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OBÈINA TRBOVLJE

32.

Na podlagi 37. èlena Statuta Obèine Trbovlje (UVZ, št.
28/07 - PB) ter 80. in 109. èlena Poslovnika
obèinskega sveta (UVZ, št. 28/07 - PB, 5/09) je Obèin-
ski svet Obèine Trbovlje na svoji 28. redni seji, dne 21.
6. 2010 sprejel naslednje:

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

OBÈINSKEGA SVETA

1. èlen

17. èlen:
- V 7. odstavku se spremenita zadnja dva stavka

tako, da se spremenjena glasita: "Pisni odgovor
mora biti posredovan vsem èlanom sveta najkas-
neje z gradivom za prvo naslednjo sejo razen, èe je
iz vsebine vprašanja oziroma pobude razvidno, da
je potrebno odgovoriti prej. V tem primeru mora
èlan sveta, ki je postavil vprašanje oziroma dal
pobudo navesti realen rok, v katerem želi odgov-
or.". 

Spremenjeni èlen se glasi:

Èlan zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki,
ustno ali na oba naèina.
Na vsaki redni seji sveta se za toèko dnevnega reda:
pregled realizacije sklepov prejšnje seje, doda toèka
dnevnega reda: pobude in vprašanja èlanov sveta in
informacije župana.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in
postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna.
V nasprotnem primeru župan ali za vodenje seje
pooblašèeni podžupan oziroma èlan  na to opozori in
èlana pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno
dopolni.
Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati veè kot 3
minute, obrazložitev pobude pa ne veè kot 5 minut.
Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posre-
dovano tistemu, na katerega je naslovljeno. 
Pri obravnavi vprašanj in pobud  morata biti na seji
prisotna župan in direktor oziroma direktorica obèinske
uprave. Èe sta župan ali direktor oziroma direktorica
obèinske uprave zadržana, doloèita, kdo ju bo
nadomešèal in odgovarjal na vprašanja in pobude. 
Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bile oddane do zaèetka seje ter na ustna vprašanja,
dana ob obravnavi vprašanj in pobud èlanov sveta.

Župan ali delavec obèinske uprave, ki ga doloèi župan,
odgovori na posamezna vprašanja ali pobude pisno.
Pisno morajo odgovoriti na vprašanja in pobude za
katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti
posredovan vsem èlanom sveta najkasneje z gradi-
vom za prvo naslednjo sejo razen, èe je iz vsebine
vprašanja oziroma pobude razvidno, da je potrebno
odgovoriti prej. V tem primeru mora èlan sveta, ki je
postavil vprašanje oziroma dal pobudo navesti realen
rok, v katerem želi odgovor.

2. èlen

22. èlen:
- Doda se nov, 3. odstavek, ki se glasi: "Vabilo in

gradivo se pošljeta po pošti v fizièni obliki na papir-
ju, èe tako s pisno izjavo naroèi prejemnik pa lahko
tudi na zgošèenki, drugem podobnem nosilcu
podatkov ali po elektronski pošti.".  

Spremenjeni èlen se glasi:

Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega
reda se pošlje èlanom najkasneje 7 dni  pred dnem,
doloèenim za sejo, èe pa so na dnevnem redu odloki
ali proraèun, mora biti vabilo poslano najkasneje 10
dni pred dnem, doloèenim za sejo. Skupaj z vabilom
se pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev
zadev na dnevni red.
Vabilo na sejo sveta se pošlje županu, predsedniku
nadzornega odbora obèine, direktorju ali direktorici
obèinske uprave in predstojnikom organov obèinske
uprave.
Vabilo in gradivo se pošljeta po pošti v fizièni obliki na
papirju, èe tako s pisno izjavo naroèi prejemnik pa
lahko tudi na zgošèenki, drugem podobnem nosilcu
podatkov ali po elektronski pošti.

3. èlen

24. èlen:
- Na koncu 1. odstavka se namesto pike zapiše veji-

ca in doda besedna zveza  "vendar najkasneje v
petih dneh po tem, ko je bilo gradivo poslano".

- Doda se nov, 2. odstavek, ki se glasi: "Korespon-
denèna seja je sklepèna, èe je bilo vabilo poslano
vsem èlanom sveta, od katerih jih je osebno
vroèitev potrdilo veè kot polovica. Šteje se, da so
osebno vroèitev potrdili èlani, ki so glasovali."

- Doda se nov, 3. odstavek, ki se glasi: "Predlog
sklepa, ki je predložen na korespondenèno sejo je
sprejet z veèino opredeljenih glasov èlanov, ki so
do roka oddali svoj glas, razen èe zakon doloèa
drugaèno veèino."

- Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta èetrti
in peti odstavek.



Spremenjen èlen se glasi:

Župan lahko na predlog upravièenih predlagateljev iz
21. èlena razpiše korespondenèno sejo sveta. Za
takšno sejo mora biti èlanom poslano gradivo z
utemeljitvijo in predlogi sklepov. Èlani se morajo o
predloženih sklepih opredeliti telefonsko, preko elek-
tronske pošte ali osebno s podpisom izjave pri
strokovnem sodelavcu v obèinski upravi, ki je zadolžen
za delo sveta, in sicer v treh dneh po prejemu gradiva
za sejo, vendar najkasneje v petih dneh po tem, ko je
bilo gradivo poslano.
Korespondenèna seja je sklepèna, èe je bilo vabilo
poslano vsem èlanom sveta, od katerih jih je osebno
vroèitev potrdilo veè kot polovica. Šteje se, da so oseb-
no vroèitev potrdili èlani, ki so glasovali.
Predlog sklepa, ki je predložen na korespondenèno
sejo je sprejet z veèino opredeljenih glasov èlanov, ki
so do roka oddali svoj glas, razen èe zakon doloèa dru-
gaèno veèino.
Korespondenèna seja se lahko sklièe le za odloèanje
o formalnih in nujnih uskladitvah obèinskih aktov z
zakoni ali drugimi državnimi predpisi in ostalimi
odloèitvami, pomembnimi za razvoj obèine Trbovlje.
Korespondenène seje ni mogoèe sklicati za spremin-
janje oz. dopolnjevanje statuta obèine, proraèuna,
poslovnika sveta ter odlokov, s katerimi se na novo
uvajajo ali spreminjajo že sprejete finanène obveznos-
ti za obèino ali obèane ali èe se pomembneje spremin-
jajo prostorski dokumenti v obèini.

4. èlen

26. èlen:
- Na koncu 4. odstavka se namesto pike zapiše veji-

ca in doda besedna zveza  "razen v primerih, ko je
iz gradiva razvidna smiselnost drugaènega vrstne-
ga reda obravnave in sprejema gradiva". 

Spremenjen èlen se glasi:

Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan.
Pred oblikovanjem dnevnega reda se lahko župan
posvetuje s predstavniki svetniških skupin in samosto-
jnimi in neodvisnimi svetniki.
Predlog dnevnega reda lahko županu predlagajo tudi
vsi, ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo
le toèke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki
so doloèeni s tem poslovnikom.
Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo, nato skrajšani
postopki, sledijo pravilniki in nato prve obravnave
odlokov, razen v primerih, ko je iz gradiva razvidna
smiselnost drugaènega vrstnega reda obravnave in
sprejema gradiva.
O sprejemu dnevnega reda odloèa svet na zaèetku
seje.

Svet ne more odloèiti, da se v dnevni red seje uvrstijo
zadeve, èe èlanom ni bilo predloženo gradivo oziroma
h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališèa
župan, kadar ta ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki
jih doloèa ta poslovnik.

5. èlen

28. èlen:
- 6. odstavek se spremeni tako, da se glasi "Predse-

dujoèi predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo za
javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne toèke
dnevnega reda, èe to terja zagotovitev varstva
podatkov, ki v skladu z zakonom niso informacije
javnega znaèaja".  

Spremenjen èlen se glasi:

Seje sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzoènostjo obèanov in
predstavnikov sredstev javnega obvešèanja na sejah
sveta.
Gradivo za sejo obèinskega sveta mora biti najkasne-
je 5 dni pred sejo obèinskega sveta dostopno na splet-
nih straneh obèine Trbovlje.
Obèan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda
v  gradiva, ki so predložena èlanom sveta za  to sejo.
Predsedujoèi mora poskrbeti, da ima javnost v pros-
toru, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da
lahko spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti.
Prostor za javnost mora biti vidno loèen od prostora za
èlane. Èe obèan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sred-
stva javnega obvešèanja moti delo sveta, ga predse-
dujoèi najprej opozori, èe tudi po opozorilu ne neha
motiti dela sveta, pa ga odstrani iz prostora.
Predsedujoèi predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo
za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne toèke
dnevnega reda, èe to terja zagotovitev varstva
podatkov, ki v skladu z zakonom niso informacije
javnega znaèaja.
Kadar svet sklene, da bo izkljuèil javnost oziroma kako
toèko dnevnega reda obravnaval brez navzoènosti
javnosti, odloèi, kdo je lahko poleg predsedujoèega in
èlanov sveta navzoè na seji.

6. èlen

33. èlen:
- V zadnjem stavku 2. odstavka se beseda "telesa"

nadomesti z besedo "sveta".

Spremenjen èlen se glasi:

Na zaèetku obravnave vsake toèke dnevnega reda
lahko poda župan ali oseba, ki jo doloèi župan oziroma
predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obra-
zložitev. Dopolnilna obrazložitev sme trajati najveè pet-
najst minut, èe ni s tem poslovnikom drugaèe
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doloèeno. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj
dolžan podati dopolnilno obrazložitev.
Èe župan ni predlagatelj, poda župan ali od njega
pooblašèeni podžupan oziroma direktor ali direktorica
obèinske uprave mnenje k obravnavani zadevi. Potem
dobi besedo predsednik komisije sveta, ki je zadevo
obravnavala. Obrazložitev županovega mnenja in
beseda predsednika komisije sveta lahko trajata
najveè po deset minut.
Po tem dobijo besedo èlani po vrstnem redu, kakor so
se priglasili k razpravi. Razprava posameznega èlana
lahko traja najveè sedem minut. Svet lahko sklene, da
posamezen èlan iz utemeljenih razlogov lahko
razpravlja dalj èasa, vendar ne veè kot petnajst minut.
Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat,
ima pa pravico do replike po razpravi vsakega druge-
ga razpravljavca. Replika mora biti konkretna in se
mora nanašati na, v napovedi replike oznaèeno
razpravo, sicer jo lahko predsedujoèi prepove. Replike
smejo trajati najveè tri minute.
Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izèrpan,
predsedujoèi vpraša, ali želi še kdo razpravljati.
Dodatne razprave lahko trajajo le do tri minute.

7. èlen

44. èlen:
- Spremeni se 1. odstavek tega èlena tako, da se

glasi: "Svet je sklepèen, èe na seji potrdi nav-
zoènost veè kot polovica vseh èlanov.". 

- Dopolni se 2. odstavek tako, da se na koncu
namesto pike zapiše vejica in se doda naslednje
besedilo: "s pritiskom na ustrezen gumb glasovalne
naprave ali z dvigom rok".

- Spremeni se 3. odstavek tega èlena tako, da se
glasi: "Za sklepènost je odloèilna navzoènost
èlanov ugotovljena na naèin iz prejšnjega
odstavka."  

- Spremeni se 4. odstavek tega èlena tako, da se
glasi: "Kadar je za sprejem odloèitve potrebna
dvotretjinska veèina, svet veljavno odloèa, èe sta
pred glasovanjem potrdili navzoènost najmanj dve
tretjini vseh èlanov."  

Spremenjen èlen se glasi:

- Svet je sklepèen, èe na seji potrdi navzoènost veè
kot polovica vseh èlanov.

- Navzoènost se ugotavlja na zaèetku seje, pred
vsakim glasovanjem in na zaèetku nadaljevanja seje
po odmoru oziroma prekinitvi, s pritiskom na ustrezen
gumb glasovalne naprave ali z dvigom rok.

- Za sklepènost je odloèilna navzoènost èlanov ugo-
tovljena na naèin iz prejšnjega odstavka.

- Kadar je za sprejem odloèitve potrebna dvotretjins-
ka veèina, svet veljavno odloèa, èe sta pred glaso-
vanjem potrdili navzoènost najmanj dve tretjini vseh
èlanov.

8. èlen

53. èlen:
- Zadnji stavek drugega odstavka se spremeni, tako

da se glasi "Arhivskemu izvodu zapisnika je treba
priložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo pred-
loženo oziroma obravnavano na seji." 

- V zadnjem odstavku se èrta besedna zveza "se
zapisnik pošlje predstavnikom sredstev javnega
obvešèanja, ki so bili prisotni na seji in se izobesi
na oglasni deski v avli obèinske zgradbe" in se
nadomesti z besedno zvezo "se zapisnik objavi na
spletni strani obèine." 

Spremenjen èlen se glasi:

O vsaki seji sveta se piše zapisnik. 
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti
pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih
glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so
bili sprejeti. Arhivskemu izvodu zapisnika je treba
priložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloženo
oziroma obravnavano na seji.
Za organizacijo vodenja zapisnika skrbi direktor oziro-
ma direktorica obèinske uprave.
Na vsaki redni seji sveta se obravnavajo in potrdijo
zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih in
korespondenènih sej sveta. Vsak èlan sveta ima prav-
ico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti
pripomb odloèi svet. Èe so pripombe sprejete, se
zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe. Èlan sveta
lahko zahteva, da se njegova razprava vnese v zapis-
nik dobesedno, o èemer svet ne glasuje.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoèi sveta, ki je
sejo vodil, in direktor oziroma direktorica obèinske
uprave oziroma   pooblašèeni delavec obèinske
uprave, ki je vodil zapisnik.
Po sprejemu se zapisnik objavi na spletni strani
obèine. Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisni-
ka, ki je bil voden na nejavnem delu seje  sveta, se ne
prilaga v gradivo za redno sejo  sveta in ne objavlja.
Èlane z njim pred potrjevanjem zapisnika seznani
predsedujoèi.

9. èlen

64. èlen:
- V 4. odstavku tega èlena se pred besedo "glasov"

doda beseda "opredeljenih". 

Spremenjen èlen se glasi:

Predsednik komisije predstavlja komisijo, organizira in
vodi delo komisije, sklicuje njene seje in zastopa njena
mnenja, stališèa in predloge v svetu.
Seje komisij se sklièejo za obravnavo dodeljenih zadev
po sklepu sveta,  na podlagi dnevnega reda  seje sveta,
na zahtevo  župana in na predlog predsednika.
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Gradivo za sejo komisije mora biti poslano èlanom
komisije najmanj pet dni pred sejo komisije, razen v
izjemnih in utemeljenih primerih.
Komisija dela na sejah. Komisija lahko veljavno spre-
jema svoje odloèitve, èe je na seji navzoèa veèina
njenih èlanov. Komisija sprejema svoje odloèitve -
mnenja, stališèa in predloge z veèino opredeljenih
glasov navzoèih èlanov, èe njen poslovnik ne doloèa
drugaèe.
Strokovno in administrativno tehnièno pomoè pri
pripravi in vodenju sej komisije zagotavlja obèinska
uprava, ki za sejo zagotovi tudi vse potrebne podatke
in dokumente, ki jih komisija rabi za svoje delo, zago-
tavlja pa tudi arhiviranje gradiva posameznih sej
komisije.
Glasovanje v komisiji je javno.  
Za sklic in delo komisije se smiselno uporabljajo
doloèila tega poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta
ali doloèila njihovih poslovnikov.

10. èlen

66. èlen:
- V drugi alineji 1. odstavka se za besedno zvezo

"proraèun obèine" doda vejica in besedna zveza
"polletno poroèilo".  

- V tretji alineji 1. odstavka se èrta beseda "izved-
bene". 

Spremenjen èlen se glasi:

Svet sprejema statut obèine in v skladu z zakonom in
statutom naslednje splošne akte:
- poslovnik o delu sveta,
- proraèun obèine, polletno poroèilo in zakljuèni

raèun,
- planske in razvojne akte obèine ter prostorske akte,
- odloke,
- odredbe,
- pravilnike,
- navodila.
Svet sprejema tudi stališèa, priporoèila, poroèila,
obvezne razlage doloèb statuta obèine in drugih
splošnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z
zakonom ali statutom obèine.
Vsebina splošnih aktov obèine je doloèena z zakonom
in statutom obèine.

11. èlen

73. èlen:
- Doda se nov, drugi odstavek, ki se glasi: Pri spreje-

manju prostorskih aktov èasovno obdobje med
dvema obravnavama ni omejeno.

Spremenjen èlen se glasi:

Èasovno obdobje med dvema obravnavama ne sme

biti krajše od 30 in ne daljše od 105 dni.
Pri sprejemanju prostorskih aktov èasovno obdobje
med dvema obravnavama ni omejeno.

12. èlen

77. èlen:
- V zadnjem stavku 1. odstavka tega èlena se za

besedo "bil" doda besedna zveza "predhodno že".

