  opravljanja  del zunaj varovalnega pasu

obèinske ceste)

(1) Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu
obèinske ceste, ki bi lahko povzroèila spremembo
vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato
vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške
vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora investi-
tor pridobiti soglasje pristojnega organa. Taka dela se
lahko opravljalo le pod pogoji, ki jih doloèa soglasje.
(2) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami tega èlena, odgovorna oseba
pa z globo 400 EUR.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami tega èlena.
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44. èlen
(prepovedi  ogrožanja  obèinske ceste in prometa

na njej)

(1) Prepovedano je zaèasno ali trajno zasesti obèinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela
na zemljišèu ali objektih ob cesti, ki bi utegnila
poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali
ogrožati promet na cesti. Vse stroške  zavarovanja  in
odstranitve ovire na cesti in drugih posledic pre-
povedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzroèil.
(2) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami tega èlena, odgovorna oseba
pa z globo 400 EUR.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami tega èlena.

45. èlen
(naležne ploskve ne kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po obèinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poško-
dujejo vozišèa.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po obèin-
skih cestah samo, èe imajo gosenice obložene s
primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišèa.
(3) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami tega èlena, odgovorna oseba
pa z globo 400 EUR.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami tega èlena.

46. èlen
(obveznosti  lastnikov nepremiènin ob obèinski

cesti)

(1) Lastniki nepremiènin ob obèinski cesti morajo
dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na nji-
hovo zemljišèe, èe se jim s tem ne povzroèa škoda.
(2) Lastniki nepremiènin ob obèinski cesti morajo v
skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop
do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja,
gradnjo odtoènih in ponikovalnih jarkov in drugih
naprav za odvod vode od cestnega telesa ter
postavitev zaèasnih ali stalnih naprav za ureditev in
zašèito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi uèinki in drugimi škodljivimi
vplivi, èe teh ni mogoèe  postaviti na zemljišèu, ki je
sestavni del ceste.
(3) Lastniki nepremiènin ob obèinski cesti morajo imeti
na strehah objektov, s katerih se lahko na obèinsko
cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Lastniki
nepremiènin morajo z objektov ob obèinski cesti
odstraniti ledene sveèe pravoèasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
(4) Lastniki nepremiènin ob obèinski cesti morajo s

ceste ali s ploènika odstraniti sneg ali led, ki pade ali
zdrsne nanju z objekta v dolžini objekta ali zemljišèa v
svoji lasti.
(5) Lastniki nepremiènin morajo ob obèinski cesti ali
ploèniku redno prirezovati veje dreves, žive meje ipd
tako, da ne segajo na obèinsko cesto ali ploènik in ne
poslabšujejo ali onemogoèajo preglednosti ali drugaèe
ovirajo ali ogrožajo promet.
(6) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami tega èlena, odgovorna oseba
pa z globo 400 EUR.
(7) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami tega èlena.

2. Ukrepi za varstvo prometa

47. èlen
(polje preglednosti)

(1) V bližini križišèa obèinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik)
ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna
berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih
poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali stori-
ti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost obèinske
ceste ali železniške proge (polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišèa mora v polju
preglednosti na zahtevo obèinskega inšpektorja ali
policista odstraniti ovire.
(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišèe ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišca pravi-
co do odškodnine. Omejitev uporabe zemljišèa in
odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik
zemljišèa in obèina v skladu z zakonom.
(4) Ne glede na doloèbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljšèa v polju preglednosti ni
upravièen do odškodnine, èe je bila taka omejitev
uporabe zemljišèa doloèena v soglasju pristojnega
obèinskega upravnega organa za ceste.
(5) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami prvega in drugega odstavka
tega èlena, odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
(6) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami prvega in
drugega odstavka tega èlena.

48. èlen
(prometna signalizacija na obèinskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo pri gradnji novih ali rekon-
strukciji obstojeèih obèinskih cest se postavlja na pod-
lagi projektno tehniène dokumentacije. 
(2) Predlog za postavitev nove prometne signalizacije
na obstojeèih obèinskih cestah lahko podajo fiziène in
pravne osebe, krajevna skupnost, obèinski Svet za
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preventivo in vzgojo v cestnem prometu, policijska
postaja ali druga strokovna institucija. O predlogu
odloèi pristojni organ na podlagi strokovnega mnenja
komisije za prometno varnost. 
(3) Postavitev, spremembe, nadomestitev ter opremo
cest in ulic z drugimi napravami, ki zagotavljalo
varnost prometa v naseljih, opravi pristojni izvajalec. 
(4) Izvajalec o prometnih znakih vodi predpisani regis-
ter, jih tekoèe vzdržuje in obnavlja.
(5) Na obèinskih cestah se smejo postavljati table in
napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski
spomenik ter naravno znamenitost ali turistièno
pomembno obmoèje ali naselje in podobno (turistièna
in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s
predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zaintere-
sirane pravne ali fiziène osebe za postavitev turistiène
in druge obvestilne signalizacije odloèi pristojni organ
na podlagi strokovnega mnenja komisije za prometno
varnost.
(6) Stroške postavitve in vzdrževanja prometne signal-
izacije iz drugega odstavka tega èlena in table in
napisov iz petega odstavka tega èlena krijejo predla-
gatelji.
(7) Z globo 1.400 EUR se za prekršek kaznuje pravna
oseba - izvajalec javne službe, ki ravna v nasprotju z
doloèbami èetrtega odstavka tega èlena.

49. èlen
(obvešèanje in oglaševanje ob obèinskih cestah)

(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
obèinskih cestah je prepovedano. 
(2) Postavljenje tabel, napisov in drugih objektov ali
naprav za slikovno ali zvoèno obvešèanje in oglaševan-
je je ob obèinskih cestah zunaj naselja prepovedano v
varovalnem pasu ceste. Pristojen obèinski upravni organ
za ceste lahko izda soglasje za njihovo postavitev zno-
traj te razdalje samo, èe so obvestila pomembna za
udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna
signalizacija. S soglasjem se doloèijo pogoji njihove
postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(3) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnje-
ga odstavka se ob obèinskih cestah v naselju lahko
postavljajo le zunaj obmoèja vzdolž vozišca ceste,
doloèenega za postavitev prometne signalizacije v
predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo
postavitev izda pristojen obèinski organ za ceste. V
soglasju doloèi pogoje postavitve, ki morajo biti v
skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na
njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov
in naprav.
(4) Ne glede na doloèbo prejšnjega odstavka se
soglasje za izobešanje transparentov preko obèinske
ceste lahko izda le za doloèen èas (za èas trajanja
prireditve, razstave, sejma, ipd.) in za tiste obèinske
ceste, ki jih doloèi Obèinski svet obèine Trbovlje.
Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad
vozišèem obèinske ceste.

(5) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami tega èlena, odgovorna oseba
pa z globo 400 EUR.
(6) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami tega èlena.

50. èlen
(opravljanje dejavnosti ob obèinskih cestah zunaj

naselja)

Kdor namerava ob obèinski cesti zunaj neselja opravl-
jati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podob-
no), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavl-
janje, parkiranje in vkljuèevanje vozil v promet), mora
zagotoviti ustrezen prikljuèek oziroma pristop do
objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil,
èe ta možnost ni zagotovljena z javnim parkirišèem.