Spremenjen èlen se glasi:

- V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlaga-
jo njegove spremembe in dopolnitve èlani sveta in
predlagatelj z amandmaji. Amandma mora biti
predložen svetu najmanj 5 dni pred dnem, doloèen-
im za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog
odloka, h kateremu je predlagan amandma. Župan
lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam pred-
lagatelj odloka. Na sami seji, do konca obravnave
posameznega èlena, h kateremu je bil predhodno
že vložen amandma, lahko predlaga amandmaje
najmanj 7 èlanov  ali predlagatelj odloka.

- Amandma mora biti predložen v pisni obliki in obra-
zložen. Predlagatelj lahko amandma  na seji tudi
ustno obrazloži. Župan in predlagatelj odloka imata
pravico podati mnenje k vsakemu amandmaju.

- Svoje mnenje o amandmaju lahko poda tudi
komisija sveta, v katerega podroèje spada predla-
gani odlok.

- Predlagatelj  amandmaja ima pravico na seji do
konca obravnave spremeniti ali dopolniti amandma
oziroma ga umakniti.

13. èlen

78. èlen:
- V 2. odstavku tega èlena se za besedo "veèino"

doda beseda "glasov".

Spremenjen èlen se glasi:

- Svet v drugi obravnavi odloka razpravlja in glasuje
po vrstnem redu samo o amandmajih in èlenih, h
katerim so bili amandmaji vloženi, in sicer o
vsakem amandmaju in èlenu posebej.

- Amandmaji in èleni, h katerim so podani amand-
maji, se sprejemajo z veèino glasov, ki je potrebna
za sprejem odloka. 

- Po konèanem glasovanju po prejšnjih odstavkih
predsedujoèi ugotovi, kateri amandmaji so bili spre-
jeti in v kakšnem besedilu so bili èleni odloka spre-
jeti z ozirom na sprejete amandmaje. Na koncu
svet glasuje še o naslovu odloka in o predlogu
odloka v celoti. Svet lahko sklene, da se o predlogu
odloka v celoti glasuje na podlagi celovitega
besedila predloga odloka z vnesenimi in sprejetimi
amandmaji. Celovito besedilo pripravi statutarno-
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pravna komisija ali drug organ, ki ga doloèi svet. Èe
statutarno-pravna komisija ali èlan ugotovi, da so v
odloku oèitna neskladja med posameznimi èleni
odloka, lahko predlaga amandmaje za uskladitev.
Èe ni mogoèe pripraviti celovitega besedila na isti
seji, glasuje svet o sprejemu odloka na prvi prihod-
nji seji.

14. èlen

80. èlen:
- 3. odstavek se èrta in se nadomesti z novim, ki se

glasi: "Prostorski akti se sprejemajo po postopku, ki
velja za sprejem odlokov, s tem da se uskladita èas
javne razgrnitve in èas javne obravnave na
obèinskem svetu."

Spremenjen èlen se glasi:

- Poslovnik o delu sveta se sprejema po enakem
postopku, kot je doloèen za sprejemanje statuta.

- O predlogih drugih splošnih aktov, èe zakon ne
doloèa drugaèe, odloèa svet na eni obravnavi.

Prostorski akti se sprejemajo po postopku, ki velja za
sprejem odlokov, s tem da se uskladita èas javne raz-
grnitve in èas javne obravnave na obèinskem svetu.

15. èlen

83. èlen:
- V zadnjem odstavku se besedna zveza "Po

konèani prvi obravnavi" nadomesti z besedno
zvezo "Po konèani razpravi in pred glasovanjem".

Spremenjen èlen se glasi:

- Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja
odloèi, da bo na isti seji opravil obe obravnavi
odlokov ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvo-
faznem postopku, èe gre za:

- manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov, 
- prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali nji-

hovih posameznih doloèb v skladu z zakonom,
- uskladitve odlokov z zakoni, državnim proraèunom,

drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali
odloki sveta,

- spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z
odloèbami ustavnega sodišèa ali drugih pristojnih
organov.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
èlenom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se
lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave
èlena odloka, h kateremu je bil amandma vložen.
Odloèitev iz prvega odstavka tega èlena ne more biti
sprejeta, èe ji nasprotuje najmanj 9 navzoèih èlanov
sveta.
Po konèani razpravi in pred glasovanjem lahko vsak
èlan sveta predlaga, da svet spremeni svojo odloèitev

iz prvega odstavka tega èlena in da se druga obravna-
va opravi po rednem postopku. O tem odloèi svet takoj
po vložitvi predloga.

16. èlen

88. èlen:
V tem èlenu se èrta beseda "Trbovlje".

Spremenjen èlen se glasi:

Predlog odloka o proraèunu obèine za posamezno
proraèunsko leto se sprejema po enakem postopku
kot odloki s tem, da za postopek sprejemanja proraèu-
na ne velja zadnji stavek 1. odstavka 77. èlena
poslovnika sveta.

17. èlen

93. èlen:
- Spremeni se 1. odstavek tako, da se glasi: "Župan

pošlje predlog zakljuènega raèuna proraèuna
predsedniku nadzornega odbora, vsem èlanom
sveta, predsedniku komisije za gospodarstvo in
proraèun ter predsedniku komisije za družbene
dejavnosti. Komisija za gospodarstvo in proraèun
ter komisija za družbene dejavnosti pripravita za
svet mnenje k zakljuènemu raèunu proraèuna.".

- Spremeni se 2. odstavek tako, da se glasi: "Pred
prièetkom razprave o zakljuènem raèunu proraèuna
poda obrazložitev vodja oddelka za finance, gospo-
darstvo in družbene dejavnosti, za njim pa obra-
zložijo mnenje predsednika komisije za gospo-
darstvo in proraèun ter komisije za družbene
dejavnosti in predsednik nadzornega odbora.".

Spremenjen èlen se glasi:

Župan pošlje predlog zakljuènega raèuna proraèuna
predsedniku nadzornega odbora, vsem èlanom sveta,
predsedniku komisije za gospodarstvo in proraèun ter
predsedniku komisije za družbene dejavnosti. Komisi-
ja za gospodarstvo in proraèun ter komisija za
družbene dejavnosti pripravita za svet mnenje k
zakljuènemu raèunu proraèuna.
Pred prièetkom razprave o zakljuènem raèunu pro-
raèuna poda obrazložitev vodja oddelka za finance,
gospodarstvo in družbene dejavnosti, za njim pa obra-
zložijo mnenje predsednika komisije za gospodarstvo
in proraèun ter komisije za družbene dejavnosti in
predsednik nadzornega odbora.
Razprava o zakljuènem raèunu proraèuna se lahko
deli na splošno razpravo in razpravo po delih, kar se
vse opravi na eni seji.
Po konèani razpravi glasuje svet o zakljuènem raèunu
proraèuna v celoti. 
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18. èlen

Vsi ostali èleni ostanejo nespremenjeni.

19. èlen

Spremembe in dopolnitve zaènejo veljati 15. dan po
objavi v Uradnem vestniku Zasavja.  

Številka: 034 - 4/2010 - 8 
Datum: 21. 6. 2010

Župan
Bogdan BAROVIÈ

33.

Na podlagi 11., 61. in 99. èlena Zakona o prostorskem
naèrtovanju  (Uradni list RS, št. 33/07),  29., 37. èlena
Statuta Obèine Trbovlje (PB, Uradni vestnik Zasavja,
št. 28/2007)  in 80. èlena Poslovnika obèinskega sveta
(PB, Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2007, 5/2009) je
Obèinski svet obèine Trbovlje na svoji 28. redni seji,
dne 21.6.2010 sprejel

ODLOK O OBÈINSKEM PODROBNEM
PROSTORSKEM NAÈRTU ZA DEL OBMOÈJA

PE 6/1 - PRUSNIK

I. SPLOŠNE DOLOÈBE

1. èlen
(predmet OPPN)

S tem odlokom se sprejme Obèinski podrobni pros-
torski naèrt za obmoèje urejanja PE 6/1 - PRUSNIK, ki
ga je v oktobru 2008 izdelalo podjetje AKA d.o.o. iz
Trbovelj pod številko LN 01/06 (v nadaljevanju OPPN).

2. èlen
(vsebina)

OPPN iz 1. èlena tega odloka doloèa mejo obmoèja
urejanja, funkcijo obmoèja, umestitev naèrtovanih ure-
ditev v prostor, vplive in povezave s sosednjimi
obmoèji, pogoje za prometno, energetsko, komunalno
in drugo gospodarsko infrastrukturo, rešitve in ukrepe
za varstvo okolja, ohranjanja narave in trajnostno rabo
naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za varstvo pred nar-
avnimi in drugimi nesreèami, naèrt parcelacije, etap-
nost, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.

Tekstualni del:
I. Povzetek in usklajenost s prostorskimi ses-

tavinami planskih aktov obèine
II. Ureditveno obmoèje OPPN  
III. Podatki o parcelah
IV. Umestitev naèrtovane ureditve v prostor s prika-

zom vplivov prostorske ureditve s sosednjimi
obmoèji

V. Zasnova projektnih rešitev prometne, ener-
getske, komunalne in druge infrastrukture

VI. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja in ohran-
janje naravne in kulturne dedišèine

VII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesreèami

VIII. Aproksimativni predraèun - ocena stroškov
IX. Faznost izvedbe prostorske ureditve
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Grafiène priloge:
1. Izsek iz prostorskega plana obèine
M 1:5000
2. Ortofoto posnetek obstojeèega stanja
3. Naèrt parcele
M 1:2880
4. Geodetski naèrt z vrisano mejo obmoèja
M 1:500
5. Umestitev naèrtovane ureditve v prostor 
M 1:500
6. Prikaz vplivov naèrtovanih ureditev
M 1:500
7.a  Zasnova komunalne in energetske infrastrukture
M 1:500
7.b  Zasnova energetske infrastrukture
M 1:2000
8.  Situacija prometne ureditve
M 1:500
9.  Naèrt gradbenih parcel in zakolièbe
M 1:500
10. Situacija z vrisom con nevarnosti
M 1:500

Posebne strokovne podlage
- Okoljsko poroèilo za pripravo in sprejemanje

obèinskega podrobnega prostorskega naèrta za del
obmoèja PE 6/1- Prusnik, izdelovalec Oikos d.o.o.,
Domžale, junij 2007 (dopolnitev avgust 2009)

- Okoljsko poroèilo za pripravo in sprejemanje
obèinskega podrobnega prostorskega naèrta za del
obmoèja PE 6/1- Prusnik - dodatek za presojo spre-
jemljivosti vplivov izvedbe OPPN na potencialno
posebno ohranitveno obmoèje Kum (SI 3000181)
zaradi varstva moèvirskega krešièa (Carabus vari-
olosus) izdelovalec Oikos d.o.o., Domžale, junij
2007 (dopolnitev avgust 2009)

- Študija poplavne varnosti - hidrološko - hidravlièna
študija, izdelovalec IEI - Institut za ekološki inženir-
ing, d.o.o., Maribor, julij 2006

- Geološko geotehnièni elaborat za izgradnjo
bencinskega servisa Potjorek, izdelovalec Ozzing
d.o.o. Trbovlje, marec 2006

- Prometna preveritev prikljuèitve bencinskega
servisa Potjorek na glavni cesti G2-108, odsek
1184 Zagorje-Trbovlje, izdelovalec Axis, Prometno
informacijske rešitve, d.o.o., Ljubljana, marec 2008

II. UREDITVENO OBMOÈJE OPPN

3. èlen
(obseg ureditvenega obmoèja)

(1) Obmoèje urejanja Prusnik obsega podroèje
neposredno ob glavni cesti Trbovlje - Zagorje na

desnem bregu Save in zajema sledeèe parcele 541,
542, 543, 544 , 545, 546, 547/1, 547/2, 549, 551-d in
1191/1-d (glavna cesta) vse k.o. Dobovec.

4. èlen
(funkcija in opis ureditvenega obmoèja)

(1) Obmoèje OPPN je v osnovi namenjeno izgradnji
servisnega centra, z bencinsko èrpalko z razširjenim
programom - gostinsko trgovskim delom, ki bi bil
namenjen oskrbi tranzitnih potnikov in turistov. Servis-
ni center se izkoristi kot informacijsko toèko, na kateri
je obiskovalce moè opozoriti na pomembnost kraja s
stališèa kulturne in naravne dedišèine.
(2) Na posamezni gradbeni parceli so dopustne spre-
membe dejavnosti skladno z osnovno namembnostjo,
opredeljeno v OPPN.

III. UMESTITEV NAÈRTOVANE UREDITVE V
PROSTOR

5. èlen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo

objektov)

(1) Objekt bencinskega servisa je pritlièen, dimenzij
18,60 x 13,50 m in višine 4,50 m, ± 10%. Nadstrešni-
ca nad toèilnimi otoki je tlorisnih dimenzij 24,95 x 9,60
m in višine 5,90 m, ± 10%. Med objektoma se izvede
povezovalna nadstrešnica.
(2) Kota urejenih tal pritlièja mora biti prilagojena koti
interne ceste in višini izvedenih platojev pred objektom
z odstopanjem do ± 1,0 m.
(3) Doloèena je gradbena linija objektov.
(4) Objekt je lahko sodobno oblikovan in sledi tipologi-
ji in celostni podobi tovrstnih objektov. 
(5) Fasada je lahko iz tipskih betonskih, toplotno izoli-
ranih fasadnih plošè, fasadne opeke, lesa, stekla ali
ometa. 
(6) Streha objekta je lahko ravna ali simetrièna
dvokapnica z blagim naklonom. Sleme mora biti orien-
tirano po dolžini objekta. Loèna streha se lahko izvede
za povezavo dveh višinsko razliènih delov objekta na
nadstrešnici.
(7) Nad vhodom in uvozom ter nad zunanjimi skladišèi
je dopustna izvedba nadstreškov. 
(8)Ureditveno obmoèje obsega 5.955 m2 gradbenih
parcel za gradnjo objektov ter zunanjih manipulativnih,
skladišènih in parkirnih površin.

6. èlen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo

zunanjih površin)

(1) Vse prometne, parkirne in manipulativne površine
bodo asfaltirane in obrobljene z dvignjenimi robniki.
(2) Vse proste površine na gradbeni parceli se morajo
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urediti kot zelenice, zasajene z avtohtono vegetacijo. 
(3) Višinske razlike v terenu se izvedejo z blagimi in
ozelenjenimi brežinami. Na mestih, kjer brežin ni
možno drugaèe zavarovati, so dopustni oporni zidovi,
ozelenjeni z avtohtonim zelenjem.
(4) Varnostna razdalja objektov od obstojeèega gozd-
nega roba mora biti enaka najmanj eni drevesni višini
odraslega gozdnega sestoja. Pod doloèenimi pogoji je
možna tudi gradnja v minimalni oddaljenosti 10 m,
vendar je lastnik sam odgovoren za morebitno škodo,
nastalo ob podiranju drevja na objekt.

IV. ZASNOVA PROJEKTNE REŠITVE PROMETNE
INFRASTRUKTURE

7. èlen
(dostopi in dovozi)

(1) Obmoèje OPPN se prometno napaja z glavne
ceste G2-108/1184, Zagorje-Trbovlje. 
(2) Potrebna je razširitev glavne ceste za desno zavi-
janje in izvedba dodatnega tretjega pasu za levo zavi-
janje. 

8. èlen
(interni promet)

(1) Na gradbeni parceli je potrebno zagotoviti ustrezno
površino za neoviran dovoz, obraèanje in manipulacijo
vozil ter parkiranje. Dopustne so spremembe dovozov
na gradbene parcele, skladno s funkcionalnimi potre-
bami in možnostmi.
(2) Za mirujoèi promet je potrebno zagotoviti ustrezno
število parkirnih mest. Število parkirnih mest mora biti
v skladu z normativi za posamezno dejavnost. 
(3) Dostopi na gradbeno parcelo in interne prometne
površine morajo biti urejeni tako, da je omogoèen
neoviran dovoz urgentnih in gasilskih vozil.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN

OBVEZNOST PRIKLJUÈEVANJA OBJEKTOV
NANJO

9. èlen
(skupne doloèbe)

(1) Objekti na obmoèju urejanja se morajo prikljuèiti na
javno omrežje za oskrbo z elektrièno energijo. 
(2) Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in
telekomunikacijskih vodov in naprav mora potekati v
skladu s smernicami. Tehnièni elementi, vzporedni
poteki in križanja morajo biti v skladu s tehniènimi nor-
mativi in standardi. 

10. èlen
(projektne rešitve)

Vodovod:
(1) Bencinski servis bo prikljuèen na javni vodovod DN
100 obèine Zagorje DN 100 Zagorje - Savska. Trasa
prikljuèka je naèrtovana ob glavni cesti G2-108/1184 v
duktilni izvedbi z vso potrebno vodovodno armaturo in
predvidenim odcepom za naselje Šklendrovec.
Povpreèni oskrbovalni tlak na predmetnem podroèju
znaša 60 m/s.
(2) Zaradi oddaljenosti prikljuèka na javni vodovod in s
tem posledièno visokih stroškov izvedbe vodovodnega
prikljuèka se objekt bencinskega servisa do izgradnje
vodovoda lahko oskrbuje s pitno in sanitarno vodo
preko cistern, ki bodo namešèene za objektom
bencinskega servisa, in se bodo polnile po potrebi.
(3) Za veèje potrebe po tehnološki vodi se morajo
uporabljati zaprti sistemi z reciklažo.

Kanalizacija:
(1) Kanalizacija je na obravnavanem obmoèju predvi-
dena loèeno, fekalna iz objektov, èista meteorna voda
s strehe objekta in nadstrešnice ter potencialno ones-
nažena meteorna voda s povoznih površin.
(2) Fekalna kanalizacija objekta bencinskega servisa
je prikljuèena na malo tipsko ÈN.
(3) Meteorne vode s strehe objekta in nadstrešnice so
speljane preko meteorne kanalizacije direktno v pro-
pust pod glavno cesto in v Savo.
(4) Vse onesnažene vode s povoznih in tlakovanih
površin so speljane preko ustrezno dimenzioniranih lovil-
cev olj. Zahtevane max. vrednosti ogljikovodikov v vodi
pred izpustom v vodotok so podane v Uredbi o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja (Ur. list RS št. 55/96). Zagotovljeno mora
biti redno vzdrževanje peskolovov in lovilcev olj.
(5) Morebitne tehnološke in druge odpadne vode se
morajo pred izpustom v kanalizacijo ustrezno oèistiti.
Zagotovljeno mora biti zadržanje, èišèenje in nevtral-
izacija onesnaženih vod ob intervenciji.

Elektrika:
(1) Objekt bencinskega servisa bo prikljuèen na novo
kompaktno ploèevinasto transformatorsko postajo
Prusnik, 20/0,4 kV, ki bo locirana na vzhodnem delu
obmoèja bencinskega servisa. Srednjenapetostni
podzemni prikljuèni kablovod 20 kV za novo TP bo
prikljuèen na SN del predvidene transformatorske
postaje Èistilna naprava. V trasi prikljuènega SN
kablovoda 20 kV za novo TP Prusnik je potrebno pred-
videti izgradnjo transformatorske postaje 20/0,4 kV
Korimšek, ki bo služila za napajanje distribucijskih
odjemalcev elektriène energije na podroèju spodnjega
dela Šklendrovca. 
(2) Napajanje objekta z elektrièno energijo bo iz trans-
formatorske postaje Prusnik po nizkonapetostnih
podzemnih kablih.
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Javna razsvetljava:
(1) Javna razsvetljava je predvidena s tipskimi
svetilkami ob cestah, ob upoštevanju pogojev iz
okoljskega poroèila. Napajanje bo s kabli v kabelski
kanalizaciji, iz prižigališèa ob transformatorski postaji.

Ogrevanje:
(1) Ogrevanje objekta bo z malimi plinskimi cisternami
ali s kurilnim oljem, ki ga je potrebno hraniti v eno-
plašèni cisterni v lovilnem bazenu v objektu ali v dvo-
plašèni, vkopani v teren. 
(2) Plinske cisterne, cisterne za kurilno olje in kot-
lovnice morajo biti izvedeni po predpisih, ki urejajo
gradnjo teh prostorov in naprav.
(3) Možna je tudi izvedba z alternativnimi viri ogrevan-
ja.

Telekomunikacije:
(1) Telefonski prikljuèek za bencinski servis bo izveden
z zemeljskim kablom.

Odstranjevanje odpadkov:
(1) Na obmoèju mora biti zbirno in odjemno mesto za
komunalne odpadke, dostopno za komunalna vozila.
Prostor, kjer bodo namešèene posode, mora biti utr-
jen, pokrit in ograjen in urejen tako, da je možno redno
èišèenje. Zagotovljeno mora biti loèeno zbiranje komu-
nalnih odpadkov in varno ravnanje s posebnimi odpad-
ki.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNO RABO

NARAVNIH DOBRIN

11. èlen
(varstvo tal)

(1) Posegi pri urejanju obmoèja se naj izvajajo le v
obmoèju OPPN. Posegi pri urejanju prometnih in
manipulativnih površin ter gradnji komunalne in ener-
getske infrastrukture se izvajajo tako, da bodo
prizadete èim manjše površine tal. 
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in
gradbeni stroji, ki so tehnièno brezhibni, ter materiali,
za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za
okolje. Na transportnih in gradbenih površinah ter
deponijah gradbenih materialov se prepreèijo emisije
prahu z vlaženjem. S teh površin je potrebno prepreèi-
ti odtekanje vode na kmetijska in gozdna zemljišèa in
v potok. Predvideti je treba posebne ukrepe za rav-
nanje, odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebuje-
jo škodljive in nevarne snovi.
(3) Humus z obmoèja gradnje se odstrani in deponira
za kasnejšo sanacijo in rekultivacijo brežin in ureditev
zelenic. Deponija se uredi tako, da se ohrani njena
rodovitnost in kolièina. Deponija mora biti zašèitena
pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi.

12. èlen
(varstvo voda)

(1) Obmoèje obèinskega podrobnega prostorskega
naèrta se ne nahaja na vodovarstvenem obmoèju virov
pitne vode. Urejanje obmoèja mora predvideti in zago-
tavljati vse potrebne varnostne ukrepe in tako organi-
zacijo na gradbišèih, da bo prepreèeno onesnaževan-
je voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladišèenja in
uporabe tekoèih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma
v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojšnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa zaèasna
skladišèa in pretakališèa goriv, olj in maziv ter drugih
nevarnih snovi morajo biti zašèitena pred možnostjo
izliva v okolje. Pri gradnji in obratovanju bencinskega
servisa morajo biti zagotovljene rešitve v skladu z
doloèbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju vod iz
postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za
vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za
motorna vozila  (Uradni list RS, št. 10/99);
(2) Padavinske vode z utrjenih površin se odvajajo v
potok preko peskolovov in lovilcev olj. Zagotovljeno
mora biti redno vzdrževanje in praznjenje vsebine ter
predaja le te pooblašèenim organizacijam. Odpadne
vode, ki se bodo odvajale v vodotok, morajo ustrezati
doloèilom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odva-
janju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni
list RS, št. 35/96) - mejne vrednosti 
za iztok v vode oziroma kanalizacijo.
(3) Ureditev rezervoarjev za naftne derivate mora biti
po predpisih za tovrstne objekte in naprave. Zagotovl-
jeno mora biti redno vzdrževanje, servisiranje in pre-
gled rezervoarjev.
(4) V primeru nepredvidenih izpustov nevarnih snovi,
je treba nastalo situacijo takoj sanirati, snovi ustrezno
pobrati in predati pooblašèenim organizacijam.
(5) Vse nevarne snovi in kemikalije, ki se uporabljajo
pri izvajanju dejavnosti, morajo biti skladišèene na
naèin, ki onemogoèa nekontrolirano odtekanje le teh v
okolje v primeru razlitja, ob upoštevanju Pravilnika o
tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišèa
ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi
(Uradni list SRS, št. 3/79) - morajo biti urejene kot
lovilne posode - sklede brez možnosti odtekanja, ki
lahko v celoti zadržijo volumen odlagane snovi in
morajo biti obstojne na skladišèeno snov.
(6) V strugo hudourniškega potoka se gorvodno od
predvidenega kanaliziranja hudournika ne posega,
prav tako se je potrebno v èasu gradbenih del izogibati
obmoèju izven ureditvenega obmoèja (struge).

13. èlen
(varstvo zraka)

(1) Emisije snovi v zrak, kot posledice tehnoloških pro-
cesov, so za posamezno vrsto dejavnosti dovoljene v
skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Oprema za polnjenje naprav za skladišèenje
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motornega bencina na bencinskem servisu mora
ustrezati doloèbam Uredbe o emisijah hlapnih organ-
skih spojin v zrak iz naprav za skladišèenje in pre-
takanje motornega bencina (Uradni list RS, št. 11/99).
(3) V èasu gradnje in obratovanja je potrebno upošte-
vati in izvajati ukrepe pred prekomernim onesnaže-
vanjem zraka tako, da ne presežejo dovoljenih nivojev.
Ti ukrepi so predvsem: vlaženje in prekrivanje sipkih
materialov in nezašèitenih površin, prepoved kurjenja,
uporaba tehniènih plinov po predpisih itd…

14. èlen
(varstvo pred hrupom)

(1) Obmoèje OPPN uvršèamo v IV. obmoèje varstva
pred hrupom.
(2) Ukrepi za varovanje pred prekomernim hrupom
morajo biti izvedeni v skladu s predpisi s podroèja, ki
ureja hrup v naravnem okolju. 
(3) Vse naprave, ki so lahko vir hrupa in delovna meh-
anizacija, morajo imeti ustrezne certifikate. 

15. èlen
(ohranjanje narave)

(1) Obravnavano obmoèje se nahaja v zavarovanem
obmoèju krajinskega parka Kum, ekološko pomemb-
nem obmoèju Zasavsko hribovje, s kodo 12100,
obmoèju NATURA 2000 Kum, s kodo SI3000181 ter
obmoèju prièakovanih naravnih vrednot. 
(2) Pas skalnatih sten nad najožjim delom doline reke
Save ima izjemen ornitološki pomen. Je življenski
prostor planinskega orla (Aquila chrysaetos) in sokola
selca (Falco peregrinus).
(3) Hribovito gozdnato obmoèje s suhimi travišèi na
karbonatnih tleh ter vodnimi izviri na stiku z nepro-
pustno podlago, je življenjski prostor ogroženih rastlin-
skih in živalskih vrst: navadne obroènice (Adenophora
lillifolia), moèvirskega krešièa (Carabus variolusus),
malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros),
alpskega kozlièka (Rosalia alpina), travniškega
postavneža (Euphydryas aurinia). 
(4) Del obravnavanega zemljišèa zarašèa ilirski bukov
gozd (Fagus sylvatica (Aremonio-fagion)).
(5) Gospodarjenje z gozdom na sosednjih zemljišèih,
izven obmoèja OPPN, mora ostati neovirano.
(6) Pri naèrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišèa in pogoji za ohranjanje
zavarovanega obmoèja ter ohranjanje biotske
raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu "Nar-
avovarstvene smernice za pripravo lokacijskega naèr-
ta za del obmoèja PE 6/1 - Prusnik" (št. 1-III-95/9-O-
05/LS, ZRSVN, OE Celje, junij 2006), ki so priloga
temu odloku in se hranijo na sedežu obèine Trbovlje. 
(7) Upoštevati je potrebno izvedbo omilitvenih ukrepov
za prepreèitev, zmanjšanje in èim popolnejšo odpravo
posledic kakršnih koli znatnih škodljivih vplivov izva-
janja OPPN, kakor jih predvideva okoljsko poroèilo in

so navedeni v 16. a èlenu.
(8) K projektnim rešitvam je potrebno pridobiti naravo-
varstveno soglasje.

16. èlen
(varstvo kulturne dedišèine)

(1) V obmoèju OPPN se nahajajo tudi ostanki
(ruševine) dvorca Prusnik. Lokacija podrtega dvorca
Prusnik se varuje. 
(2)  Izraba prostora je podrejena ohranjanju in vzdrže-
vanju zateèenega stanja ruševin. Znotraj obmoèja nek-
danjega dvorca ni primerno postavljanje objektov tra-
jnega ali zaèasnega znaèaja, vkljuèno z nadzemno in
podzemno infrastrukturo, kot  tudi  drugo poseganje v
teren  (npr. oranje, terasiranje,..).  Pred posegi v
zemeljske plasti na obmoèju podrtega dvorca je zara-
di varstva arheoloških ostalin  priporoèljivo opraviti
predhodne arheološke raziskave za oceno arhe-
ološkega potenciala. Èe te raziskave niso opravljene,
je pred posegi v zemeljske plasti potrebno Zavodu za
varstvo kulturne  dedišèine Slovenije omogoèiti dostop
do zemljišè, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
Lastnik  zemljišèa/investitor/odgovorni vodja mora o
dinamiki gradbenih del pisno obvestiti ZVKDS OE
Celje vsaj 10 dni pred prièetkom zemeljskih del.

16.a èlen
(omilitveni ukrepi)

Pri izvajanju OPPN je potrebno upoštevati sledeèe
omilitvene ukrepe, ki izhajajo iz Okoljskega poroèila za
OPPN za del obmoèja PE 6/1 - Prusnik (OIKOS d.o.o.,
št. projekta 607):
- Prepreèevanje prašenja z odkritih površin obmoèja

OPPN, prometnih in manipulativnih površin,
deponij materiala z ukrepom, ki zahteva ustrezno
skladišèenje sipkih materialov (vlaženje ali prekri-
vanje teh materialov ob suhem in vetrovnem vre-
menu, vlaženje prometnih in manipulativnih
površin,…).

- Ob izvajanju OPPN je nujno potrebno s koles
kamionov pri izhodu iz obmoèja OPPN odstraniti
blato ali prašne delce.

- Vozila po obmoèju OPPN naj se premikajo poèasi
(omejitev hitrosti tovornjakov na 15 km/h). Po
potrebi naj se, posebno v poletnih mesecih, obmoè-
je moèi z vodo. 

- Med izvajanjem OPPN naj bodo dovozne poti utr-
jene in redno èišèene. 

- Vse naprave, ki so predvidene za uporabo znotraj
OPPN naj ustrezajo predpisanim tehniènim in
varnostnim zahtevam.

- Vsi izpusti snovi v zrak morajo biti opremljeni z
ustreznimi filtri.

- Potrebno je izvajanje sprotne tehniène in biološke
sanacije obmoèja OPPN-ja.
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- Omejitev izvajanja na obmoèje OPPN (prepreèe-
vanje poškodb tal zunaj obmoèja OPPN). 

- V primeru najdbe morebiti zakopane embalaže
(sodov) je potrebno prekiniti delo z gradbenimi stro-
ji, embalažo previdno izkopati in jo uskladišèiti kot
to velja za nevarne snovi. O najdbi je potrebno
obvestiti inšpektorja za okolje.

- Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje strojev,
tako da je tveganje za onesnaženje tal zaradi razl-
itja èim manjše.

- V primeru morebitnega onesnaženja z nevarnimi
snovmi je potrebno:

- zavarovati lokacijo onesnaženja,
- obvestiti pristojno inšpekcijo, center za civilno

zašèito, gasilce in podobno,
- izvesti posebne preventivne tehniène ukrepe za

prepreèitev nadaljnjega širjenja onesnaženja,
- zaèasno skladišèiti kontaminirano zemljino ali vodo

ter jo v nadaljevanju predati pooblašèeni organi-
zaciji.

- Na obmoèju OPPN naj se ne skladišèijo naftni
derivati v èasu izvajanja OPPN-ja.

- V skladišènih prostorih, v katerih se bodo
skladišèile nevarne snovi, naj bodo tla vodotesna,
nepropustna in odporna na olja ter druge nevarne
snovi.

- Vozne in parkirne površine naj bodo izvedene z
vodotesno utrditvijo, ograjene z betonskimi robniki
in nagnjene proti iztokom, ki naj bodo opremljeni s
peskolovi in lovilci olj.

- Na zalogi naj bo vedno zadostna kolièina krp ali
absorpcijskega sredstva, s katerim lahko takoj
pobrišejo oziroma absorbirajo morebiti razlite
snovi. Onesnažene krpe ali absorpcijsko sredstvo
naj se skladišèi na primernih prostorih (vodotesnih,
utrjenih), do predaje pooblašèeni organizaciji za
ravnanje z nevarnimi odpadki.

- Sistemi za pretakanje goriv mora biti opremljen s
sistemom za samodejno zaustavitev pretakanja.

- Cevovodi morajo biti dvostenski in opremljeni s sis-
temom kontrole tesnosti.

- Izpust iz ÈN ali lovilca olj v naravni odvodnik mora
biti izveden na naèin, da je prepreèena erozija na
obmoèju izpusta.

- V strugo hudourniškega potoka se gorvodno od
predvidenega kanaliziranja hudournika ne posega,
prav tako se je potrebno v èasu gradbenih del izogi-
bati obmoèju izven ureditvenega obmoèja (struge).

- Padavinske vode, ki odtekajo s strešin površin
objektov je potrebno speljati preko peskolovov v
interni meteorni kanal in naravni odvodnik, ki mora-
jo biti locirani izven vplivnih obmoèij voznih površin
ter jih je potrebno hkrati maksimalno zašèititi.

- Padavinske odpadne vode, ki odtekajo iz utrjenih,
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin,
je potrebno speljati v naravni odvodnik preko lovil-
ca olj, ki ga je potrebno redno vzdrževati in po
potrebi èistiti. Predlaga se, da se izvedejo centralni

lovilci, ker to omogoèa enostavnejšo in kvalitetne-
jšo kontrolo.

- Meteorno vodo s streh in parkirišè naj se v èim veèji
meri zadržuje na mestu nastanka z ureditvijo
ustreznih retencijskih površin oziroma prostorov, za
kar je možnih veè tehniènih rešitev (ustrezno
oblikovanje zunanjih ureditev, tako da lahko obèas-
no delujejo kot zadrževalnik meteorne vode,
posebne ureditve podpovršinskih zadrževalnikov
vode - pod parkirišèi in posebne krajinske ureditve
z mokrimi in suhimi zadrževalniki).   