VI. PROMETNA UREDITEV NA OBÈINSKIH
CESTAH

51. èlen
(prometna ureditev)

(1) Prometna ureditev je naèin potekanja in vodenja
prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za nasel-
je ali njegov del doloèi upravljavec ceste in ga oznaèi
s predpisano prometno signalizacijo. 
(2) Prometna ureditev obsega:
1. doloèitev prednostnih smeri in sistem ter naèin
vodenja prometa, 
2. omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede
na vrsto prometa, 
3. omejitve hitrosti in doloèitev ter izvedba ukre-
pov za umirjanje prometa, 
4. ureditev mirujoèega prometa, 
5. doloèitev obmoèij umirjenega prometa in
obmoèij za pešce,
6. doloèitev drugih prepovedi, obveznosti ali
omejitev udeležencem cestnega prometa, 

52. èlen
(pristojnosti pri urejanju prometa)

(1) Obèinski svet obèine Trbovlje odloèa:
- o splošnih usmeritvah zagotavljanja prometne

varnosti v obèini Trbovlje
- o doloèitvi obmoèij mirujoèega prometa, kjer je

potrebno plaèati parkirnino, višino in naèin plaèe-
vanja

- o uvedbi enosmernega prometa na obèinskih ces-
tah

- o uvedbi obmoèij za pešce.
(2) Pristojni organ doloèa:
- obmoèja umirjenega prometa
- obmoèja kratkotrajnega parkiranja
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- splošne prepovedi prometa na posameznih cestah
- prometni režim na obèinskih cestah
- prepovedi in omejitve prometa za posamezne vrste

vozil
- omejitve uporabe obèinskih cest
- obmoèja omejene hitrosti in omejuje hitrost vožnje

na obèinskih cestah
- prometno signalizacijo na obèinskih cestah
- javne in rezervirane parkirne površine, naèin parki-

ranja in prepoved parkiranja in ustavljanja 
- postavitev in vzdrževanje varovalnih ograj ter

posebne tehniène ter druge ukrepe za varnost
otrok ter drugih udeležencev v cestnem prometu

- ukrepe za umirjanje hitrosti
- dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno upošte-

vati pri delih na cesti in ostalih javnih prometnih
površinah

- dodatne pogoje in ukrepe za izvajanje prireditev in
shodov na javnih prometnih površinah

- promet pešcev in promet s kolesi, kolesi z motor-
jem in z vprežnimi vozili

- gonjenje in vodenje živali
- druge ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti.

1. Doloèitev prednostnih smeri in sistem ter naèin
vodenja prometa

53. èlen
(potek prometa)

(1) Prednostne smeri, smer potekanja prometa in
naèin vodenja prometa se doloèi skladno s cestno
prometnimi predpisi.
(2) Prometna signalizacija mora ustrezati prometni
ureditvi.
(3) O vsaki spremembi prometne ureditve mora pristo-
jni organ obvesti javnost, pristojno policijsko postajo,
regijski center za obvešèanje, izvajalca in izvajalca
gospodarske javne službe linijskega prevoza potnikov
najmanj sedem dni pred spremembo. 

2. Omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede
na vrsto prometa

54. èlen
(omejitev vožnje tovornih vozil)

(1) Na obmoèju ožjega mestnega središèa je pre-
povedan promet tovornih vozil, katerih najveèja dovol-
jena masa presega 7,5 tone, ter delovnih strojev,
delovnih vozil in traktorjev, razen z dovoljenjem pristo-
jnega organa.
(2) Pristojni organ izda dovoljenje za promet tovornih
vozil, ki presegajo omejitev iz prvega odstavka tega
èlena, ter delovnih strojev, delovnih vozil in traktorjev,
ko zaradi velikosti, narave in oblike tovora tega ni
mogoèe prepeljati z manjšim vozilom.

(3) Omejitve iz prvega odstavka tega èlena ne veljajo
za intervencijska vozila, vozila za zbiranje in odvoz
odpadkov, delovna vozila, ki opravljajo delo na cesti in
dostavna vozila.
(4) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami prvega odstavka tega èlena,
odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami prvega
odstavka tega èlena.

55. èlen
(omejitev uèenja vožnje)

(1) Prepovedano je uèenje vožnje motornega vozila ob
sredah in sobotah od  9.00 ure do 11.00 ure na
obmoèju mesta od štirikrakega križišèa na Trgu rev-
olucije do križišèa pri Komunali, dovoljeno pa je opravl-
janje vozniškega izpita.
(2) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami prvega odstavka tega èlena,
odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.

56. èlen
(posebne omejitve)

(1) Zaradi zagotavljanja prometne varnosti na obèin-
skih cestah lahko pristojni organ na podlagi strokovne-
ga mnenja komisije za prometno varnost, na doloèenih
cestah in cestnih odsekih z ustrezno prometno signal-
izacijo prepove promet doloèenim vrstam vozil ali
omeji promet  za motorna vozila nad doloèeno
najveèjo dovoljeno maso, osno obremenitvijo, dolžino,
širino ali višino.
(2) Na obèinskih cestah, kjer je s prometno signal-
izacijo promet prepovedan ali omejen lahko pristojni
organ izjemoma izda dovoljenje za promet teh vozil na
podlagi strokovnega mnenja komisije za prometno
varnost.
(3) Omejitve iz prvega odstavka tega èlena ne veljajo
za intervencijska vozila, vozila za zbiranje in odvoz
odpadkov, delovna vozila, ki opravljajo delo na cesti in
dostavna vozila.

57. èlen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na obèinski

cesti)

(1) Dela na obèinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali
popolno zapreti za promet, se lahko opravljalo le z
dovoljenjem iz 48. èlena tega odloka.
(2) Dovoljenje za zaporo obèinske ceste je treba pri-
dobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. (3)
Dovoljenje za zaporo obèinskih cest se lahko izda, èe
je promet mogoèe preusmeriti na druge javne ceste,
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ali èe se promet zaradi zapore obèinske ceste ne
ustavi za daljši èas. 
(4) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo obèinske
ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da
prometa ni mogoèe preusmeriti na druge javne ceste,
vendar samo v èasu izven prometnih konic.

58. èlen
(izdaja dovoljenj za zaporo obèinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo obèinske ceste
izda pristojni organ. O izdanih dovoljenjih pristojni organ
obvesti policijo, medobèinski inšpektorat in redarstvo in
izvajalca. Èe je zaradi zapore ceste potrebna sprememba
prometne ureditve, mora biti vlogi priložen  elaborat
zapore ceste v èasu omejene uporabe ceste. 
(2) Z dovoljenjem za zaporo obèinske ceste se doloèi-
lo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste in èas njenega trajanja.
(3) Vloga za zaporo obèinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste
in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu
del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapo-
ra ceste, o naèinu in èasu trajanja njihove izvedbe ter
elaborat zapore ceste v èasu delne ali popolne zapore
ceste. 
(4) Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spre-
meni èas in trajanje zapore ceste, zlasti èe se ta pred-
laga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem
veèjih športnih prireditev, med turistièno sezono ali
med poveèanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(5) Doloèba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo obèinske ceste zaradi del na cesti se smiselno
uporablja tudi za športne in druge prireditve na obèin-
ski cesti.
(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
Predlagatelj  popolne zapore ceste mora o njej in o
preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost na kra-
jevno obièajen naèin najmanj tri dni pred zaporo ceste.

3. Omejitve hitrosti in doloèitev ter izvedba ukre-
pov za umirjanje prometa

59. èlen
(omejitev hitrosti)

(1) Èe je zaradi gostote prometa pešcev, kolesarjev ali
drugih udeležencev v prometu ter njihove varnosti ali
iz drugih utemeljenih razlogov treba omejiti hitrost vozil
v naselju pod 50 km/h, lahko pristojni organ na podla-
gi strokovnega mnenja komisije za prometno varnost
na obèinski cesti omeji najvišjo dovoljeno hitrost vozil
na manj kot 50 km/h ali doloèi naselje oziroma del
naselja kot obmoèje omejene hitrosti. 
(2) Najveèja dovoljena hitrost iz prvega odstavka tega
èlena mora biti oznaèena s predpisano prometno sig-
nalizacijo.