- Vozne in parkirne površine naj bodo izvedene z
vodotesno utrditvijo, ograjene z betonskimi robniki
in nagnjene proti iztokom, ki naj bodo opremljeni s
peskolovi in lovilci olj. Ob taki ureditvi tal se
možnosti onesnaženja tal in posledièno vode zara-
di razlitja olj ali goriva zmanjša na minimum. 

- Nevarne tekoèine je potrebno hraniti nad lovilnimi
posodami oz. nad lovilci razlitih tekoèin. 

- Podzemni rezervoarji morajo biti izdelani, postavl-
jeni in opremljeni tako, da je vedno in brez poseb-
nih priprav mogoèa kontrola tesnosti. 

- Upravljavec naprav za èišèenje odpadnih voda naj
izdela poslovnik za obratovanje èistilne naprave in
naj vodi obratovalni dnevnik.

- Vzpostaviti je potrebno stalno spremljanje vrednos-
ti kazalcev hrupa v obmoèju. V primeru, da so
mejne vrednosti prekoraèene, je potrebno poiskati
ustrezne tehniène rešitve za nadaljnje izvajanje
dejavnosti ali zagotoviti ustrezne protihrupne
ukrepe.

- Vsi prostori, v katerih bodo hrupnejši agregati, naj
se protihrupno izolirajo.

- Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnièno
opremljeni za zmanjševanje hrupa, ter redno
vzdrževani in nadzorovani. Stroji, ki so bili dani v
promet ali uporabo, morajo biti oznaèeni z vidno in
trajno oznako CE o skladnosti in zajamèeno ravnjo
zvoène moèi ter opremljeni z ES izjavo o skladnos-
ti.

- Zaradi gradnje ni dovoljeno posegati v gozd izven
obmoèja OPPN (seènja zaradi gradbenih     dovo-
zov, gradnje pomožnih objektov). 

- Prepovedano je vsako zasipavanje in odlaganje
materiala v gozdove in odstranjevanje zarasti.

- Oblikovanje gozdnega roba. Zapolnitev zelišène in
grmovne plasti za omilitev vplivov s strani v notran-
jost gozdnega habitata.

- Posek vegetacije naj se ne izvaja v èasu od sredine
marca do sredine julija.

- Izvedejo naj se ustrezni ukrepi, ki bodo prepreèili
emisije hrupa velikih jakosti, ki bi utegnil plašiti
živali.

- Pri izbiri èasa izvedbe gradbenih del naj se upošte-
va biološki ciklus vrste Carabus variolusus.

- Osvetljevanje naj bo izvedeno tako, da ne moti
biološkega stanja živali v njihovem življenjskem
prostoru. Uporabo svetil, za osvetlitev gradbišèa in
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kasneje bencinskega servisa, bo potrebno pri-
lagoditi pogojem, ki so za primer javnih površin
zapisani v Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS; št. 81/2007);
npr. za razsvetljavo se uporabi svetilke, katerih
delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak
0%. 

- Viškov zemeljskih materialov, ki bodo nastali ob
izvedbi OPPN-ja, ni dovoljeno odlagati na okoliške
travniške površine v okolici OPPN-ja. 

- Debelejše dele lesa (debla, veje, odmrlo drevje),
najdene na obmoèju posegov, naj se prenese višje
in odloži med obrežno rastje višje ob vodotoku
(južno ob obstojeèe gozdne ceste). 

- Postavljanje reklamnih tabel in svetlobnih napisov
ni dovoljeno.

- Ob vzdrževanju površin južno od obstojeèe gozdne
ceste naj se zagotovi ohranjanje obrašèenosti bre-
gov potokov z jelševjem.

- Oporni zid naj bo v trdnem dolomitu temeljen v
skladu s projektno dokumentacijo. V srednje
gostem do gostem grušèu pa naj bo oporni zid izve-
den s kaštami ali popleti, v katere naj se zasadi
avtohtona vegetacija, ki bo prerašèala oporni zid.

- Površine, ki so že degradirane ali v fazi zarašèanja
in na katerih ne bo objektov, naj se prepustijo
sukcesiji, ri èemer naj se prepreèuje razrast
invazivnih vrst rastlin (robinija, rudbekija, kanadska
rozga) in pospešuje èrnojelševja. V novonastalem
gozdu naj se pušèa velik delež mrtve biomase.

- Na obmoèje ruševin gradu Prusnik ni dovoljeno
posegati. 

- Na obmoèje za hudorniškim potokom naj se ne
odlaga morebitnih viškov zemeljskih materialov.

- Za opozarjanje o možnosti poškodb ruševin gradu
Prusnik naj investitor postavi opozorilne table. O
tem naj se predhodno posvetuje z obèino in
ZVKDRS.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER
VARSTVO PRED 

NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREÈAMI

17. èlen
(varstvo pred požarom in drugimi naravnimi nes-

reèami)

(1) V OPPN so upoštevani in prikazani prostorski,
gradbeni in tehnièni ukrepi varstva pred požarom,
zlasti pa so zagotovljeni:
- pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja -

interventni dovozi so zagotovljeni, saj se na rekon-
struirano cesto prikljuèujejo vse obstojeèe ceste,
naèrtovani pa so še dodatni prikljuèki;

- potreben odmiki od objektov;
- prometne in delovne površine za intervencijska

vozila so za celoten kompleks zagotovljene z

ustreznimi dostopi, zadostno nosilnostjo vozišè in
ustreznim režimom prometa, širino poti, uvozno
izvoznimi radiji na uvozih;

(2) Pri naèrtovanju in izgradnji bencinskega servisa je
potrebno upoštevati doloèila Pravilnika o tehniènih
zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo
motornih vozil z gorivi (Ur. list RS, št. 111/09).
(3) V skladu s citiranim pravilnikom je pri nadaljnjem
naèrtovanju potrebno zagotoviti naslednje ukrepe:
- zadostnen odmik sanitarnega objekta in objekta za

prodajo od toèilnega mesta,
- upoštevati je potrebno cone požarne in eksplozi-

jske nevarnosti. Cone ne segajo izven zemljišèa, ki
je v lasti investitorja,

- na obmoèju bencinskega servisa mora biti izvede-
na oprema za varstvo pred požarom v skladu s
Pravilnikom,

- zagotovljeni morajo biti intervencijski dovozi do
objekta,

- na obmoèju bencinskega servisa mora biti vsa
komunalna infrastruktura in rezervoarji izvedeni v
skladu s Pravilnikom,

(4) Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno zašèito se
smiselno uporabijo tudi v primeru drugih nesreè.
(5) Na delu kanalizirane struge hudournika ter na že
obstojeèih prepustih na obmoèju OPPN je potrebno
redno èišèenje naplavljenega materiala (kamenje,
vejevje), da se vzdržuje zadosten pretok vode. Zato bo
potrebno doloèiti vzdrževalca ureditve strug. Prepusti
in usedalniki niso objekti vodne infrastrukture in jih
ureja in vzdržuje upravljavec ceste oz. investitor.

IX. NAÈRT PARCELACIJE

18. èlen
(naèrt parcelacije in zakolièbe)

Naèrt parcelacije in zakolièbe je prikazan v grafièni
prilogi.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN 

ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

19. èlen
(etape izvajanja)

(1) Etape izvajanja lokacijskega naèrta so:
- gradnja prometne, komunalne in energetske infra-

strukture, ter vsi ukrepi za zagotavljanje poplavne
varnosti (ureditev dveh hudourniških pritokov),

- gradnja objekta, ureditve in ukrepi za varstvo okol-
ja,

- varovanje lokacije podrtega dvorca Prusnik,
- ureditev za ohranjanje zavarovanega obmoèja;
(2) Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo
loèeno ali soèasno, glede na potrebe. 
(3) Do prièetka izvajanja posegov, ki so opredeljeni s
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tem odlokom, se na ureditvenem obmoèju ohranja
sedanja namembnost prostora.

20. èlen
(organizacija gradbišèa)

Organizacija gradbišèa mora upoštevati urejanje plato-
jev in gradnjo objekta, interne ceste in prikljuèke na
glavno cesto ter trase izvajanja gospodarske javne
infrastrukture. Za potrebe gradbišèa se uporabljajo
obstojeèe komunikacije. 

XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

21.  èlen

Investitor in izvajalci so dolžni:
(1) Zagotoviti prometno ter komunalno in energetsko
infrastrukturo usklajeno z gradnjo objekta.
(2) Urediti pripadajoèe zelene površine soèasno z
dograditvijo objekta.
(3) Varovati lokacijo podrtega dvorca Prusnik.
(4) Izvesti ureditev za ohranjanje zavarovanega
obmoèja ter ohranjanja biotske raznovrstnosti obmoè-
ja.
(5) Investitorji objektov so dolžni, pred vlogo za prido-
bitev gradbenega dovoljenja, pridobiti soglasja pristo-
jnih nosilcev urejanja prostora k predvidenim projekt-
nim rešitvam objektov, zunanjih površin in prikljuèkov
na infrastrukturo, za gradnjo vodne infrastructure pa
mora investitir skleniti pogodbo po 49. èlenu Zakona o
vodah.

XII. TOLERANCE

22.  èlen
(dovoljena odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od
rešitev, doloèenih s tem odlokom, èe se pri nadaljnjem
podrobnejšem prouèevanju geoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju
objektov in ureditev, poišèejo rešitve, ki so primernejše
z gradbeno tehniènega, oblikovalskega ali okolje-
varstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo
poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Dopustna so odstopanja poteka internih cest in
višine platojev zaradi ustreznejših rešitev. 
(3) Odstopanja tlorisnih in višinskih gabaritov objektov
so lahko ± 10%.
(4) Dopustne so spremembe poteka komunalnih in
energetskih vodov in naprav ter mesta prikljuèevanja
od prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje stanju na
terenu, lastništvu, izboljšavam tehniènih rešitev, ki so
primernejše z oblikovalskega, prometno tehniènega,
ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi
pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji
ali prejudicirati in ovirati bodoèe ureditve, ob upošte-

vanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in
naprave. Medsebojni odmiki in križanja morajo biti v
skladu s tehniènimi normativi in standardi.

XIII. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE

23.  èlen
(vpogled)

Obèinski podrobni prostorski naèrt skupaj s prilogami
je javnosti stalno na vpogled na Obèini Trbovlje,
Oddelek za okolje in prostor.

24.  èlen
(izvajanje nadzora)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja RS Min-
istrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in
prostor.

25.  èlen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o ureditvenem naèrtu za del obmoèja PE 6/1 -
PRUSNIK (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/91).

26.  èlen
(objava in veljavnost)

(1) Tekstualni del odloka se objavi v Uradnem vestniku
Zasavja. Grafièni del odloka se objavi na spletnih
straneh obèine Trbovlje.
(2) Ta odlok zaène veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: 007-14/2009
Datum:21.6.2010 

Bogdan BAROVIÈ
Župan

Stran 14 Uradni vestnik Zasavja [t. 20



34.

Na podlagi 74. èlena Zakona o prostorskem naèrto-
vanju (ZPNaèrt) (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B,
108/09), 29. èlena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-
UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08 in 79/09),
29. in 37. èlena Statuta Obèine Trbovlje (PB, Uradni
vestnik Zasavja, št. 28/07) je Obèinski svet obèine
Trbovlje na 28. seji dne 21.6.2010 sprejel

ODLOK 
o programu opremljanja stavbnih zemljišè in mer-
ilih za odmero komunalnega prispevka za obmoè-

je "OPPN za del obmoèja PE 6/1 - Prusnik"

I. SPLOŠNE DOLOÈBE
1. èlen

S tem odlokom se sprejme Program opremljanja
stavbnih zemljišè in merila za odmero komunalnega
prispevka na obmoèju "OPPN za del obmoèja PE 6/1
- Prusnik". 

2. Èlen

V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeèe:
- Program opremljanja je dokument, na podlagi

katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišè s
komunalno opremo in je osnova za obraèun komu-
nalnega prispevka.

- Komunalna oprema so: 
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje

obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varst-
va okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;

- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje
izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po pred-
pisih, ki urejajo energetiko, na obmoèjih, kjer je
prikljuèitev obvezna;

- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: obèinske
ceste, javna parkirišèa in druge javne površine.

- Komunalni prispevek je plaèilo dela stroškov grad-
nje komunalne opreme, ki ga zavezanec plaèa
obèini. V višini komunalnega prispevka niso
vkljuèeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. 

- Obraèunski stroški komunalne opreme so tisti del
skupnih stroškov komunalne opreme, ki se finan-
cirajo iz sredstev zbranih s plaèili komunalnih
prispevkov in bremenijo doloèljive zavezance.

- Obraèunsko obmoèje posamezne vrste komunalne
opreme je obmoèje, na katerem se zagotavlja
prikljuèevanje na to vrsto komunalne opreme oziro-
ma obmoèje njene uporabe.

- Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh
tlorisnih površin objekta in se izraèuna po standar-
du SIST ISO 9836.

- Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je
možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za
katerega mora zavezanec plaèati komunalni
prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena
parcela iz veljavnih prostorskih aktov.  

3. èlen

(1) Program opremljanja stavbnih zemljišè za obmoèje
"OPPN za del obmoèja PE 6/1 - Prusnik" je izdelan v
skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja
stavbnih  zemljišè (Ur. l. RS, št. 80/07) in vsebuje:
- analizo obstojeèe komunalne opreme (infrastruk-

ture) v bližini obravnavanega obmoèja,
- analizo predvidene komunalne opreme (infrastruk-

ture) za potrebe obravnavanega obmoèja,
- obraèunska obmoèja posameznih vrst komunalne

opreme (infrastrukture),
- obraèunske stroške opremljanja po posamezni vrsti

komunalne opreme in po obraèunskih obmoèjih;
- preraèun obraèunskih stroškov opremljanja na

površino parcele in na neto tlorisno površino objek-
ta po posamezni vrsti komunalne opreme;

- podrobnejša merila za obraèun komunalnega
prispevka.

(2) Program opremljanja stavbnih zemljišè za obmoèje
"OPPN za del obmoèja PE 6/1 - Prusnik" sprejme
obèinski svet z odlokom.

(3) Program opremljanja obravnava naslednjo komu-
nalno opremo na obmoèju "OPPN za del obmoèja
PE 6/1 - Prusnik":

- vodovod (oznaka obraèunskih obmoèij OBO_V_1).

4. èlen

Zavezanec za plaèilo komunalnega prispevka je
investitor v gradnjo bencinskega servisa. 

II. IZRAÈUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5. èlen

(1) Višina komunalnega prispevka se doloèi po nasled-
nji formuli:

pri èemer je:
KPi - komunalni prispevek za doloèeno vrsto komu-
nalne opreme
Ap - površina parcele (m2)
At - neto tlorisna površina objekta (m2)
K - faktor dejavnosti
Dpi - delež parcele pri izraèunu komunalnega prispev-
ka
Dti - delež neto tlorisne površine objekta pri izraèunu
komunalnega prispevka
Cpi - indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
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parcele z doloèeno komunalno opremo na
obraèunskem obmoèju
Cti - indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta z doloèeno komunalno
opremo na obraèunskem obmoèju
(2) Celotni komunalni prispevek se izraèuna na
naslednji naèin:

pri èemer je:
KPi - izraèunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto komunalne opreme, na katero se
objekt prikljuèuje
KP - celotni izraèunani komunalni prispevek
i - indeks rasti cen v  gradbeništvu
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potreb-
no pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za
katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
izraèuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se
povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovol-
jenja.

6. èlen

(1) Skupni stroški predvidene komunalne opreme so
po višini enaki obraèunskim stroškom in znašajo:

(2) Obraèunski stroški preraèunani na mersko enoto
kvadratnega metra parcele za doloèeno komunalno
opremo na posameznem obraèunskem obmoèju so
(Cpi_P):
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(3) Obraèunski stroški preraèunani na mersko enoto
neto tlorisne površine objekta za posamezno vrsto
predvidene komunalne opreme na posameznem
obraèunskem obmoèju so (Cti_P):

(4) Celotni komunalni prispevek je vsota komunalnega
prispevka za obstojeèo opremo in predvideno opremo
v skladu s tem odlokom. 

7. èlen

Komunalni prispevek, izraèunan na naèin iz 5. èlena
tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za grad-
beništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije,
pod "Gradbena dela - ostala nizka gradnja", glede na
izhodišène cene iz tega odloka. 

8. èlen

Razmerje med deležem stavbnih zemljišè (Dpi)  in
deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri
izraèunu komunalnega prispevka je Dpi : Dti= 0,5 : 0,5.

9. èlen

(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na
razdelitev, ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in
uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov
državnega pomena. Faktor dejavnosti po tem odloku
je:

(2) Èe klasifikacija objekta ni posebej navedena v
zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu doloèi glede
na skupino iz zgornje tabele v katero, se na podlagi
uredbe, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikaci-
je vrst objektov in objektov državnega pomena, objekt
razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno
doloèiti na zgoraj opisan naèin velja, da je faktor
dejavnosti po tem odloku 1.
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10. èlen

V primeru, da se objekt na obmoèju ne more prikljuèiti
na doloèeno vrsto infrastrukture, se komunalni
prispevek ne obraèuna v celoti, ampak se zmanjša za
znesek infrastrukture, ki je na obmoèju ni. 

III. ODLOÈBA O ODMERI KOMUNALNEGA
PRISPEVKA

11. èlen

Komunalni prispevek zavezanec plaèa v enkratnem
znesku. Zavezanec je dolžan plaèati komunalni
prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.

12. èlen

Pri odmeri komunalnega prispevka obèina, na zahtevo
zavezanca, upošteva morebitne že plaèane prispevke
za gradnjo posameznih komunalnih vodov na podlagi
predloženih dokazil o plaèilu in za tako ugotovljene
revalorizirane prispevke zniža plaèilo odmerjenega
komunalnega prispevka. 

IV. OBVEZNOST SKLENITVE POGODBE

13. èlen

Obèina in investitor sta se dogovorila, da bo investitor
sam, na lastne stroške, v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem zemljišèu, zato bosta ta
dogovor sklenila s Pogodbo o opremljanju. Pogodba o
opremljanju se sklene skladno z doloèili 78. èlena
Zakona o prostorskem naèrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09). 

V. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE

14. èlen

(1) Ta Odlok ne vsebuje podlag za odmero komunal-
nega prispevka za obstojeèo komunalno opremo (t.i.
nadomestitveni stroški) saj se predvidena komunalna
oprema ne prikljuèuje na nobeno obstojeèe omrežje
komunalne opreme na obmoèju ali v lasti Obèine
Trbovlje. 
(2) Ker bo investitor predvideno vodovodno omrežje
za lastne potrebe prikljuèeval na obstojeèe vodovodno
omrežje na obmoèju in v lasti Obèine Zagorje ob Savi,
so podlage za odmero komunalnega prispevka za
obstojeèo komunalno opremo (t.i. nadomestitveni
stroški) doloèene v Programu opremljanja zemljišè za
gradnjo na obmoèju Obèine Zagorje ob Savi oz. v
Odloku o programu opremljanja zemljišè za gradnjo na
obmoèju Obèine Zagorje ob Savi (Ur. l. RS, št.
65/2007).

(3) Investitor bo z Obèino Trbovlje sklenil Pogodbo o
opremljanju, v kateri je zgoraj navedeno specifiènost
potrebno upoštevati in jo na ustrezen naèin urediti.  

15. èlen

Program opremljanja stavbnih zemljišè za obmoèje
"OPPN za del obmoèja PE 6/1 - Prusnik"   vkljuèno s
prilogami je na vpogled na sedežu Obèine Trbovlje.

16. èlen

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

Številka: 007-6/2010
Datum: 21.6.2010

ŽUPAN
OBÈINE TRBOVLJE

Bogdan BAROVIÈ
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35.

Na podlagi 37. èlena Statuta Obèine Trbovlje (UVZ št.
28/2007) 73. èlena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002,
56/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008 in 49/2009),
24. èlena  Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in obèin (Uradni list RS, št. 14/2007) je Obèin-
ski svet na svoji 28. redni seji dne 21.6.2010 sprejel 

SKLEP
o vložitvi stvarnega vložka v družbo 

Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. 

I. 

Obèina Trbovlje ugotavlja obstoj obèinskega interesa
za poveèanje osnovnega kapitala družbe Javno pod-
jetje Komunala Trbovlje d.o.o., tako da Obèina Trbovl-
je kot obstojeèi edini družbenik javnega podjetja
poveèa osnovni kapital družbe z izroèitvijo novega
stvarnega vložka v vrednosti:  3.281.227,24 EUR.

Poveèanje osnovnega kapitala Javnega podjetja
Komunala Trbovlje d.o.o. se zagotovi z izroèitvijo
enega novega stvarnega vložka, ki sestoji iz
nepremiènin, infrastrukturnih objektov, naprav in
opreme, katerih opis, predmet, cenitev in vrednost
izhaja iz Priloge št. 1, ki je priloga in sestavni del tega
sklepa. Nepremiènine se nahajajo na parc. št. 854/3,
854/4, 854/5, 1853/4 in 1853/5 vse k.o. Trbovlje. 

Z izroèitvijo stvarnega vložka pridobi Obèina Trbovlje 1
(en) nov osnovni vložek v družbi Javno podjetje Komu-
nala Trbovlje d.o.o. v nominalni višini 3.281.227,24
EUR. 

II.

Ta sklep velja takoj.

Datum: 21.6.2010
Številka: 901-6/2010-21

Župan
Bogdan Baroviè 
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Na podlagi 37. èlena Statuta Obèine Trbovlje (UVZ št.
28/2007-PB) in 6. èlena Odloka o preoblikovanju
javnega komunalnega podjetja Komunala Trbovlje,
p.o. Trbovlje (UVZ, št. 7/1997, 4/1998, 3/2003,
11/2004, 18/2004 in 12/2009) je Obèinski svet Obèine
Trbovlje, na svoji 28. redni seji dne 21.6.2010 sprejel
naslednji:  

S K L E P

o poveèanju osnovnega kapitala Javnega podjetja
Komunala Trbovlje d.o.o.

ter o prevzemu in izroèitvi novega osnovnega
vložka s strani obstojeèega družbenika

Prviè

Poveèanje osnovnega kapitala z izroèitvijo stvarnega
vložka 

Osnovni kapital družbe Javno podjetje Komunala
Trbovlje d.o.o., matièna številka: 5015731000 se iz
dosedanjega osnovnega kapitala v nominalni vrednos-
ti 745.260,00 (sedemstopetinštiridesettisoèdvestošest-
deset in 00/100) EUR poveèa za 1 (en) nov osnovni
vložek v nominalni višini 3.281.227,24 (trimilijoned-
vestoenainosemdesettisoèdvestosedemindvajset in
24/100) EUR, tako da znaša po poveèanju osnovnega
kapitala osnovni kapital družbe 4.026.487,24 (štirimili-
jonešestindvajsettisoèštiristoseseminosemdeset in
24/100) EUR. 

Poveèanje osnovnega kapitala se zagotovi z izroèitvi-
jo enega stvarnega vložka s strani obstojeèega
družbenika.

Stvarni vložek sestoji iz nepremiènin, infrastrukturnih
objektov, naprav in opreme v lasti obstojeèega
družbenika, pri èemer opis, predmet, cenitev in vred-
nost le-teh izhaja iz Priloge št. 1, ki je sestavni del tega
sklepa. Nepremiènine se nahajajo na parc. št. 854/3,
854/4, 854/5, 1853/4 in 1853/5 vse k.o. Trbovlje. 

Prevzem in izroèitev novega vložka poveèanega
osnovnega kapitala v družbi Javno podjetje Komunala
Trbovlje d.o.o.

Drugiè

Družbenik Obèina Trbovlje, Mestni trg 4 (štiri), 1420
(tisoèštiristodvajset) Trbovlje, na podlagi tega sklepa o
poveèanju osnovnega kapitala družbe prevzame en
osnovni vložek v nominalni višini 3.281.227,24 (trimili-
jonedvestoenainosemdesettisoèdvestosedemindva-

jset in 24/100)  EUR, in sicer družbi Javno podjetje
Komunala Trbovlje d.o.o. izroèi en stvarni vložek, ki
sestoji iz nepremiènin, infrastrukturnih objektov,
naprav in opreme, navedenih v Prilogi št. 1, ki je ses-
tavni del tega sklepa, katerih vrednost znaša
3.281.227,24 (trimilijonedvestoenainosemdesettisoèd-
vestosedemindvajset in 24/100) EUR.

Družbenik Obèina Trbovlje, Mestni trg 4 (štiri), 1420
(tisoèštiristodvajset) Trbovlje izroèi navedeni stvarni
vložek v celoti pred prijavo vpisa poveèanja osnovne-
ga kapitala v sodni register.

Tretjiè 

Upoštevaje obstojeè osnovni vložek družbenika ter s
tem sklepom poveèan osnovni kapital družbe z
izroèitvijo enega novega stvarnega vložka s strani
obstojeèega družbenika, znašata po poveèanju
osnovnega kapitala in izroèitvi novega stvarnega vlož-
ka, osnovna vložka  družbenika v družbi:

Družbenik Osnovni vl. v EUR Posl. delež v %
Obèina Trbovlje 745.260,00 18,5089
Obèina Trbovlje 3.281.227,24 81,4911

Datum: 21.6.2010
Številka: 901-6/2010-22

Župan
Bogdan Baroviè
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Na podlagi 471., 474. in 523. èlena Zakona o gospo-
darskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/2006,
26/2007, 33/2007, 67/2007, 10/2008, 68/2008 - ZGD-
1), 25. èlena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93), 3. èlena Odloka o gospo-
darskih javnih službah Obèine Trbovlje (UVZ št. 16/95,
19/97, 4/99, 6/2000, 6/2004) ter 29. in 37. èlena  Statu-
ta Obèine Trbovlje (UVZ št. 28/07), je Obèinski svet
Obèine Trbovlje na svoji 28. redni seji, dne 21.6.2010
sprejel naslednji

O D L O K  

O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA
KOMUNALA TRBOVLJE D.0.0.

I. SPLOŠNI DOLOÈBI

1. èlen 
(namen odloka)

Ta odlok predstavlja ustanovitveni akt javnega podjet-
ja Komunala Trbovlje d.o.o. Trbovlje, Savinjska cesta
11A, 1420 Trbovlje, matièna številka: 5015731000 (v
nadaljevanju: javno podjetje). Ustanovitelj javnega
podjetja (v nadaljevanju: ustanovitelj) je Obèina Trbovl-
je, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.

2. èlen 
(ustanovitev in prenehanje)

Javno podjetje se ustanovi za nedoloèen èas. Javno
podjetje lahko preneha:
- v primerih, doloèenih z zakonom,
- z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
- na podlagi spremembe tega odloka.

3. èlen 
(firma in sedež)

Firma javnega podjetja je: Javno podjetje Komunala
Trbovlje d.o.o. Trbovlje 

Skrajšana firma javnega podjetja je: Komunala Trbovl-
je d.o.o.

Sedež  javnega podjetja je: Trbovlje 

Poslovni naslov javnega podjetja je: Savinjska cesta
11 A, Trbovlje 

4. èlen 
(žig)

Žig javnega podjetja je okrogle oblike s premerom 3
cm. V obodu žiga je tekst: javno podjetje, v sredini pa
v vodoravni leti preostali tekst firme.

II. DEJAVNOST PODJETJA

5. èlen 
(gospodarske javne službe)

Podjetje izvaja obvezne in izbirne gospodarske javne
službe, ki so doloèene v podroènih zakonih. Naèin in
pogoje opravljanja gospodarskih javnih služb doloèi
obèina s podroènimi obèinskimi odloki. 

6. èlen 
(dejavnosti)

Poleg dejavnosti iz 5. èlena tega odloka sme javno
podjetje v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007 in 17/2008)
opravljati tudi naslednje dejavnosti:

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 
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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 plinas-
timi 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 sveto-
vanje 
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 
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

V skladu s èetrtim odstavkom 6. èlena ZGD-1 lahko
javno podjetje poleg dejavnosti iz prvega odstavka
tega èlena opravlja tudi vse druge posle, ki so potreb-
ni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti oziro-
ma, ki pripomorejo k izvajanju gospodarske javne
službe, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja
dejavnosti.

7.èlen
(javne službe in javna pooblastila)

Izmed dejavnosti, navedenih v prejšnjem èlenu, javno
podjetje prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so z
odloki ustanovitelja in drugimi splošnimi akti, ki urejajo

posamezno gospodarsko javno službo, opredeljene
kot javna služba, in ima, kolikor ni z zakonom drugaèe
doloèeno, naslednja javna pooblastila:
- doloèanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem

za posege v prostor, kolikor to ni v nasprotju z
zakonom,

- izdajanje predpisanih dovoljenj in doloèanje
povraèil stroškov uporabnikov za prikljuèitev na
infrastrukturne objekte, ki jih upravlja,

- vodenje katastrov omrežij in naprav, ki jih ima v lasti
ali najemu, ob uporabi veljavnih standardov,

- vodenje analitiène evidence sredstev, ki so pred-
met poslovnega najema.

Javno podjetje izvaja tudi druga javna pooblastila, ki
so mu dana s predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi
ustanovitelja.

Javnemu podjetju se poveri še izvajanje naslednjih
strokovno tehniènih in razvojnih nalog:
- razvoj, naèrtovanje in pospeševanje gospodarskih

javnih služb,
- investicijsko naèrtovanje in gospodarjenje z objekti

in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarske
javne službe, skladno z letnim programom tekoèe-
ga in investicijskega vzdrževanja,

- po pooblastilu ustanovitelja možnost izvajanja in
vodenja rekonstrukcijskih in investicijskih del infra-
strukturnega omrežja, v primeru, ko ne gre za infra-
strukturna omrežja, ki so v lasti javnega podjetja.

III. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE

8. èlen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži)

Osnovni kapital javnega podjetja znaša 4.026.487,24
EUR in sestoji iz dveh osnovnih vložkov družbenika
ustanovitelja, in sicer:

1. ustanovitelj Obèina Trbovlje ima v družbi 1 denarni
vložek v nominalni višini 745.260,00 EUR, na pod-
lagi katerega ima 1 poslovni delež v višini 18,5089
%, s povezanimi premoženjskimi in upravljavskimi
pravicami;

2. ustanovitelj Obèina Trbovlje ima v družbi 1 stvarni
vložek v nominalni višini 3.281.227,24 EUR, ki ses-
toji iz nepremiènin parc. št. 854/3, 854/4, 854/5,
1853/4 in 1853/5 vse k.o. Trbovlje s pripadajoèimi
infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo, ki
služijo izvajanju javne službe javnega podjetja, in
so opredeljene v prilogi št. 1, ki je sestavni del
Odloka. Ustanovitelj Obèina Trbovlje ima na podla-
gi osnovnega vložka v nominalni višini
3.281.227,24 EUR poslovni delež v višini 81,4911
% s povezanimi premoženjskimi in upravljavskimi
pravicami. 
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Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v družbi
ni dopustno prenesti na pravne osebe zasebnega
prava ali na pravne osebe javnega prava, katerih
poslovni delež je v lasti oseb zasebnega prava.

9. èlen
(infrastrukturni objekti)

Glede infrastrukturnih objektov, opreme in naprav, v
lasti ustanovitelja, ki služijo izvajanju gospodarskih
javnih služb, javno podjetje in družbenik ustanovitelj
skleneta pogodbo o najemu.

IV. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA

10.  èlen
(organi javnega podjetja)

Organi javnega podjetja so:

" ustanovitelj,
" nadzorni svet,
" direktor.

11.  èlen
(obèinski svet ustanovitelja)

Ustanoviteljske pravice ustanovitelja javnega podjetja
izvršuje obèinski svet ustanovitelja oziroma po njegovem
posebnem pooblastilu ali tem odloku župan obèine.

Obèinski svet ustanovitelja na predlog župana oziroma
organov javnega podjetja odloèa:
- spremembah ter dopolnitvah tega odloka,
- sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha in o

razdelitvi bilanènega dobièka na osnovi poroèila
nadzornega sveta,

- postavitvi prokuristov,
- uveljavitvi zahtevkov podjetja proti direktorju v

zvezi s povraèilom škode ali v zvezi z zmanjšanjem
prihodka oziroma izgube v poslovanju in sicer na
predlog nadzornega sveta,

- zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih
proti direktorju,

- izvolitvi svojih èlanov v nadzorni svet,
- imenovanju in razrešitvi direktorja javnega podjetja,
- nagradah za delo èlanov nadzornega sveta,
- poslovnem poroèilu direktorja,
- gospodarskem planu javnega podjetja,
- soglasju k ukrepom za odpravo motenj v poslovan-

ju podjetja ter zaradi insolventnosti,
- pokrivanju izgub v poslovnem letu ter zmanjšanje

prihodka,
- cenah in drugih oblikah plaèevanja komunalnih

storitev, èe za to s tem odlokom ali zakonom ni
pooblašèen drug organ, 

- posebnih pogojih za izvajanje dejavnosti javnega
podjetja ter zagotavljanju in uporabi javnih dobrin, 

- poveèanju in zmanjšanju osnovnega kapitala
javnega podjetja, 

- prenehanju javnega podjetja in statusnem preob-
likovanju, 

- vstopu novih družbenikov v družbo.

12.  èlen
(direktor)

Direktor je poslovodni organ javnega podjetja.
Direktor vodi poslovanje in delo javnega podjetja
neomejeno, samostojno in na lastno odgovornost.