60. èlen
(umirjanje prometa)

(1) Ovire za umirjanje prometa, s katerimi se
udeležencem cestnega prometa fizièno prepreèi vožn-
ja z neprimerno hitrostjo, je dovoljeno postaviti le na
tistih obèinskih cestah v naselju, na katerih so zaradi
pogostih kršitev omejitev hitrosti vožnje ogroženi
udeleženci cestnega prometa ali se zaradi tega vzroka
dogajajo prometne nesreèe in na drugaèen naèin
oziroma z drugimi napravami ali ukrepi za umirjanje
prometa ni mogoèe zagotoviti njihove varnosti. 
(2) Ovire iz prejšnjega odstavka morajo biti oznaèene
s predpisano prometno signalizacijo. 
(3) Ne glede na razloge iz prvega odstavka tega èlena
je obvezna postavitev naprav oziroma izvedba ukre-
pov za umirjanje prometa pred šolami, vrtci in drugimi
objekti, ob katerih je zaradi varnosti otrok dodatno
zmanjšana najveèja dovoljena hitrost v naselju. 
(4) Dovoljenje za postavitev ovir za umirjanje prometa
izda pristojni organ na podlagi poroèila pristojne polici-
jske postaje o ugotovljeni prometni varnosti in
strokovnega mnenja komisije za prometno varnost.
(5) Ovire za umirjanje prometa namesti izvajalec. 
(6) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami èetrtega in petega odstavka
tega èlena, odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
(7) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami èetrtega in
petega odstavka tega èlena.

4. Ureditev mirujoèega prometa

61. èlen
(parkirne površine)

(1) Za ureditev mirujoèega prometa se doloèijo
parkirne površine, ki se delijo na: 
- javne parkirne površine na vozišèu obèinske ceste, 
- posebej urejene javne površine, namenjene parki-

ranju izven vozišèa javne ceste (javna parkirišèa), 
- javne parkirne hiše ali druge objekte, namenjene

parkiranju vozil
- parkirne površine v lasti Obèine Trbovlje. 
(2) Javne parkirne površine za osebna vozila v obèini

Trbovlje so
- pri OŠ Trbovlje na parcelah št. 310/11-del, 310/7 in

*712 vse k.o. Trbovlje
- ob obèinski upravni zgradbi na parceli št. 282/5-del

k.o. Trbovlje 
- plošèad na Trgu revolucije na parceli št. 783/2 k.o.

Trbovlje 
- pri športni hali na Polaju na parcelah št. 772/30 in

772/136 obe k.o. Trbovlje
- pri stavbi Ulica 1. junija 4 na parceli št. 812/3 k.o.

Trbovlje
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- pri Delavskem domu na parcelah št. 351/21, 358/2,
360/1, 361/3, 742/12 in 1811/18-del vse k.o. Trbovl-
je 

- parkirišèe na Njivi pred barom "Kubus" na parceli
št. 368/7-del k.o. Trbovlje

- nasproti Zdravstvenega doma Trbovlje na parceli
1829/3 k.o. Trbovlje

- parkirišèa obojestransko ob enosmerni cesti od
Zdravstvenega doma Trbovlje do krožišèa, skladno
z oznaèbami na parcelah št. 379/1, 741/1 in
1783/12 vse k.o. Trbovlje 

- ob Gimnaziji Trbovlje na parceli št. 281/2 k.o.
Trbovlje

- nad trgovsko poslovnim objektom "Mercator" na
TFF na parceli št. 262/7 k.o. Trbovlje

- ob Domu Svobode na parceli št. 262/2 k.o. Trbovl-
je 

- pred trgovino " Agrolit" na TFF na parceli št. 1804/1
k.o. Trbovlje

- pred pokopališèem na parcelah št. 988/1-del,
1022/3 in 1356/3-del k.o. Trbovlje 

- ob tenis igrišèu na Tereziji na parceli št. 890/58-del
k.o. Trbovlje

- pred objektom Gimnazijska cesta 22 na parceli št.
263/6-del k.o. Trbovlje

- na železniški postaji - del na parcelah št. 1716/12-
del, 1823/3-del, 1823/10-del, 1823/14-del in
1922/13 vse k.o. Trbovlje

- javne parkirne površine v 3. etaži trgovskega cen-
tra "Špar" 

(3) Javne parkirne površine so oznaèene s predpisano
prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod
pogoji, ki so doloèeni z zakonom in tem odlokom.

62. èlen
(posebne parkirne površine)

(1) Javne parkirne površine so namenjene parkiranju
osebnih vozil, pristojni organ pa lahko doloèi, da se
javne parkirne površine ali del javnih parkirnih površin
doloèi za parkiranje drugih vozil.
(2) Pristojni organ doloèi parkirne prostore na javnih
parkirnih površinah, namenjene parkiranju vozil invali-
dov. Parkiranje na teh prostorih je dovoljeno le z vel-
javno parkirno karto, ki mora biti namešèena v parki-
ranem vozilu tako, da je dobro vidna z zunanje strani
skozi vetrobransko steklo.
(3) Vrsta, naèin parkiranja in dovoljeni èas parkiranja
so razvidni s prometne signalizacije. 

63. èlen
(kratkotrajno parkiranje)

(1) Na javnih parkirnih površinah predvsem v okolici
zgradb upravnih organov, zdravstvenih ustanov, vrtcev
in osnovnih šol se èas parkiranja lahko omeji - obmoè-
je kratkotrajnega parkiranja. 

(2) Dovoljeni èas parkiranja na obmoèjih kratkotrajne-
ga parkiranja je razviden s prometne signalizacije.

64. èlen
(odstavna mesta)

(1) Pristojni organ lahko doloèi odstavna mesta na
parkirnih površinah iz 1. odstavka 61. èlena, ki so namen-
jena za opravljanje dostave blaga z dostavnimi vozili.
(2) Na odstavnih mestih iz prvega odstavka tega èlena
je dovoljeno parkiranje za èas, potreben za razložitev
ali naložitev blaga, ki se dostavlja. 
(3) Vozilo, ki opravlja dostavo, mora biti oznaèeno
tako, da je njegov dostavni znaèaj trajno ali zaèasno
oznaèen na vozilu na dobro viden naèin. 
(4) Za uporabo odstavnih mest iz 1. odstavka tega
èlena se plaèa obèinska taksa, skladno z obèinskimi
predpisi, ki doloèajo odmero in višino obèinske takse. 

65. èlen
(parkiranje tovornih vozil in avtobusov)

(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avto-
busov je dovoljeno le na površinah, ki so doloèene za
parkiranje teh vozil in oznaèene s predpisano promet-
no signalizacijo. 
(2) Pristojni organ lahko doloèi obmoèja - parkirišèa za
parkiranje tovornih in priklopnih vozil, ki se lahko odd-
ajajo v najem. 
(3) Pristojni organ lahko doloèi parkirna mesta za tur-
istiène avtobuse za ogled mestnih znamenitosti in
omeji èas parkiranja. 
(4) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami prvega odstavka tega èlena,
odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
(5) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami prvega
odstavka tega èlena.

66. èlen
(parkiranje bivalnih in lahkih priklopnikov)

(1) Bivalne priklopnike ter lahke priklopnike je dovoljeno
parkirati le na površinah, ki so doloèene za parkiranje teh
vozil in oznaèene s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Pristojni organ lahko doloèi parkirne površine za
parkiranje vozil iz prvega odstavka tega èlena. 
(3) Za uporabo teh parkirnih površin se plaèa obèinska
taksa, skladno z obèinskimi predpisi, ki doloèajo
odmero in višino obèinske takse. 
(4) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami prvega odstavka tega èlena,
odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
(5) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami prvega
odstavka tega èlena.

[t. 13 Uradni vestnik Zasavja Stran 15



67. èlen
(prepoved parkiranja na zelenih površinah)

(1) Poleg primerov iz zakona je parkiranje pre-
povedano tudi v parku in na drugih javnih zelenih
površinah (obcestna zelenica, drevored in podobno). 
(2) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami prvega odstavka tega èlena,
odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami prvega
odstavka tega èlena.

5. Doloèitev obmoèij umirjenega prometa in
obmoèij za pešce

68. èlen
(obmoèja umirjenega prometa)

(1) Za obmoèje umirjenega prometa pristojni organ
lahko doloèi del ceste ali cesto v naselju ali del nasel-
ja. 
(2) V obmoèju umirjenega prometa imajo pešci pred-
nost pred drugimi udeleženci cestnega prometa. 
(3) Vozniki morajo v obmoèju umirjenega prometa voz-
iti posebno previdno, še zlasti pa morajo biti pozorni na
otroke, ki jim je dovoljena igra v tem obmoèju. 
(4) V obmoèju umirjenega prometa so prepovedane
prireditve na cestah, v katerih so udeležena motorna
vozila v vožnji. 