Pristojnosti direktorja so tudi:
- doloèanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in

nadzor njihovega izvajanja;
- odloèanje o nakupu blaga, surovin, energije in

storitev, o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med
javne dobrine, o najemanju posojil ter izvajanju inves-
ticij, vse v okviru predpisov in veljavnih planov;

- izvajanje  sklepov ustanovitelja in nadzornega sveta, ki
so vezani na redno poslovanje javnega podjetja,

- sprejem akta o organizaciji dela,
- sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest,
- sprejem kadrovskega naèrta,
- priprava letnega plana in razvojnih programov

javnega podjetja;
- priprava letnega poroèila,
- poroèanje obèinskemu svetu  in nadzornemu  svetu

javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno
vplivajo na delovanje javnega podjetja,

- imenovanje vodilnih delavcev;
- sklepanje pogodb z zaposlenimi delavci,
- izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in

sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi
akti;

- odloèanje o zadevah s podroèja delovnih razmerij
skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošni-
mi akti javnega podjetja;

- zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri
upravljanju javnega podjetja, po doloèbah Zakona
o sodelovanju delavcev pri upravljanju;

- izvajanje nalog, ki jih doloèa zakon v razmerju do
ustanovitelja in nadzornega sveta ter odloèanje o
drugih tekoèih zadevah.

13. èlen 
(sodelovanje direktorja z drugimi organi družbe)

Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje v skladu
z zakonom in odlokom.
Za odloèanje o zadevah, ki se nanašajo na pridobitev,
odtujitev ali obremenitev nepremiènin, izdajanje vrednost-
nih papirjev  ali dolgoroèno zadolževanje podjetja, mora
direktor pridobiti predhodno odloèitev obèinskega sveta.
Za sklepanje korporacijskih poslov s trajanjem veè kot
eno leto, poslov investiranja, ki jih ni bilo mogoèe
doloèiti z gospodarskim naèrtom ter likvidnostno
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zadolževanje podjetja, mora direktor pridobiti predhod-
no odloèitev  nadzornega sveta.

Obèinski svet pooblašèa župana, da v skladu z zakonom
in tem odlokom daje mnenje k vsem spremembam cen
storitev, ki izhajajo iz dejavnosti javnega podjetja. 

14. èlen 
(imenovanje direktorja in pogoji)

Direktorja imenuje obèinski svet ustanovitelja na pod-
lagi javnega razpisa. 

Direktor se imenuje za dobo štirih let. Ista oseba je
lahko po poteku mandata ponovno imenovana. 

15. èlen 
(pogoji)

Za direktorja je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje,
doloèen z zakonom in tem odlokom.

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
splošne pogoje, doloèene z zakonom ter ima:
- najmanj visoko strokovno izobrazbo tehniène,

pravne, ekonomske ali organizacijske smeri,
- najmanj pet let delovnih izkušenj na podroèju vodenja

pravnih subjektov, ki so po velikosti primerljiva vsaj s
srednjimi gospodarskimi družbami.

Javni razpis za izbiro kandidata za imenovanje direk-
torja objavi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja v sredstvih javnega obvešèanja ali v Urad-
nem vestniku Zasavja najmanj 60 in najveè 90 dni pred
iztekom mandata prejšnjega direktorja. 

Kandidati morajo prijave na razpis poslati na sedež
ustanovitelja javnega podjetja s pripisom ZA RAZPIS.
Rok za prijavo je 14 dni.

Nadzorni svet v petnajstih dneh po imenovanju sklene
z direktorjem pogodbo o zaposlitvi.

Èe direktor ni imenovan, ali iz katerega koli razloga ni
direktorja, ustanovitelj javnega podjetja imenuje vršilca
dolžnosti direktorja, vendar najveè za dobo 1 leta.

16.  èlen 
(mandat direktorja)

Mandat direktorja javnega podjetja traja štiri leta in je
po preteku mandata lahko isti direktor ponovno imen-
ovan. Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene
z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu nadzornega sveta
njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se
sklene za doloèen èas, za èas trajanja mandata.

17. èlen
(razrešitev direktorja)

Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
- na lastno zahtevo;
- èe je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja

ali ustanoviteljice ali v nasprotju z zakonom, pogod-
bo o zaposlitvi ali tem odlokom;

- v drugih primerih, ki jih doloèa zakon.

Razrešitev lahko predlaga vsak èlan nadzornega
sveta, župan oziroma obèinski svet. Direktorja razreši
obèinski svet ustanovitelja.

18. èlen
(prenehanje mandata direktorja)

Direktorju predèasno preneha mandat:
- èe izgubi poslovno sposobnost;
- èe postane trajno nezmožen za opravljanje dela;
- èe je s pravnomoèno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo od šest mesecev.

Direktorju preneha mandat z dnem, ko obèinski svet
razreši direktorja oziroma, ko ugotovi, da so nastali
razlogi iz prejšnjega odstavka.

19. èlen
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja)

Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se
podrobneje doloèijo s splošnim aktom javnega podjet-
ja, ki ga sprejme Obèinski svet ter z individualno
pogodbo o zaposlitvi, ki jo sklene direktor z nadzornim
svetom družbe.

20. èlen
(poroèanje direktorja)

Ustanovitelj ima pravico do informiranosti o poslovan-
ju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je
dolžan pisno poroèati obèinskemu svetu in županu
ustanovitelja na zahtevo, izraženo s sklepom.

21. èlen
(nadzorni svet)

Nadzorni svet šteje šest (6) èlanov, od katerih je en
èlan oseba, ki jo doloèi župan, tri (3) èlane izvoli obèin-
ski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, dva (2) èlana pa izvoli svet
delavcev podjetja. 

Mandat èlana, ki ga doloèi župan v nadzornem svetu
je vezan na trajanje županskega mandata.
Mandat predstavnikov obèinskega sveta v nadzornem
svetu je vezan na mandat obèinskega svetnika.
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Mandat izvoljenega predstavnika delavcev v nad-
zornem svetu traja 4 leta.
Predsednik nadzornega sveta je župan ustanovitelja
ali njegov namestnik. Èlani nadzornega sveta izmed
sebe izvolijo podpredsednika.

22. èlen
(pristojnosti nadzornega sveta)

Nadzorni svet :
- nadzira vodenje poslov javnega podjetja,
- pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo pod-

jetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne
papirje, zaloge blaga in druge stvari,

- posreduje obèinskemu svetu predloge in mnenja, ki
so v njegovi pristojnosti po tem odloku,

- posreduje obèinskemu svetu in direktorju podjetja
svoje ugotovitve in predloge v zvezi s poslovanjem
podjetja,

- poda mnenje k poslovnemu poroèilu;
- predlaga sklic obèinskega sveta v zadevah, ki se

tièejo poslovanja podjetja,
- opravlja druge naloge, doloèene z zakonom in tem

odlokom.

Za svoje delo nadzorni svet sprejme poslovnik.

23. èlen
(odloèanje nadzornega sveta)

Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost na sejah, ki so
sklepène, èe na sejah prisostvujejo najmanj štirje èlani,
odloèitve pa sprejema z veèino glasov vseh èlanov. V
primeru neodloèenega izida glasovanja odloèa glas
predsednika nadzornega sveta. Vsak èlan nadzornega
sveta ima en glas. 

Sodelovanje èlanov nadzornega sveta pri odloèanju na
seji je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomoèjo
pisem, telefonsko, s telefaksom ali na drug podoben
naèin, vendar le, èe temu ne nasprotuje nobeden na
seji navzoè èlan.

V.    POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE

24. èlen
(razvojni program in letni plan)

Za uèinkovito zagotavljanje javnih dobrin in uspešno
poslovanje javnega podjetja, sprejme ustanovitelj
javnega podjetja  na predlog direktorja razvojni pro-
gram in letni plan. Direktor pri pripravi teh aktov
sodeluje z obèinsko upravo ter strokovnimi in
znanstvenimi institucijami.

VI.   FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA
PODJETJA

25. èlen
(financiranje)

Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
- s ceno storitev javnih služb, ki jih izvaja javno pod-

jetje;
- z nadomestilom stroškov za prikljuèitev na infra-

strukturna omrežja;
- z nadomestilom stroškov vzpostavitve in vodenje

katastra gospodarske javne službe;
- z drugimi prispevki in javnimi dajatvami, ki jih sklad-

no z zakonom in tem odlokom predpiše ustanovitelj
ali državni organi;

- iz drugih namenskih sredstev proraèuna
ustanovitelja,

- iz državnega proraèuna;
- s prodajo blaga in storitev, ki jih nudi javno podjet-

je;
- iz drugih virov. 

26. èlen
(delovanje v skladu z zakoni)

Javno podjetje se je v zvezi z izvajanjem javne službe,
glede pridobivanja pogodbenih izvajalcev in dobavitel-
jev opreme dolžno ravnati po doloèbah zakona in
drugih predpisih.

Javno podjetje mora za morebitne dejavnosti, ki niso
opredeljene kot gospodarska javna služba, voditi
loèeno raèunovodstvo v skladu z zakonom.

VII.  PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU

27. èlen
(sklepanje poslov)

Direktor mora za sklepanje pravnih poslov v primerih,
doloèenih s tem odlokom, pridobiti predhodno
odloèitev pristojnega organa javnega podjetja.

28. èlen
(pooblastila podjetja)

Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in
fiziènimi osebami vsa pooblastila. 

29. èlen
(odgovornost podjetja)

Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem.
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VIII.  DOBIÈEK IN IZGUBA

30. èlen
(ugotavljanje poslovnega izida)

Ugotavljanje bilanènega dobièka poteka v skladu z
doloèili Zakona o gospodarskih družbah. 

Morebitna izguba iz poslovanja v javnem podjetju se
pokriva skladno z doloèili Zakona o gospodarskih
družbah. V kolikor bi se izguba morala pokriti z zman-
jšanjem osnovnega kapitala, se ta ne sme zmanjšati
pod vrednost izroèenega stvarnega vložka in ne pod
zakonsko doloèen minimalni znesek.

V kolikor obèinski svet ugotovi, da je izguba v poslo-
vanju oziroma zmanjšanje prihodka pri izvajanju
dejavnosti javnega podjetja posledica:
- neodobrenih oziroma nepravoèasno odobrenih cen

komunalnih storitev ( èe je sprejemanje le-teh v
pristojnosti ustanovitelja), nezadostnega oz.
nepravoèasnega proraèunskega financiranja javnih
služb, s katerim se zagotavljajo javne dobrine,
katerih uporaba ni individualno izmerljiva,

- diferenciranih cen proizvodov in storitev,
- drugih primerov, ki jih ugotovi nadzorni svet,
pokrije izgubo v poslovanju oziroma zmanjšanju pri-
hodka podjetja obèina kot ustanovitelj.

IX. SPLOŠNI AKTI

31. èlen
(akt o ustanovitvi)

Na podlagi tega odloka in obveznih sestavin, pred-
pisanih z Zakonom o gospodarskih družbah, sklene
župan akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgov-
ornostjo, ki mora biti sklenjena v notarski obliki ali drugi
obliki, doloèeni z zakonom.

Notranjo organizacijo podjetja in sistemizacijo delovnih
mest, vkljuèno s pooblastili drugih vodilnih delavcev ter
razporeditvijo po plaèilnih razredih, predpiše direktor s
pravilniki.

Druge splošne akte javnega podjetja sprejema na
predlog direktorja obèinski svet ustanovitelja, èe ni s
tem odlokom drugaèe doloèeno. Posamiène izved-
bene in konkretne akte oziroma navodila za delo izda-
ja direktor.

X.  DRUGE DEJAVNOSTI

32. èlen
(druge dejavnosti)

Pravila tega odloka, ki veljajo za gospodarske javne
službe se smiselno uporabljajo, kolikor to ni v naspro-

tju z zakonom ali drugimi predpisi, tudi za vse pravne
posle, ki so neposredno povezani z izvajanjem gospo-
darskih javnih služb.

Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravlja javno pod-
jetje na podlagi 8. toèke 17. èlena Zakona o javnem
naroèanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/2006,
16/2008, 34/2008 in 19/2010) kot notranje (in-house)
naroèilo.

XI.     PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE

33. èlen
(imenovanje èlanov organov javnega podjetja)

Ustanovitelj mora imenovati èlane organov javnega
podjetja v skladu s tem odlokom najkasneje 6 mese-
cev pred potekom njihovega mandata.

34. èlen
(stvarni vložek)

Ne glede na druge doloèbe tega Odloka, ki doloèajo
njegovo veljavnost, glede nepremiènin, infrastrukturnih
objektov, naprav in opreme, ki so vložene kot stvarni
vložek v osnovni kapital javnega podjetja (8. èlen odlo-
ka), javno podjetje obraèunava amortizacijo od dne
1.7.2010 dalje. 

35. èlen
(prenehanje veljavnosti odloka)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati
Odlok o preoblikovanju javnega komunalnega podjetja
Komunala Trbovlje, p.o., Trbovlje (UVZ, št. 7/97, 4/98,
3/03, 11/04, 18/04, 12/09 in 13/2010) in Statut javnega
podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. (UVZ, št. 10/97 in
12/09).

36. èlen
(objava)

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

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

OBÈINA TRBOVLJE
Številka: 901-6/2010-10
Datum: 21.6.2010

Župan
Bogdan Baroviè
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36.

Na podlagi 22. èlena Zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 56/08 - UPB5 in 58/09) in
29. ter 83. èlena Statuta obèine Trbovlje (PB, Uradni
vestnik Zasavja, št. 28/07) je Obèinski svet obèine
Trbovlje na svoji 28. redni seji, dne 21.6.2010 sprejel

ODLOK
O USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN

VZGOJO V CESTNEM PROMETU 
OBÈINE TRBOVLJE

1. èlen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Obèine Trbovlje, s sedežem na
naslovu Mestni trg 4, Trbovlje (v nadaljnjem besedilu:
Svet) in doloèi njegovo sestavo, naloge in delovanje.

2. èlen
(sestava)

(1) Svet, je organ lokalne skupnosti - Obèine Trbovlje,
ki ga sestavljajo predstavniki obèinskega sveta ter
uporabniki in izvajalci nalog s podroèja preventive
in vzgoje v cestnem prometu z obmoèja obèine
Trbovlje. 

(2) Svet šteje devet èlanov, ki jih na predlog Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje Obèinski svet obèine Trbovlje za mandatno
dobo štirih let. Èlanom sveta zaène teèi mandatna
doba z dnem konstituiranja Sveta.  

(3) Sestava Sveta je sledeèa: 
- en predstavnik Obèinskega sveta obèine Trbovlje,

ki ga predlagajo èlani Obèinskega sveta obèine
Trbovlje,

- en predstavnik Sveta krajevnih skupnosti obèine
Trbovlje, ki ga predlagajo èlani Sveta krajevnih
skupnosti obèine Trbovlje,  

- en predstavnik Policijske postaje Trbovlje, ki ga
predlaga komandir Policijske postaje Trbovlje, 

- en predstavnik Medobèinskega inšpektorata in
redarstva Zasavje, ki ga predlaga župan obèine
Trbovlje,

- en predstavnik izvajalca rednega vzdrževanja
obèinskih cest - JP Komunala d.o.o., ki ga predlaga
direktor JP Komunala d.o.o.,

- en predstavnik šolstva, ki ga predlaga aktiv rav-
nateljev osnovnih šol na obmoèju obèine Trbovlje, 

- en predstavnik Izpitnega centra Trbovlje, ki ga
imenuje predsednik Izpitnega centra Trbovlje

- en predstavnik Oddelka za javne gospodarske
službe, ki ga predlaga župan obèine Trbovlje in

- en predstavnik prevoznikov v javnem linijskem pre-

vozu, ki ga predlagajo, na obmoèju obèine Trbovlje,
delujoèa podjetja in samostojni podjetniki
posamezniki, katerih dejavnost je opravljanje
storitve prevoza v javnem linijskem prevozu.

(4) Upravièeni predlagatelji iz prejšnjega odstavka
lahko podajo najveè toliko predlogov èlanov, kot je
število posameznih predstavnikov, ki zastopajo nji-
hove interese v sestavi Sveta. 

3. èlen
(konstituiranje sveta)

(1) Prvo sejo Sveta po njegovem imenovanju sklièe
župan obèine Trbovlje.

(2) Svet na svoji prvi seji izmed èlanov sveta imenuje
predsednika in podpredsednika. Kandidata za
predsednika in podpredsednika lahko predlaga
vsak èlan Sveta.

(3) Predsednik Sveta predstavlja, pripravlja, sklicuje in
vodi seje Sveta ter skrbi za izvajanje sprejetih
odloèitev.

(4) Podpredsednik nadomešèa predsednika v njegovi
odsotnosti v polnem obsegu njegovih pravic,
obveznosti in dolžnosti.

4. èlen
(naloge)

(1) 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 za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
opravlja naslednje naloge:

- 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 

5. èlen
(delovanje in odgovornost sveta)

(1) Delovanje Sveta je javno. O izvajanju nalog iz pre-
jšnjega èlena Svet obvešèa javnost na krajevno
obièajen naèin.

(2) Svet je za svoje delo odgovoren Obèinskemu svetu
obèine Trbovlje.
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(3) Svet o svojem delu, ugotovitvah, ocenah in mnen-
jih izdela poroèilo s priporoèili in predlogi ter ga
enkrat letno posreduje Obèinskemu svetu obèine
Trbovlje v obravnavo in sprejem. 