69. èlen
(obmoèja za pešce)

(1) V obmoèjih za pešce je prepovedana vožnja z
motornimi vozili. 
(2) V obmoèjih za pešce je dovoljen promet uporab-
nikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev, ven-
dar le tako, da ne ovirajo ali ogrožajo pešcev. 
(3) V obmoèju za pešce smejo zaradi opravljanja
dejavnosti zapeljati vozila nujne medicinske pomoèi,
gasilska vozila, vozila zašèite in reševanja, vozila poli-
cije, vozila, s katerimi se opravljajo naloge obèinskega
redarstva, vozila, ki se uporabljajo za vzdrževanje cest
in vozila za zbiranje in odvoz odpadkov in vozila,
zdravstvenih delavcev, delavcev socialnih služb in
delavcev invalidskih organizacij ob obiskih oskrbo-
vancev. Druga vozila smejo zapeljati v obmoèje za
pešce le, èe je to dovoljeno s predpisano prometno
signalizacijo. 
(4) Obmoèja za pešce so lahko varovana s premiènimi
in nepremiènimi fiziènimi zaporami za prepreèevanje
vožnje z motornimi vozili. 

6. Doloèitev drugih prepovedi, obveznosti ali
omejitev udeležencem cestnega prometa

70. èlen
(omejitve uporabe obèinske ceste v izrednih

razmerah)

(1) Èe je obèinska cesta v takem stanju, da promet po
njej ni mogoè ali je mogoè samo promet posameznih
vrst vozil, da bi promet posameznih vrst vozil škodoval
tej cesti, ali èe to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se
nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na
njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice,
odjuge, moènega vetra, poškodb ceste zaradi nar-
avnih in drugih nesreè in podobno), lahko župan s
sklepom zaèasno, najdalje za èas enega leta, prepove
ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej
cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno
maso, osnovno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler
so razlogi za takšen ukrep.
(2) Pristojni organ mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlo-
gi iz prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in medobèinski
inšpektorat in redarstvo najmanj petnajst dni ter javnost na
krajevno obièajen naèin najmanj tri dni pred njihovo
oznaèitvijo s prometno signalizacijo na obèinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz prvega odstavka
tega èlena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrže-
vanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesreèah. O teh ukrepih se mora nemudoma obvestiti
policija, medobèinski inšpektorat in redarstvo in javnost
na krajevno obièajen naèin. Izvajalec in vodja intervenci-
je ob naravnih in drugih nesreèah morata o teh ukrepih
obvestih tudi pristojni organ.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, doloèenih v prvem odstavku tega èlena,
daljše od enega leta se doloèi v skladu z doloèbami 48.
èlena tega odloka.

71. èlen
(vožnja vprežnih vozil )

(1) Uporaba vprežnih vozil je na obmoèju ožjega mest-
nega središèa in na mestnih vpadnicah je dovoljena le
z dovoljenjem pristojnega organa.
(2) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbo tega èlena, odgovorna oseba pa z
globo 400 EUR.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbo tega èlena.

72. èlen
(jezdenje )

(1) Jezdenje po obèinskih cestah je dopustno le z
dovoljenjem in pod pogoji, ki jih doloèi pristojni organ.
(2) Dovoljenje ni potrebno za policiste pri opravljanju
nalog policije. 
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(3) Na obèinskih cestah ni dovoljeno pušèati jezdnih
živali brez nadzora.
(4) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami tega èlena, odgovorna oseba
pa z globo 400 EUR.
(5) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami tega èlena.

73. èlen
(vodenje živali)

(1) Živali (pse, maèke, konje, drobnico in druge živali)
se sme voditi po obèinskih cestah in drugih prometnih
površinah le na vrvici oziroma primernem povodcu. 
(2) Živali ob javnih cestah in javnih parkirnih površinah
morajo biti pod nadzorom polnoletne osebe ali
zavarovane tako, da ne morejo priti na javno cesto ali
javno parkirno površino.
(3) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z doloèbami tega èlena, odgovorna oseba
pa z globo 400 EUR.
(4) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek fizièna
oseba, ki ravna v nasprotju z doloèbami tega èlena.

74. èlen
(video nadzor)

(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, nadzora nad
spoštovanjem prometnih predpisov, izboljšanja pre-
toènosti prometa in prometne varnosti so obèinske
ceste in druge javne površine na obmoèju obèine
Trbovlje lahko opremljene z video nadzornim siste-
mom. 
(2) Z video nadzornim sistemom zbrani podatki so last
Obèine Trbovlje. Z njimi se razpolaga skladno z doloèili
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA IN
NAÈIN DELA MEDOBÈINSKEGA INŠPEKTORATA

IN REDARSTVA ZASAVJE PRI NADZORU
CESTNEGA PROMETA

75. èlen
(opravljanje nadzora)

(1) Nadzor nad ureditvijo cest in urejanjem prometa na
obèinskih cestah in drugih javnih površinah v obèini
Trbovlje vrši Medobèinski inšpektorat in redarstvo
Zasavje.
(2) Zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cest-
nega prometa obèinski inšpektor:
- nadzoruje opravljanje rednega vzdrževanja cest in

drugih prometnih površin in odredi odpravo ugo-
tovljenih pomanjkljivosti,

- odredi odpravo pomankljivosti in nepravilnosti na
obèinskih cestah in drugih prometnih površinah, ki

ogrožajo varnost prometa na njih,
- v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost

prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej,
odredi zaèasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali
prepreèi škoda,

- odredi ukrepe za zagotovitev preglednosti na
obèinskih cestah 

- in izvaja druge naloge skladno z zakonodajo.  
(3) Zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cest-
nega prometa obèinski redarji: 
- izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi

vozili ter ovirami v naselju, 
- izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cest-

nega prometa v obmoèju umirjenega prometa in
obmoèju za pešce,

- ugotavljajo kršitve doloèb o varstvu cest in okolja v
naselju in na obèinskih cestah zunaj naselja,

- odredijo odstranitev zapušèenega vozila. 
(4) Pri izvajanju nadzora obèinski inšpektor in obèinski
redarji postopajo v skladu s predpisi.

76. èlen
(opravljanje nadzora nad izrednimi prevozi )

(1) Najveèje dovoljene osne obremenitve, skupno
maso in dimenzije vozil na obèinskih cestah nadzoru-
jejo izvajalci rednega vzdrževsnja obèinskih cest v
sodelovaniu s policisti.
(2) Vozilo, ki opravlia izredni prevoz brez dovoljenja,
policist izkljuèi iz prometa. 
(3) Izvajalec prevoza mora plaèati povraèilo za izredni
prevoz in povrniti škodo na obèinski cesti, èe jo je
povzroèil.

VIII. POGOJI IN NAÈIN ODSTRANITVE IN
HRAMBE ZAPUŠÈENIH VOZIL

77. èlen
(postopek z zapušèenimi vozili)

(1) Obèinski redar ali inšpektor pristojen za nadzor
cest na zapušèeno vozilo namesti pisno odredbo, s
katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh
dni od dneva izdaje odredbe. 
(2) En izvod odredbe iz prejšnjega odstavka tega
èlena se vroèi pooblašèenemu izvajalcu odvoza in
hrambe zapušèenih vozil (v nadaljevanju: izvajalec
odvoza).
(3) Pred izdajo odredbe je dolžan obèinski redar ali
inšpektor ugotoviti vse okolišèine, ki so potrebne za
izdajo odredbe ter vozilo fotografirati. 
(4) Odredba mora vsebovati: 
- tip, barvo in znamko zapušèenega vozila; 
- zapisnik o stanju zapušèenega vozila; 
- lokacijo zapušèenega vozila; 
- rok odstranitve zapušèenega vozila; 
- opozorilo na posledice v primeru nespoštovanja

odredbe; 
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- številko in datum izdaje odredbe za odstranitev
zapušèenega vozila; 

- navedbo osebe, ki je odredbo izdala. 

78. èlen
(odvoz)

(1) Izvajalec odvoza opravi odvoz zapušèenega vozila
na stroške lastnika vozila najpozneje v roku treh dni po
preteku roka, doloèenega lastniku zapušèenega vozila
z odredbo, èe ga lastnik v predpisanem roku ne
odstrani sam. 
(2) V primeru, da je lastnik vozila neznan in je njegova
vrednost manjša od stroškov povezanih z odstranitvi-
jo, hrambo in javno dražbo, stroške odstranitve in
unièenja krije Obèina. Lastnik vozila je neznan, èe ni
mogoèe pridobiti uradnih podatkov o lastniku vozila. 
(3) V primeru, da lastnik oziroma imetnik pravice
uporabe zapušèenega vozila odstrani vozilo po tem,
ko je uradna oseba že pozvala pooblašèenega izvajal-
ca, da odstrani vozilo, mora lastnik plaèati 50%
doloèene višine stroškov odvoza in predpisano globo.
Šteje se, da je vozilo odpeljano, ko vleèno vozilo spel-
je z mesta, kjer je naložilo zapušèeno vozilo. 
(4) Pogoji in naèin izvajanja odvoza in hrambe
zapušèenih vozil se podrobneje uredijo s pogodbo. 

79. èlen
(postopek po odvozu)

(1) Izvajalec odvoza sprejme vozilo skladno z odredbo
za odvoz v hrambo. 
(2) V treh dneh od odstranitve zapušèenega vozila
obèinski redar ali inšpektor obvesti lastnika o odvozu
in hrambi vozila ter pogojih prevzema vozila. Èe je
lastnik neznan, se do poteka roka hrambe vozila
podatki o odvozu in hrambi objavljajo na oglasni deski
in spletni strani Obèine. 
(3) Izvajalec odvoza preda zapušèeno vozilo lastniku
na podlagi listine, s katero dokaže, da je lastnik vozila.
Izvajalec odvoza o predaji zapušèenega vozila sestavi
zapisnik o predaji, ki mora vsebovati: 
- podatke o lastniku vozila (ime in priimek, naslov

stalnega ali zaèasnega bivališèa in EMŠO); 
- podatke o stanju vozila pri predaji;
- podpis s strani osebe, ki preda vozilo; 
- podpis lastnika vozila. 
(4) Lastnik zapušèenega vozila mora pred prevzemom
vozila plaèati stroške odvoza in hrambe. V nasprotnem
primeru se mu vozila ne izroèi. 
(5) Lastnik zapušèenega vozila mora pred prevzemom
vozila poravnati tudi vse stroške zavarovanja ter
morebitnega obvoza kraja zapušèenega vozila, razen
èe dokaže, da mu je bilo vozilo neupravièeno odvzeto. 
(6) O predaji vozila mora izvajalec odvoza obvestiti
pristojni obèinski organ v roku treh dni od dneva preda-
je vozila lastniku, da ga ta izbriše iz seznama objavl-
jenega na oglasni deski in spletnih straneh Obèine.

80. èlen
(prodaja oziroma unièenje vozila)

(1) Èe lastnik zapušèenega vozila po treh mesecih
hrambe ne prevzame, se to lahko unièi ali proda na
javni dražbi, ki jo izvede pristojni obèinski organ ob
smiselni uporabi doloèil predpisov o razpolaganju s
stvarnim premoženjem države, pokrajin in obèin. 
(2) Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda
pisno mnenje. 
(3) Iz izkupièka od prodanega vozila se pokrijejo stroš-
ki odstranitve vozila, varovanja vozila, stroški sodnega
cenilca in javne dražbe. Preostanek od izkupièka pri-
pada lastniku vozila. Kadar se na javni dražbi prodaja
vozilo, katerega lastnik je neznan, postane izkupièek
od prodanega vozila po pokritju vseh stroškov pri-
hodek proraèuna Obèine. 
(4) Èe se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziro-
ma kadar je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se
vozilo unièi. Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne
vrednosti, kadar so stroški odstranitve vozila, varovan-
ja vozila, stroški sodnega cenilca in javne dražbe veèji
od uradno ocenjene vrednosti vozila. 
(5) Stroške, povezane z odstranitvijo vozila, varovanja
vozila, sodnega cenilca in javne dražbe, se izterja od
lastnika vozila po predpisih o izvršbi.

IX. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM PROMETU

81. èlen
(namen in sestava)

(1) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
obèine Trbovlje (v nadaljnjem besedilu svet) skrbi za
razvijanje in uveljavljanje ukrepov za veèjo prometno
varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem
prometu, ter za razvijanje humanih in solidarnih
odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem
prometu.
(2) Svet sestavljajo predstavniki obèinskega sveta ter
uporabniki in izvajalci nalog s podroèja preventive in
vzgoje v cestnem prometu z obmoèja obèine Trbovlje. 
(3) Obèinski svet doloèi število èlanov oziroma èlanic
sveta in jih na podlagi predlogov udeleženih organi-
zacij imenuje za mandatno dobo štirih let. 
(4) Sredstva za delovanje sveta se doloèijo v vsakolet-
nem obèinskem proraèunu. Svet lahko za opravljanje
svojega dela in nalog lahko pridobiva sredstva iz
drugih virov.
(5) Strokovne naloge za svet zagotavlja obèinska
uprava.

82. èlen
(naloge)

(1) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
opravlja naslednje naloge:
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- ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na
ravni obèine, 

- predlaga obèinskemu svetu v sprejem programe za
varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za
njihovo izvajanje, 

- koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za
varnost cestnega prometa na lokalni ravni 

- skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izo-
braževanje in obvešèanje udeležencev cestnega
prometa, 

- skrbi za izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih
publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu 

X. KOMISIJA ZA PROMETNO VARNOST

83. èlen
(podroèje dela in naèin dela)

(1) Komisija za prometno varnost sodeluje pri doloèan-
ju:
- obmoèja umirjenega prometa,
- obmoèja kratkotrajnega parkiranja,
- splošne prepovedi prometa na posameznih cestah,
- prometnega režima na obèinskih cestah,
- prepovedi in omejitve prometa za posamezne vrste

vozil,
- omejitve uporabe obèinskih cest,
- obmoèja omejene hitrosti in omejuje hitrost vožnje

na obèinskih cestah,
- prometne signalizacije na obèinskih cestah,
- javne in rezervirane parkirne površine, naèin parki-

ranja in prepoved parkiranja in ustavljanja, 
- postavitve in vzdrževanja varovalnih ograj ter

posebne tehniène ter druge ukrepe za, varnost
otrok ter drugih udeležencev v cestnem prometu,

- ukrepov za umirjanje hitrosti,
- dodatnih pogojev in ukrepov, ki jih je potrebno

upoštevati pri delih na cesti in ostalih javnih promet-
nih površinah,

- dodatnih pogojev in ukrepov za izvajanje prireditev
in shodov na javnih prometnih površinah

- prometa pešcev in prometa s kolesi, kolesi z motor-
jem in z vprežnimi vozili,

- gonjenja in vodenja živali,
- drugih ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti.
(2) Pristojni organ pri reševanju zadev iz prvega
odstavka tega èlena, sklièe èlane komisije na ustno
obravnavo, skladno z doloèili, ki urejajo splošni
upravni postopek.

84. èlen
(sestava)

(1) Komisija za prometno varnost šteje pet èlanov.
Èlane imenuje:  
- pristojna policijska postaja: enega èlana,

- izvajalec javne službe vzdrževanja obèinskih cest:
enega èlana,

- Obèina Trbovlje za krajevne skupnosti: dva èlana,
- Medobèinski inšpektorat in redarstvo Zasavje:

enega èlana,
(2) Sklep o imenovanju izda župan obèine Trbovlje.
(3) Vsi, ki imenujejo èlane komisije, morajo zagotoviti
takšne predstavnike, ki bodo strokovno obvladali
podroèje dela komisije.