(4) Naèin in pogoji dela ter druga vprašanja v zvezi z
delovanjem Sveta, se uredijo s poslovnikom, ki ga
pripravijo in sprejmejo èlani Sveta z veèino glasov
vseh èlanov Sveta.

(5) Administrativno tehniène naloge za potrebe delo-
vanja Sveta opravlja obèinska uprava.

6. èlen
(financiranje sveta)

(1) Sredstva za delovanje Sveta in izvajanje njegovih
nalog se zagotavljajo v proraèunu Obèine Trbovlje.

(2) Svet lahko del finanènih sredstev za izvajanje svo-
jih nalog in za zagotavljanje namena za katerega je
ustanovljen, pridobiva tudi iz drugih virov.

7. èlen
(prehodne in konène doloèbe)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati
81. in 82. èlen Odloka o cestah in ureditvi cestnega
prometa v Obèini Trbovlje (UVZ, št. 13/10).
(2) Prvo imenovanje èlanov sveta se uskladi z doloèili
tega odloka po izvedbi lokalnih volitev jeseni 2010 in
imenovanju novega obèinskega sveta.   

8. èlen
(veljavnost)

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

Številka: 007-8/2010
Datum: 21.6.2010

ŽUPAN
OBÈINE TRBOVLJE

Bogdan BAROVIÈ

37.

Na podlagi 29. èlena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS – UPB2, UL RS št. 94/07, 27/08, 76/08), 29.
èlena Zakona o javnih financah (UL RS št. 79/99 in
spremembe), Zakona o financiranju obèin (ZFO-1, UL
RS št. 123/06, 101/07, 57/08) ter na podlagi 37. èlena
Statuta obèine Trbovlje (UVZ št. 35/08, 12/09, 20/09,
30/09) je Obèinski svet Obèine Trbovlje na 28. redni
seji dne 21.06.2010 sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAÈUNU
OBÈINE TRBOVLJE ZA LETO 2010

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAÈUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAÈUNA

1. èlen
(višina splošnega dela proraèuna in struktura

posebnega dela proraèuna)

V splošnem delu proraèuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štirimestnih
kontov.
Splošni del proraèuna se na ravni podskupin kontov
doloèa v naslednjih zneskih:
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Bilanca prihodkov in odhodkov, raèun finanènih terjat-
ev in naložb ter raèun financiranja so sestavni del
splošnega dela proraèuna obèine Trbovlje.

Posebni del proraèuna sestavljajo finanèni naèrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na nasled-
nje programske dele:

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

Posebni del proraèuna do ravni proraèunskih postavk
– podkontov, naèrt razvojnih programov, plan prodaje
obèinskega stvarnega in finanènega premoženja in
naèrt nabav in gradenj so priloge k temu odloku in se
objavijo na spletni strani Obèine Trbovlje.

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

IV. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAÈUNA

2. èlen
(proraèunska rezerva)

Obèina Trbovlje v letu 2010 ne bo oblikovala dodatnih
sredstev za proraèunsko rezervo.

Zakonsko doloèena višina teh sredstev je najveè 1,5 %
prejemkov proraèuna.

Sredstva proraèunske rezerve se porabijo za namene,
doloèene z Zakonom o javnih financah. Župan odloèa
o uporabi teh sredstev do višine 40.000 EUR z DDV,
nad to višino pa obèinski svet s posebnim odlokom.

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

3. èlen
(namenski prejemki in izdatki proraèuna)

Namenske prejemke in izdatke doloèa 43. èlen ZJF.
Namenski prihodki in prejemki v proraèunu 2010 so:

- taksa za odvajanje komunalne in padavinske
odpadne vode,

- taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov,

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

- donacije,
- transferni prihodki,
- požarna taksa,

- kupnine od prodanih stanovanj,
- komunalni prispevek,
- najemnine od infrastrukture obveznih in izbirnih

gospodarskih javnih služb.

Poraba namenskih prihodkov in prejemkov se za
toèno doloèene namene opredeli v Tabeli namenskih
sredstev, ki je priloga proraèunu.

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

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

VII. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE

4. èlen
Ostali èleni Odloka ostajajo nespremenjeni.

5. èlen
Ta odlok zaène veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem vestniku Zasavja.

Številka: 410-8/2010
Datum: 21.06.2010

ŽUPAN
Bogdan Baroviè
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38.

Na podlagi 3. in 8. èlena Zakona o zavodih (ZZ)
(Ur.l.RS št. 12/91,17/91,55/92,13/93, 66/93, 45/94,
8/96, 31/00, 36/00, 127/06), 46. èlena Zakon o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS
št. 16/2007-UPB5, 36/2008, 58/2009, 64/2009 popr.,
65/2009 popr.,)  37. èlena Statuta obèine Trbovlje
(Uradni vestnik Zasavja št.  28/07 PB) in 83. èlena
Poslovnika obèinskega sveta (UVZ št. 28/07 PB,
5/09), je Obèinski svet Obèine Trbovlje na svoji 28.
redni seji, dne 21.06.2010, sprejel naslednji

Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o

ustanovitvi
javnega vzgojnovarstvenega zavoda 

Vrtec Trbovlje

1. èlen

Spremeni se 11. èlen in se glasi:

Svet vrtca sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev,
- trije predstavniki staršev.

Prehodne in konène doloèbe

2. èlen

Svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka mandata.
Èlanom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma
izvoljeni pred uveljavitvijo zakona, in èlanom, ki so
izvoljeni v skladu s tem odlokom, poteèe mandat s
potekom mandata sveta.

3. èlen

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

Številka: 039-5/2010-1
Datum: 21.06.2010 

Župan
Bogdan Baroviè
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39.

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 28. redni seji dne 21. 6. 2010 sprejel
naslednji

ODLOK O UKINITVI ODLOKOV, SPREJETIH V
LETIH 1975, 1976 IN 1977

1.
Ukinejo se naslednji odloki:

- Odlok o potrditvi rezervata za gradnjo trgovskega
paviljona združenega trgovskega podjetja ABC
Ljubljana, TP p.o. VITAMINKA Trbovlje (UVZ, št.
3/1975),

- Odlok o doloèitvi stopnje za financiranje
samoupravne telesnokulturne skupnosti Trbovlje
(UVZ, št. 4/1975),

- Odlok o doloèitvi stopenj za financiranje
samoupravne skupnosti otroškega varstva Trbovlje
in zvezne skupnosti otroškega varstva SR Sloveni-
je (UVZ, št. 4/1975),

- Odlok o doloèitvi stopenj za financiranje
samoupravne skupnosti socialnega skrbstva
Trbovlje (UVZ, št. 4/1975),

- Odlok o ukrepu neposredne družbene kontrole cen
(UVZ, št. 6/1975),

- Odlok o ustanovitvi obèinskega štaba za teritorialno
obrambo (UVZ, št. 7/1975),

- Odlok o lokalnih in nekategoriziranih cestah v obèi-
ni Trbovlje ter o upravljanju in gospodarjenju s temi
cestami (UVZ, št. 8/1975),

- Odlok o srednjeroènem programu izvajanja in
financiranja geodetskih del na obmoèju obèine
Trbovlje (UVZ, št. 4/1976),

- Odlok o zvišanju stanarin in najemnin (UVZ, št.
4/1976),

- Odlok o obratovalnem èasu v gostinski dejavnosti
na obmoèju obèine Trbovlje (UVZ, št. 4/1976),

- Odlok o obveznem radiofotografiranju prebivalstva
v obèini Trbovlje (UVZ, št. 5/1976),

- Odlok o ustanovitvi Spomenice revolucije (UVZ, št.
5/1976),

- Odlok o naèinu upravljanja s sredstvi solidarnost-
nega stanovanjskega sklada za udeležence narod-
noosvobodilne vojne (UVZ, št. 9/1976),

- Odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovanju
strokovne kadrovske službe (UVZ, št. 5/1977),

- Odlok o povišanju stanarin in najemnin (UVZ, št.
7/1977),

- Odlok o povraèilu dejanskih stroškov, povraèilu
izgubljenega osebnega dohodka oziroma zaslužka

in plaèilu nagrad sodnikom porotnikom Obèinskega
sodišèa v Trbovljah (UVZ, št. 7/1977),

- Odlok o doloèitvi prispevka za financiranje nujnih
nalog programa varstva pred požarom (UVZ, št.
7/1977),

- Odlok o doloèitvi stopenj prispevkov za zadovolje-
vanje skupnih potreb na podroèju zdravstvenega
varstva (UVZ, št. 7/1977),

- Odlok o doloèitvi stopnje prispevka za zadovolje-
vanje skupnih potreb na podroèju izobraževanja
(UVZ, št. 7/1977),

- Odlok o doloèitvi stopnje prispevka za zadovolje-
vanje skupnih potreb na podroèju socialnega skrb-
stva (UVZ, št. 7/1977),

- Odlok o doloèitvi stopnje prispevka za zadovolje-
vanje skupnih potreb na podroèju kulturne
dejavnosti (UVZ, št. 7/1977),

- Odlok o doloèitvi stopnje prispevka za zadovolje-
vanje skupnih potreb na podroèju telesnokulturne
dejavnosti (UVZ, št. 7/1977),

- Odlok o doloèitvi stopenj prispevkov za zadovolje-
vanje skupnih potreb na podroèju družbenega
varstva otrok (UVZ, št. 7/1977),

- Odlok o sprejemu in potrditvi predlokacijske doku-
mentacije za vzporedno cesto Trg revolucije - Leni-
nov trg v Trbovljah (UVZ, št. 9/1977),

- Odlok o posebnem obèinskem davku na promet
proizvodov in storitev (UVZ, št. 12/1977),

- Odlok o upravnih taksah na obmoèju obèine Trbovl-
je (UVZ, št. 12/1977).

2.
Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in zaène
veljati 15. dan po objavi.

Številka: 007-11/2009-14

Bogdan Baroviè
Župan
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40.

Na podlagi 37. èlena Statuta obèine Trbovlje (UVZ št.
28/07-PB),  9. èlena Zakona o športu (Ul RS št. 22/98,
97/2001-ZSDP, 110/2001-ZGO-1, 15/2003-ZOPA),
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(Ul RS št. 24/00, 31/00) je Obèinski svet obèine Trbovl-
je na svoji 28. seji, dne 21.06.2010 sprejel 

P R  A V  I  L N  I  K
o merilih in kriterijih za sofinanciranje letnih pro-

gramov športa
v obèini Trbovlje

I. Splošne doloèbe

1. èlen
Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje letnih
programov športa v obèini Trbovlje (v nadaljevanju:
pravilnik) doloèa  vsebino letnega programa športa,
pogoje, postopke in merila za vrednotenje in sofinan-
ciranje športnih programov, ki so v javnem interesu v
Obèini Trbovlje. 

2. èlen
Sredstva proraèuna obèine se lahko namenijo za sofi-
nanciranje letnega programa športa na osnovi javnega
razpisa za naslednje vsebine:
- interesna športna vzgoja otrok, mladine in študen-

tov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v

kakovostni in vrhunski šport,
- športno rekreacijo,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev v športu,
- športne prireditve,
- informatiko in založništvo v športu,
- delovanje društev in zvez športnih društev v lokalni

skupnosti,
- ostale naloge. 

3. èlen
Izvajalci letnega programa športa po tem pravilniku so: 
- športna društva in njihove zveze,
- zavodi s podroèja vzgoje in izobraževanja,
- zavodi, samostojni podjetniki in druge organizacije,

registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

4. èlen
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje za sofi-
nanciranje letnega programa športa:  
- imajo sedež v obèini Trbovlje,
- imajo materialne, kadrovske in organizacijske

pogoje za uresnièitev naèrtovanih športnih
aktivnosti,

- imajo organizirano redno dejavnost, vadbo in tek-
movanja,

- imajo urejeno evidenco o èlanstvu in plaèani èla-
narini (velja za društva in zveze),

- imajo registrirano športno dejavnost v svojih aktih
in so registrirani in delujejo  najmanj eno leto.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enaki-
mi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programa
športa.

5. èlen
Letni program športa pripravijo strokovne službe
obèinske uprave, sprejme ga Obèinski svet Obèine
Trbovlje.

II. Postopek izbora

6. èlen
Župan imenuje tri èlansko Komisijo za izvedbo razpisa
za sofinanciranje letnih programov športa v obèini
Trbovlje (v nadaljevanju: komisija). Èlan komisije ne
more biti iz vrst prejemnikov sredstev iz naslova javne-
ga razpisa za sofinanciranje športnih programov. 

7. èlen
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa
vsako leto objavi obèinska uprava v Uradnem vestniku
Zasavja in na spletnih straneh obèine, najpozneje 30
dni po sprejemu proraèuna obèine. 

8. èlen
Izvajalci, ki kandidirajo na javnem razpisu morajo
izpolnjevati pogoje iz 2., 3. in 4. èlena tega pravilnika.

9. èlen
Komisija najpozneje v 30-ih dneh, po roku, ki je bil
doloèen za dopolnitev vlog, pripravi predlog za sofi-
nanciranje letnih programov ter poroèilo o izboru izva-
jalcev, vsebini izbranih programov, številu doseženih
toèk in višini  sredstev  do katerih je upravièen
posamezen izvajalec.

10. èlen
Direktor obèinske uprave izda sklep o izboru izvajalcev
najpozneje v roku 8 dni po prejemu predloga komisije. 

11. èlen
Zoper sklep iz prejšnjega èlena je dopustna pritožba
na župana obèine in sicer v roku 8 dni od vroèitve
sklepa. 
Pritožba mora vsebovati: naslov pritožnika, predmet
javnega razpisa, opredelitev in utemeljenost pri-
tožbenih razlogov, ki ne morejo biti merila za vred-
notenje programov športa, podpis odgovorne osebe
pritožnika.
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Župan odloèi o pritožbi najkasneje v roku 30 dni od
vložitve pritožbe. Odloèitev župana o pritožbi je
dokonèna. 

12. èlen
Župan pozove izbrane izvajalce k podpisu letne
pogodbe o sofinanciranju letnih programov športa. Èe
izvajalec v roku  8 dni ne podpiše pogodbe se šteje, da
je odstopil od zahteve za sofinanciranje.

13. èlen
Pogodba o sofinanciranju letnega programa mora
doloèati:
- vsebino in obseg programa;
- èas realizacije programa;
- prièakovane rezultate;
- obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proraèuna

obèine;
- druge medsebojne pravice in obveznosti.

14. èlen
Izvajalci morajo sredstva uporabljati v skladu s pod-
pisano pogodbo. V primeru nenamenske porabe so
izvajalci dolžni sredstva vrniti najkasneje do 28.2. v
naslednjem letu, skupaj z zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila.
V primeru kršitve pogodbenih obveznosti izvajalec
izgubi pravico kandidiranja na javni razpis za prihodnje
leto. 

15. èlen
Namensko porabo pogodbenih sredstev spremlja
obèinska uprava na osnovi letnih poroèil izvajalcev, z
možnostjo preverjanja pri izvajalcu in z dokazili, ki jih
predloži izvajalec.

III. Merila za sofinanciranje

16.  èlen
Merila za sofinanciranje programov športa po tem
pravilniku so doloèena po:
1. vsebinah:
- športna vzgoja predšolskih otrok,
- športna vzgoja šoloobveznih otrok:
- interesna športna vzgoja, 
- športna vzgoja otrok usmerjena v kakovostni in

vrhunski šport,
- športna vzgoja mladine:
- interesna športna vzgoja,
- športna vzgoja mladine usmerjena v kakovostni in

vrhunski šport, 
- kakovostni šport, 
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- športna rekreacija.

2. razvojnih in strokovnih nalogah v športu:
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje

strokovnih kadrov,
- športne prireditve,
- informatiko in založništvo,
- delovanje društev, športnih zvez.

17. èlen
Sofinanciranje posameznih vsebin, strokovnih in
razvojnih nalog se doloèi v toèkah, v deležih oziroma
skladno z doloèbami tega pravilnika ter na osnovi let-
nega programa športa.  

18. èlen
Komisija doloèi vrednost toèke na osnovi obsega sred-
stev namenjenega za sofinanciranje posamezne vse-
bine, doloèene v letnem programu športa in skupnega
števila toèk vseh izbranih izvajalcev za posamezno
vsebino.

19. èlen
Sofinanciranje programov poteka praviloma po dvana-
jstinah oziroma v skladu s sklenjenimi pogodbami. 

20. èlen
Za interesno športno vzgojo predšolskih otrok se lahko
sofinancira:
- Zlati sonèek - do 200 toèk za nakup knjižic, kolajn,

nalepk za skupino z 10-20 udeleženci;
- Plavalni teèaj - najem objekta in strokovni kader za

10 ur, za skupino od 8 do 10 otrok starosti 5-6 let;
- 40-60 urni programi redne vadbe za skupine od 10-

20 otrok, strokovni kader in najem objekta.