IX. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE

85. èlen
(uporaba drugih predpisov)

Za vse ostale ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev
varnosti v cestnem prometu in niso doloèeni s tem
odlokom, se uporabljajo doloèbe državnih predpisov, ki
urejajo varnost v cestnem prometu.

86. èlen
(imenovanje èlanov sveta za preventivo in vzgojo

v cestnem prometu )

(1) Imenovanje èlanov sveta se uskladi z doloèili tega
odloka po izvedbi lokalnih volitev jeseni 2010 in imen-
ovanju novega obèinskega sveta.  
(2) Do izteka mandata župana ostaja sestava sveta
nespremenjena.

87. èlen
(imenovanje  èlanov komisije za prometno

varnost)

Sklep o imenovanju komisije za prometno varnost
sprejme župan v 30 dneh po uveljavitvi odloka.

88. èlen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ure-
ditvi cestnega prometa na obmoèju Obèine Trbovlje
(Uradni vestnik Zasavja št. 8/2001, 8/2003 in 17/2003)
in Odlok o obèinskih cestah (Uradni vestnik Zasavja št.
6/1999). 

89. èlen
Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v Uradnem
vestniku Zasavja.

Številka: 007-1/2010
Datum: 12.4.2010

ŽUPAN
OBÈINE TRBOVLJE

Bogdan BAROVIÈ
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20.

Na podlagi 149. èlena Zakona o varstvu okolja (ZVO-
1, UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 33/07,
57/08 in 70/08) , 21. èlena Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS-UPB2,Uradni list RS, št. 94/07,
27/08 in 76/08), 3.,7. in 35. èlena Zakona o gospo-
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
- ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 3/07) in 29. in 37. èlena Statuta
obèine Trbovlje (PB, Uradni vestnik Zasavja, št.
28/2007)  je Obèinski svet Obèine Trbovlje na svoji 26.
redni seji dne 12.4.2010 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA

O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V
OBÈINI TRBOVLJE

I. SPLOŠNE DOLOÈBE

1. èlen
(namen in vsebina odloka)

S tem odlokom se podrobneje doloèijo in uskladijo z
ostalimi èleni doloèila 36. èlena Odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki v obèini Trbovlje, ki opredeljuje-
jo obveznosti uporabe javne službe ravnanja z odpad-
ki.

2. èlen
(obveznost uporabe javne službe)

Èrta se drugi odstavek 36. èlena in se nadomesti z
novim. Besedilo drugega odstavka 36. èlena se tako
glasi:

(2) Lastnik ali upravljavec nove ali obnovljene stavbe
mora prijaviti izvajalcu javne službe zaèetek uporabe
stavbe najkasneje 15 dni pred zaèetkom uporabe
objekta, da se dogovorita o lokaciji prevzemnega
mesta, o dobavi, številu in prostornini posod ter o
drugih pogojih za prièetek izvajanja storitev javne
službe. Pred zaèetkom uporabe stavbe izvajalec javne
službe izvede vpis prevzemnega mesta v register pre-
vzemnih mest in kataster.

II. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE

3. èlen
(veljavnost ostalih doloèil )

Vsi ostali èleni in doloèila odloka ostanejo nespremen-
jeni.

4. èlen
(zaèetek veljavnost)

Ta odlok zaène veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem vestniku Zasavja.

Številka: 007 - 7 / 2010 
Datum: 12.4.2010

Ž U P A N 
Bogdan BAROVIÈ
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21.

Na podlagi 118. èlena Statuta Obèine Trbovlje (Uradni
vestnik Zasavja, št. 28/2007-PB) in 66. ter 83. èlena
Poslovnika obèinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja
št. 28/2007-PB, 5/20009) je Obèinski svet Obèine
Trbovlje na svoji 26. redni seji dne 12. 4. 2010 sprejel
naslednji

ODLOK O UKINITVI ODLOKOV, SPREJETIH V
LETIH 1969, 1970, 1971 in 1972

1.
Ukinejo se naslednji odloki:

¢ Odlok o doloèitvi volilnih enot za volitve odbornikov
v skupšèino obèine Trbovlje (UVZ, št. 6/1969),

¢ Odlok o obèinskih sodnih taksah na obmoèju
obèinskega sodišèa Trbovlje (UVZ, št. 9/1969),

¢ Odlok o premijah za kravje mleko za leto 1969
(UVZ, št. 11/1969),

¢ Odlok o oprostitvi davka od iger na sreèo (UVZ, št.
12/1969),

¢ Odlok o doloèitvi meril za uporabo sredstev,
zbranih s prispevkom za gradnjo stanovanj za
udeležence NOV (UVZ, št. 14/1969),

¢ Odlok o enotnem razseku in enotnem naèinu pro-
daje svežega mesa v prodaji na drobno na obmoèju
obèine Trbovlje (UVZ, št. 14/69),

¢ Odlok o naèinu izbire delegatov za zasedanje v
skupšèini SR Slovenije ter o njihovih pravicah in
dolžnostih (UVZ, št. 15/1969),

¢ Odlok o doloèitvi nekaterih objektov in naprav v
obèini Trbovlje, namenjenih izkljuèno za narodno
obrambo (UVZ, št. 15/1969),

¢ Odlok o doloèitvi sredstev za financiranje vzgoje in
izobraževanja (UVZ, št. 17/1969),

¢ Odlok o ukrepu neposredne družbene kontrole cen
za stanarine (UVZ, št. 1/1970),

¢ Odlok o odstotku sredstev, ki se izloèajo iz sklada
skupne porabe za subvencioniranje stanarin (UVZ,
št. 1/1970),

¢ Odlok o stalnih sredstvih obèine Trbovlje za financiran-
je dejavnosti Obèinske konference Socialistiène zveze
delovnega ljudstva Trbovlje (UVZ, št. 3/1970),

¢ Odlok o premijah za kravje mleko v letu 1970 (UVZ,
št. 6/1970),

¢ Odlok o ukrepih za prepreèevanje škode po divjadi
(UVZ, št. 9/1970),

¢ Odlok o ukrepu neposredne družbene kontrole cen
za posamezna živila in storitve (UVZ, št.  9/1970),

¢ Odlok o doloèitvi najnižjih osebnih dohodkov
delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih, za
katere ni mogoèe ugotoviti povpreènega osebnega
dohodka na podlagi evidence izplaèanih osebnih
dohodkov v družbenem sektorju (UVZ, št.
10/1970),

¢ Odlok o obveznem izloèanju sredstev za delno
nadomestitev stanarin v letu 1971 (UVZ, št.
1/1971),

¢ Odlok o doloèitvi stopnje prispevka za dnevno
varstvo otrok (UVZ, št. 1/71),

¢ Odlok o naèinu upravljanja in sestavi skupšèine
sklada skupnih rezerv obèine Trbovlje (UVZ, št.
2/1971),

¢ Odlok o financiranju srednjeroènega programa
geodetskih del na obmoèju obèine Trbovlje za
obdobje 1971-1775 (UVZ, št. 5/1971),

¢ Odlok o doloèitvi razmerja med zneskom, ki se
izplaèuje uèencem neposredno v gotovini in izdatki
delovne organizacije, oziroma obrtnika za prehra-
no, delovno obleko in stanovanje (UVZ, št. 5/1971),

¢ Odlok o zaèasni splošni prepovedi graditve in
parcelacije zemljišè na obmoèju obèine Trbovlje
(UVZ, št. 8/1971),

¢ Odlok o premijah za kravje mleko v letu 1971 (UVZ,
št. 6/1971),

¢ Odlok o podaljšanju veljavnosti odloka o obveznem
izloèanju sredstev za delno nadomestitev stanarin
v letu 1971 (UVZ, št. 12/1971),

¢ Odlok o povraèilu osebnega dohodka in potnih
stroškov odbornikom in voljenim funkcionarjem
skupšèine obèine Trbovlje (UVZ, št. 2/1972),

¢ Odlok o davkih obèanov v obèini Trbovlje (UVZ, št.
4/1972),

¢ Odlok o doloèitvi sredstev za financiranje vzgoje in
izobraževanja v letu 1972 (UVZ, št. 4/1972),

¢ Odlok o doloèitvi sredstev za financiranje Temeljne
skupnosti otroškega varstva v letu 1972 (UVZ, št.
4/1972),

¢ Odlok o obveznem fluorografiranju prebivalstva
obèine Trbovlje (UVZ, št. 5/1972),

¢ Odlok o starostnem zavarovanju kmetov (UVZ, št.
7/1972)

¢ Odlok o prenosu pristojnosti ukrepov neposredne
družbene kontrole cen iz skupšèine, na svet za
gospodarstvo (UVZ, št. 9/1972),

¢ Odlok o ustanavljanju in organizaciji partizanskih
enot in služb teritorialne obrambe na obmoèju
obèine Trbovlje (UVZ, št. 9/1972),

¢ Odlok o družbeni pomoèi (UVZ, št. 10/1972).

2.

Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in zaène
veljati 15. dan po objavi.

Številka: 007-11/2009-10
Datum: 12. 4. 2010

Bogdan Baroviè
Župan
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22.

Na podlagi 49. b in 49. è èlena Zakona o lokalni
samoupravi  (ZLS - UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007,
27/2008, 76/2008 in 79/2009), 17. èlena Statuta
Obèine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2006),
29. èlena Statuta Obèine Trbovlje (PB, Uradni vestnik
Zasavja, št. 28/2007), 16. èlena Statuta Obèine Zagor-
je ob Savi (Uradni list RS, št. 109/2005, 31/2007) so
obèinski sveti Obèine Hrastnik na svoji 28. redni seji
dne 25.2.2010, Obèine Trbovlje na svoji 25. redni seji,
dne 1.2.2010  ter Obèine Zagorje ob Savi na svoji 21.
redni seji, dne 22.3.2010 sprejeli

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

USTANOVITVI MEDOBÈINSKEGA INŠPEKTORATA
IN REDARSTVA ZASAVJE

1. èlen

Dopolni se šesti èlen veljavnega odloka. In sicer se na
koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
"Ti zakoni, podzakonski akti in predpisi obèin
ustanoviteljic so zbrani v posebnem seznamu, ki je
objavljen na spletnih straneh obèin ustanoviteljic
(www.hrastnik.si, www.trbovlje.si, www.zagorje.si)."

2. èlen

Spremeni in dopolni se 13. èlen veljavnega odloka. In
sicer se drugi stavek v prvem odstavku, ki se
glasi"Odstotek financiranja delovanja medobèinskega
inšpektorata in redarstva se podrobneje opredeli v
dogovoru iz prvega odstavka èetrtega èlena." nado-
mesti z naslednjim stavkom: "Odstotki financiranja
znašajo: 
- Obèina Hrastnik: 22,69%
- Obèina Trbovlje: 39,21%
- Obèina Zagorje ob Savi: 38,10 %."

3. èlen

Vsi ostali èleni in doloèila odloka ostanejo nespremen-
jeni.

4. èlen

Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejme-
jo obèinski sveti vseh treh obèin ustanoviteljic in priène
veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu obèin
ustanoviteljic.

Številka: 069-1/2010
Datum: 25.2.2010

Župan Obèine Hrastnik
Miran JERIÈ

Datum podpisa:

Številka: 901-1/2010-4
Datum: 1.2.2010

Župan Obèine Trbovlje
Bogdan BAROVIÈ

Datum podpisa:

Številka: 061-4/2008 
Datum: 22.3.2010

Župan Obèine Zagorje ob Savi
Matjaž ŠVAGAN

Datum podpisa:
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23.

Na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008), Uredbe o pogo-
jih in postopkih za izdajo ter odvzem licence za opravl-
janje energetske dejavnosti (Uradni list RS, št.
21/2001, 66/2005), 109. èlena Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 79/1999, 70/2008), 37. èlena Statu-
ta obèine Trbovlje (UVZ št., 28/2007) in 66. èlena
Poslovnika Obèinskega sveta Obèine Trbovlje (UVZ št.
28/2007, 5/2009) je obèinski svet Obèine Trbovlje na
svoji 26. redni seji dne 12.4.2010 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PREOBLIKOVANJU JAVNEGA KOMUNALNEGA

PODJETJA KOMUNALA TRBOVLJE P.O.
TRBOVLJE

1. èlen

V 4. èlenu Odloka o preoblikovanju Javnega komunal-
nega podjetja Komunala Trbovlje p. o. Trbovlje (UVZ
št. 7/97, 12/09), se skladno z Uredbo o standardni
klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007,
17/2008) ter skladno z Uredbo o pogojih in postopkih
za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske
dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/2001,
66/2005),dopolni dejavnost 35.140 - trgovanje z elek-
trièno energijo.

Besedilo 4. èlena se glasi: Javno podjetje opravlja
naslednje gospodarske javne službe ter ostale
dejavnosti, ki služijo njihovemu racionalnejšemu in
kvalitetnejšemu izvajanju:

23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za grad-
beništvo 

24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje 
25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih

delov
25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin 
25.620 Mehanska obdelava kovin 
33.110  Popravila kovinskih izdelkov 
33.120  Popravila strojev in naprav 
33.200  Montaža industrijskih strojev in naprav 
35.112  Proizvodnja elektriène energije v termoelek-

trarnah, jedrskih elektrarnah 
35.119  Druga proizvodnja elektriène energije 
35.140  Trgovanje z elektrièno energijo
35.220  Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži 
35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni

mreži 
35.300  Oskrba s paro in vroèo vodo 
36.000  Zbiranje, preèišèevanje in distribucija vode 
37.000  Ravnanje z odplakami 
38.110  Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 

38.120  Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210  Ravnanje z nenevarnimi odpadki 
38.220  Ravnanje z nevarnimi odpadki 
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih

stavb 
42.110  Gradnja cest
42.120  Gradnja železnic in podzemnih železnic 
42.130  Gradnja mostov in predorov 
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za

tekoèine in pline 
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za

elektriko in telekomunikacije 
42.910  Gradnja vodnih objektov 
42.990  Gradnja drugih objektov nizke gradnje 
43.210  Inštaliranje elektriènih napeljav in naprav 
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih

napeljav in naprav 
43.290  Drugo inštaliranje pri gradnjah 
43.990  Druga specializirana gradbena dela 
45.200  Vzdrževanje in popravila motornih vozil 
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih

surovin,živih živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov 

46.150  Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov
in naprav za gospodinjstvo in železnine 

46.160  Posredništvo pri prodaji tekstila, oblaèil,
krzna, obutve, usnjenih izdelkov 

46.170  Posredništvo pri prodaji živil, pijaè, tobaènih
izdelkov 

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov 

46.710  Trgovina na debelo s trdimi, tekoèimi in
plinastimi gorivi 

47.761  Trgovina na drobno v cvetlièarnah 
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih special-

iziranih prodajalnah 
49.391  Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
49.410  Cestni tovorni promet 
49.420  Selitvena dejavnost 
49.500  Cevovodni transport 
52.100  Skladišèenje 
52.210 Spremljajoèe storitvene dejavnosti v

kopenskem prometu 
56.290  Druga oskrba z jedmi 
68.320 Upravljanje nepremiènin za plaèilo ali po

pogodbi 
71.112  Krajinsko, arhitekturno, urbanistièno in drugo

projektiranje 
71.111  Arhitekturno projektiranje
71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje 
71.129  Druge inženirske dejavnosti in tehnièno sve-

tovanje 
71.200  Tehnièno preizkušanje in analiziranje 
74.200  Fotografska dejavnost 
74.900  Drugje nerazvršèene strokovne in tehniène

dejavnosti 
80.200  Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov 
81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 

[t. 13 Uradni vestnik Zasavja Stran 23



81.290 Èišèenje cest in drugo èišèenje 
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in

okolice
93.110 Obratovanje športnih objektov 
96.030 Pogrebna dejavnost

2. èlen

Vsi ostali èleni in doloèila odloka ostanejo nespremen-
jeni.

3. èlen

Ta odlok priène veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem vestniku Zasavja.

Številka: 901-2/2010-7
Datum: 12.4.2010

Župan Obèine Trbovlje
Bogdan BAROVIÈ

24.

Na podlagi 96. in 98. èlena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS št. 79/99, in spremembe), 37. èlena Statuta
Obèine Trbovlje (UVZ št. 28/2007-PB) ter 93. èlena
Poslovnika Obèinskega sveta Obèine Trbovlje (UVZ
št. 28/07-PB in 5/09), je Obèinski svet Obèine Trbovl-
je na 26. redni seji, dne 12.4.2010 sprejel naslednji

S  K  L E  P

1.

Sprejme se Zakljuèni raèun  proraèuna Obèine Trbovl-
je za leto 2009.

2.

Proraèun obèine Trbovlje za leto 2009 je bil realiziran
v naslednjem obsegu:
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3.

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

4.

Sklep velja takoj.

Številka:410-3/2010
Datum:12.4.2010

ŽUPAN
BOGDAN BAROVIÈ

OBÈINA HRASTNIK

10.

Na  podlagi tretjega odstavka 98. èlena  Zakona o
javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/99,124/00,
30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP,
14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09)   in  17. èlena Statu-
ta ( Uradni vestnik Zasavja št. 28/06-UPB)   je  Obèin-
ski  svet  obèine  Hrastnik  na 29. seji  dne   15.4.2010
sprejel

ZAKLJUÈNI  RAÈUN
PRORAÈUNA OBÈINE HRASTNIK  ZA LETO

2009

1. èlen

Sprejme se zakljuèni raèun proraèuna Obèine Hrastnik
za  leto 2009.

2. èlen

Zakljuèni raèun proraèuna  Obèine Hrastnik za leto
2009 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem
delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in real-
iziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, raèuna
finanènih terjatev in naložb ter raèuna financiranja, v
posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proraèuna Obèine Hrast-
nik za leto 2009. Sestavni del zakljuènega raèuna je
tudi realizacija naèrta razvojnih programov v letu 2009. 

3. èlen

Proraèun obèine Hrastnik je bil naèrtovan in realiziran
v naslednjih zneskih  (v € ):



4.èlen

Zakljuèni raèun proraèuna obèine Hrastnik za leto
2009  se objavi  v Uradnem vestniku  Zasavja in na
spletni strani Obèine Hrastnik www.hrastnik.si.

Štev.: 410-4/07
Datum: 15.4.2010

Miran   JERIÈ
Ž u p a n

Obèine  Hrastnik

[t. 13 Uradni vestnik Zasavja Stran 31

Veljavni proračun
2009

Realizacija
2009

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 12.418.439 12.214.128

II. SKUPAJ ODHODKI 13.928.041 12.648.277
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

( PRIMANJKLJAJ) ( I. – II. ) - 1.509.602 -434.149

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 6.750 6.005
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE

KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

SPREMEMBE KAPITAL.DELEŽEV ( IV. – V.) 6.750 6.005

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII . ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA 800.000 800.00 0

VIII . ODPLAČILA DOLGA 70.760 69.037

IX. NETO  ZADOLŽEVANJE ( VIII. – IX.) 729.240 730.963
X. POVEČANJE ( ZMANJŠANJE) SREDSTEV

NA RAČUNIH ( III.+VI.+ IX. =( I.+IV.+VIII.) -(II.+V.+IX.) -773.612 302.819

XI . STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC
PRETEKLETA LETA

959.148 959.148

OSTANEK SREDSTEV NA RAČUNU 31.12.2009 1.261.967



OBÈINA ZAGORJE OB SAVI

RUDNIK ZAGORJE V ZAPIRANJU, D.O.O. 

2.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. - v likvidaciji, Gra-
jska 2, Zagorje ob Savi objavlja 

Javni razpis
za prodajo nepremiènine z javnim zbiranjem

ponudb

I. 
Prodajalec: 

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. - v likvidaciji, Grajs-
ka 2, Zagorje ob Savi, matièna št. 5920809

II.
Predmet prodaje: 

- parc.št. 936/2 - dvorišèe 188 m2, vpisana v vl.št.
691 k.o. Zagorje - mesto. 

III.
Pogoji prodaje: 

1. Izhodišèna cena za nepremiènino znaša 6.019,70
EUR. V izhodišèni ceni ni zajet DDV oz. davek na
promet z nepremièninami. Vse dajatve v zvezi s
sklenitvijo pogodbe in prenosom lastninske pravice
nosi kupec. 

2. Nepremiènina se prodaja po sistemu "videno -
kupljeno". 

3. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena. 
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku 15. dni po pre-

jemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se
šteje, da je od nakupa odstopil in mu plaèana
varšèina zapade kot skesnina. 

5. Kupec plaèa kupnino v roku 8. dni po izstavitvi
raèuna. Plaèilo celotne kupnine v roku, ki je
doloèen, je bistvena sestavina pravnega posla. V
kolikor najugodnejši ponudnik ne bo plaèal kupnine
v tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in
varšèina zapade v korist prodajalca. 

IV.
Pogoji sodelovanja: 

1. Na razpisu lahko sodelujejo domaèe ali tuje fiziène
ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani
Republike Slovenije ali druge države èlanice
Evropske unije oz. imajo sedež v državi èlanici
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s
potrdilom o državljanstvu oz. kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek o

državljanstvu. Sedež pravne osebe se izkazuje z
izpisom iz sodnega registra. 

2. Za resnost ponudbe mora zainteresirani kupec
plaèati varšèino v višini 10 % izhodišène cene
nepremiènine, za katero je ponudnik. Varšèina se
nakaže na raèun Rudnika Zagorje v zapiranju,
d.o.o. št. 02338-0018070126, ki ga ima pri NLB,
d.d., Ljubljana. Izbranemu ponudniku bo varšèina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo neo-
brestovana varšèina vrnjena v roku 8. dni po izboru
najugodnejšega ponudnika. 

3. Pisne ponudbe morajo vsebovati: 
- navedbo nepremiènine, za katero se kupec prijavl-

ja na javni razpis
- ime in priimek oz. firmo ter naslov stalnega bivališèa

oz. sedež ponudnika, s tem, da  mora fizièna oseba
priložiti potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega
dokumenta te rdavèno številko in številko njenega
TRR, pravne osebe pa izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 90 dni ter matièno številko,
davèno številko in številko TRR

- ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodišène cene 
- dokazilo o plaèani varšèini
- izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa. 
4. Ponudba se bo štela za pravoèasno, èe bo prispela

najkasneje do 24.05.2010 do 8.30 ure na naslov:
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. - v likvidaciji,
Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: "NE
ODPIRAJ - JAVNO ZBIRANJE PONUDB -
PRODAJA NEPREMIÈNINE". Na hrbtni strani ovo-
jnice mora biti oznaèen polni naslov pošiljatelja.
Nepravoèasne ali nepopolne ponudbe prodajalec
ne bo upošteval. 

V.
Postopek izbira: 

1. Prispele ponudbe bodo komisijsko odprte in pre-
gledane.

2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo
ponudil najvišjo ponudbeno ceno. 

3. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremiè-
nine z najugodnejšim ponudnikom oz. lahko zaèeti
postopek do sklenitve pogodbe ustavi. 

4. O izbiri bodo vsi ponudniki obvešèeni v roku 15. dni
po izteku roka za prijavo.

5. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše
informacije o prodaji nepremiènin na sedežu Rud-
nika Zagorje v zapiranju, d.o.o. - v likvidaciji, Grajs-
ka 2, Zagorje ob Savi pri likvidacijskemu upravitelju
družbe g. Francu Stošickiju, telefon št. 03 56 64
100. Ogled nepremiènin je mogoè po predhodnem
dogovoru. 

Zagorje ob Savi,  dne 19.04.2010

LIKVIDACIJSKI UPRAVITELJ
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Založili obèini Hrastnik in Trbovlje

Raèunalniška priprava, oblikovanje in tisk ZMAS-PRINT Trbovlje, tel 03 56 53 910
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