21. èlen
Za interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok se
lahko sofinancira:
- Zlati sonèek, Krpan - do 200 toèk za nakup knjižic,

kolajn, nalepk za skupino z 10-20 udeleženci;
- Plavalni teèaj - strokovni kader in najem objekta za

20-urne teèaje plavanja za skupine od 8-10 otrok;
- Obèinska športna tekmovanja z naslednjimi pogoji:
- v individualnih športih mora sodelovati vsaj šest

tekmovalcev iz vsaj dveh osnovnih šol,
- v kolektivnih športih in individualnih športih za ekip-

no tekmovanje morajo sodelovati najmanj tri ekipe
iz najmanj dveh osnovnih šol,

- sofinancira se lahko najveè 20 toèk,
- kolajne za prva tri mesta v individualnih športih in

pokali za kolektivne športe,
- stroške organizacije in izvedbe.
- Medobèinska športna tekmovanja z naslednjimi

pogoji:
- v individualnih športih mora sodelovati vsaj šest

tekmovalcev iz vsaj dveh osnovnih šol iz razliènih
obèin,

- v kolektivnih športih in individualnih športih za ekip-
no tekmovanje morajo sodelovati najmanj tri ekipe
iz najmanj dveh osnovnih šol iz razliènih obèin,

- sofinancira se lahko najveè 30 toèk,
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- kolajne za prva tri mesta v individualnih športih in
pokali za kolektivne športe,

- stroške organizacije in izvedbe.
- Za državna in podroèna tekmovanja se lahko sofi-

nancira:
- stroške najugodnejšega prevoza,
- prehrana tekmovalcev v višini cene malice,
- štartnina,
- strošek spremljevalca v višini minimalne dnevnice

(1 spremljevalec za 12 tekmovalcev).
- Drugi programi interesne vadbe šoloobveznih otrok

se lahko sofinancirajo v obsegu 60-80 ur za
skupine od 15-20 otrok in sicer strokovni kader in
objekt.

22. èlen
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport.
Èlani vadbenih skupin so vkljuèeni v uradne tek-
movalne sisteme nacionalnih panožnih zvez. Obseg
vadbe je odvisen od specifike športne zvrsti in
starostne skupine:
- I. stopnja - Cicibani in cicibanke; 
- II. stopnja - Mlajši deèki in deklice;
- III. stopnja - Starejši deèki in deklice.  

Sofinancira se lahko objekt in strokovni kader
najveè do 280 ur.

23. èlen
Za programe interesne športne vzgoje otrok s posebn-
imi potrebami se lahko sofinancira strokovni kader in
strošek objekta za izvedbo 60-80 urnega programa za
skupino z najmanj 10 otrok.

24. èlen
Za programe interesne športne vzgoje mladine, z
znaèajem redne vadbe, se lahko sofinancira strokovni
kader in strošek objekta za izvedbo 60-80 ur za
skupino z najmanj 10-20 vkljuèenih.

25. èlen
Kakovostni in vrhunski šport mladine zajema vadbo
tekmovalnih ekip in posameznikov, registriranih pri
panožnih zvezah. Nastopati morajo v uradnih tek-
movalnih sistemih. Sofinancira se lahko objekt in
kader v obsegu do 320 ur.

26. èlen
Za interesno športno dejavnost študentov se lahko
sofinancira strokovni kader in objekt v obsegu 60-80 ur
za najveè 20 vkljuèenih v skupino, za opravljanje teèa-
jev plavanja pa strokovni kader za 20 urne teèaje z
najveè 10 vkljuèenimi.

27. èlen
Kakovostni šport èlanov in èlanic zajema vadbo in tek-
movanja ekip in posameznikov, registriranih pri
panožnih zvezah. Nastopati morajo v uradnih tek-
movalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez in nima-

jo objektivnih pogojev za vkljuèitev v programe
vrhunskega športa, vendar so pomemben dejavnik
razvoja športa v obèini.
Sofinancira se lahko objekt in kader v obsegu do 320
ur. 

28. èlen
Strokovni kader za vse vadbene skupine mora imeti
najmanj zahtevano-predpisano stopnjo strokovne
usposobljenosti. V primeru, da ta pogoj ni izpolnjen
skupina ne more biti izbrana za sofinanciranje.
V vadbene skupine za individualne in miselne športe,
mora  biti v redno vadbo vkljuèenih najmanj 6 šport-
nikov, v kolektivnih športnih panogah pa najmanj
toliko, da ekipa lahko tekmuje plus tri. 

29. èlen
Vrhunski šport zajema vadbo in tekmovanje športnikov
s statusom svetovnega, mednarodnega in perspek-
tivnega razreda. 
Obseg sofinanciranja objekta in kadra je: za svetovni
razred do 600 ur, za mednarodni razred do 500 ur in
za perspektivni razred do 400 ur.

30. èlen
Za športno dejavnost invalidov se športni programi
namenjeni ohranjanju zdravja in gibalnih sposobnosti,
razvedrilu in tekmovanju lahko sofinancira strokovni
kader in najem objekta v obsegu 60-80 ur. Število toèk
se doloèi po tabeli 1,2 in 3.

31. èlen
Programi športne rekreacije se lahko sofinancirajo:
- za odrasle do 65 let - v obsegu 60-80 ur, z najmanj

10 vkljuèenimi èlani, objekt,
- za odrasle nad 65 let - v obsegu 60-80 ur, z najmanj

10 vkljuèenimi èlani, objekt in strokovni kader.

32. èlen
Programi planinstva so rekreativni programi, v interesu
lokalne skupnosti. Sofinancira se lahko strokovni
kader in sicer:
- izletništvo v sredogorje - obseg 2 vodnika za naj-

manj 15 udeležencev, skupaj 20 ur vodenja na dan,
- izletništvo v visokogorje - obseg 2 vodnika za naj-

manj 10 udeležencev, skupaj 20 ur vodenja na dan,
- teèaji - obseg 1 vodnika - vaditelja  za 10

udeležencev, 6 ur na dan.

33. èlen
Izobraževanje za potrebe društev so programi šolanja
za pridobitev strokovnega kadra, ki ga izvajalec potre-
buje.
Pogoj za sofinanciranje je sklenjena pogodba med
izvajalcem in kandidatom. Vsebovati mora doloèila o
èasu, v katerem mora  kandidat po konèanem izo-
braževanju delati v društvu v obèini Trbovlje. Sofinan-
cira se lahko prijavnine, dnevnice in prenoèišèe in
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sicer najveè 30 (dni)  x 20 toèk na udeleženca.

34. èlen
Usposabljanje strokovnega kadra se lahko sofinancira
v obliki sofinanciranja stroškov kotizacije, dnevnic, pre-
voza, prenoèišè in sicer najveè 7 (dni) x 20 toèk na
udeleženca.

35. èlen
Za posebne programe Fakultete za šport in športnih
gimnazij, izven rednega programa, se lahko sofinan-
cira do 40% stroškov.
Pogoj za sofinanciranje je èlanstvo v športnem
društvu.

36. èlen
Športne prireditve (razen šolskih tekmovanj), ki imajo
znaèaj množiène rekreativne prireditev, motivacije za
športno aktivnost ali promocijski pomen se lahko sofi-
nancirajo pri najemnini za objekt, stroških organizacije,
propagandi, stroških pokalov in priznanj. Višina in
namen sofinanciranja je naslednja:

do 100 od 101-300 nad 300
udeležencev udeležencev udeležencev

lokalna 30 toèk 60 toèk 90 toèk
medobmoèna 50 toèk 100 toèk 150 toèk 
državna60 toèk 120 toèk 180 toèk 
meddržavna 100 toèk 200 toèk 3 0 0
toèk

37. èlen
Za založniško dejavnost se lahko sofinancira izdajanje
strokovne literature, publikacij, propagandnega materi-
ala s podroèja športne dejavnosti in sicer najveè 40%
naèrtovanih stroškov. Pogoj za sofinanciranje je prija-
va na javni razpis z vsebino naèrtovanega dela in
finanèno konstrukcijo.

38. èlen
Za vzdrževanje športnih objektov in naprav in za kritje
materialnih stroškov izvajalcev programov se sofinan-
cira del stroškov, odvisno od razpoložljivih sredstev in
števila vseh toèk in sicer najveè do: število èlanov x 10
toèk.

39. èlen
Za delovanje zvez se lahko sofinancira stroške
osnovne dejavnosti. Merilo za doloèitev višine sofinan-
ciranja je število vkljuèenih društev in sicer najveè do:
število èlanov (v vkljuèenih društvih) x 2 toèki. Zveza
mora svoji prijavi priložiti seznam društev vkljuèenih v
zvezo.

40. èlen
Pri doloèanju obsega sofinanciranja programa se za
kakovostni in vrhunski športa uporabljajo naslednji
korekcijski faktorji:

Nivo tekmovanja
korekcijski faktor

1. kakovostni razred (1. liga) 
1,0
2. kakovostni razred (1. B liga) 0,9
3. kakovostni razred (2. liga)
0,8
4. kakovostni razred (3. liga)
0,7
5. kakovostni razred (medobèinska liga) 0,6

Obseg financiranja je: število doseženih toèk x korek-
cijski faktor.  

41. èlen
Vrednost ure je za vse športne programe 20 toèk. 

IV. Prehodne in konène doloèbe

42. èlen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejema-
jo na enak naèin kot pravilnik.

43. èlen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
merilih in kriterijih za sofinanciranje letnih programov
športa v obèini Trbovlje (UVZ št. 3/2004).

44. èlen
Pravilnik zaène veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem vestniku Zasavja.

Številka:671-9/2010-1 
Datum: 21.06.2010 

Župan
Bogdan Baroviè
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41.

Na podlagi 11, 36 in 40. èlena Zakona o javno zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 29.
èlena Statuta obèine Trbovlje (PB, Uradni vestnik
Zasavja, št. 28/07) je Obèinski svet obèine Trbovlje na
svoji 28. redni seji, dne 21.6.2010 sprejel

ODLOK
O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU NA
PODROÈJU GRADNJE, UPRAVLJANJA IN

VZDRŽEVANJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVENGA
OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V

OBÈINI TRBOVLJE

1. èlen
(predmet odloka)

S tem odlokom se ugotavlja javni interes za sklenitev
javno zasebnega partnerstva na podroèju gradnje,
upravljanja, vzdrževanja in izkorišèanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
obèini Trbovlje. 
S tem odlokom se doloèajo tudi predmet, pravice in
obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek
izbire zasebnega partnerja, pravice uporabnikov, naèin
financiranja izvedbe projekta, upravljanje in vzdrže-
vanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v obèini Trbovlje in druge sestavine
razmerja javno-zasebnega partnerstva. 
Javni partner v projektu iz drugega odstavka tega
èlena je Obèina Trbovlje. Zasebni partner je pravna ali
fizièna oseba, ki je izbrana na javnem razpisu kot izva-
jalec javno-zasebnega partnerstva.

2. èlen
(javni interes)

Obèina Trbovlje na podlagi prvega odstavka 2. èlena
Zakona o elektronskih komunikacijah (UPB-1. Uradni
list RS, št. 13/07, spremembe 110/09) ter na podlagi
doloèb Zakona o javnem zasebnem partnerstvu, spre-
jema odloèitev o obstoju javnega interesa za izgrad-
njo, upravljanje, vzdrževanje in izkorišèanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
obèini Trbovlje. 
Zaradi hitrejše realizacije ciljev, doloèenih tudi v okviru
Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdob-
je 2007-2023 in katerega namen je omogoèiti vsem
državljanom Republike Slovenije dostop do
širokopasovnih storitev in interneta, se projekti izvede-
jo v obliki javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevan-
ju: JZP), kot koncesijsko partnerstvo, ki je tudi
najuèinkovitejši in najpogostejši naèin, saj je nosilec
poslovnega tveganja izvajanja projekta zasebni part-
ner.

3. èlen
(predmet javno-zasebnega partnerstva in oblika

izvedbe)

Predmet javno-zasebnega partnerstva na podroèju
gradnje, upravljanja, vzdrževanja in izkorišèanja
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v obèini Trbovlje je: 
- izgradnja infrastrukture odprtega širokopasovnega
omrežja za naselja v obèini, kjer infrastruktura še ni
zgrajena ter prenos omrežja v upravljanje, vzdrževan-
je in izkorišèanje zasebnemu partnerju. 
JZP na podroèju gradnje, upravljanja in vzdrževanja
omrežja elektronskih komunikacij se izvede v obliki
pogodbenega partnerstva, in sicer kot koncesijsko
razmerje. Pri tem se uporabi BOT (build-operate-trans-
fer) model ureditve medsebojnih razmerij med javnim
in zasebnim partnerjem, glede lastništva in upravljanja
omrežja, v skladu z 80. èlenom ZJZP v delu omrežja,
zgrajenim z zasebnimi sredstvi. V delu omrežja, zgra-
jenim iz evropskih sredstev, se uporabi BTO model
ureditve medsebojnih razmerij med javnim in zasebn-
im partnerjem.

4. èlen
(organizacijska zasnova izvajanja JZP)

JZP se izvaja na naèin, da pride do sodelovanja javne-
ga in zasebnega sektorja pri izvedbi projektov. S tem
se dosežejo pozitivni uèinki: znižanje proraèunskih
izdatkov, pridobitev dodatnega kapitala, spodbujanje
razvoja razliènih storitev, poveèanje uèinkovitosti
javnih institucij ter gospodarstva, hitrejši dostop do
znanja, razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo
tudi v manj razvitih krajih.

5. èlen
(postopek izbire zasebnega partnerja)

Postopek izbire zasebnega partnerja v obliki koncesi-
jskega javno-zasebnega partnerstva bo potekal po
naslednjih fazah: 
- Imenovanje strokovne komisije za izbiro zasebne-

ga partnerja za izvedbo predmeta JZP; 
- Objava javnega razpisa, priprava razpisne doku-

mentacije, izvedba konkurenènega dialoga; 
- Vpogled v razpisno dokumentacijo in predaja

razpisne dokumentacije zainteresiranim osebam; 
- Izvedba odpiranja ponudb, za izbor izvajalca JZP; 
- Pregled in vrednotenje ponudb za izbor izvajalca

JZP, priprava poroèila komisije o opravljenem pre-
gledu in vrednotenju ponudb; 

- Izdaja odloèitve o izbiri JZP; 
- Sklenitev pogodbe o JZP (koncesijska pogodba).
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6. èlen
(prostorska zasnova izvajanja JZP)

JZP na podroèju širokopasovnega omrežja elektron-
skih komunikacij se bo izvajalo na celotnem obmoèju
obèine Trbovlje. 
Podrobnejša prostorska zasnova se doloèi z Naèrtom
razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektron-
skih komunikacij v obèini Trbovlje.

7. èlen
(pravice in obveznosti zasebnega partnerja)

Zasebni partner mora zagotoviti predvsem naslednje: 
- izdelava projekta; 
- na obmoèjih, kjer za to obstoja ekonomski interes,

izgraditi, upravljati in vzdrževati omrežje z lastnimi
sredstvi ter v skladu z lastno poslovno usmeritvijo v
doloèenih rokih; 

- na obmoèjih, kjer izgradnja, upravljanje in vzdrže-
vanje omrežja nista ekonomsko upravièena s sred-
stvi strukturne politike Evropske unije zgraditi
omrežje, ga po izgradnji prenesti v lastništvo javne-
ga partnerja; 

- dostop do storitev praviloma v vseh naseljih v obèi-
ni Trbovlje na obmoèju t.i. belih lis, lahko pa tudi
ostalim naseljem, vendar pod drugimi pogoji; 

- upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrež-
ja v skladu s predpisanimi pogoji in na naèin, ki bo
omogoèil dostop vsem zainteresiranim ponudnikom
storitev in drugim operaterjem pod enakimi pogoji; 

- nadgradnja v skladu s potrebami in pogoji; 
- upoštevanje veljavne zakonodaje ter veljavno

sklenjenih pravnih poslov. 
Odprto širokopasovno omrežje oziroma del omrežja
bo izbrani zasebni partner upravljal in vzdrževal tako,
da bo omogoèil dostop v omrežje vsem ponudnikom
storitev in drugim operaterjem pod enakimi pogoji. 
Izbrani zasebni partner za del omrežja znotraj lokalne
skupnosti, ki je deloma zgrajeno s sredstvi državnega
proraèuna za kohezijsko politiko, deloma pa z zasebn-
imi sredstvi, ponudnikom storitev in operaterjem
zaraèunava tržno ceno. 
Glavna pravica zasebnega partnerja je izkorišèanje
širokopasovnega omrežja v obdobju, doloèenem s
koncesijsko pogodbo.

8. èlen
(uporaba storitev JZP)

Zasebni partner mora v sodelovanju z javnim partner-
jem zagotoviti uporabo storitev JZP na podroèju
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
uporabnikom enake kategorije pod enakimi pogoji.
Splošne pogoje za uporabo storitev doloèi zasebni
partner s soglasjem javnega partnerja. 
Prav tako se doloèijo pravice in obveznosti uporab-
nikov storitev, naèin njihovega uveljavljanja ter varstva.

9. èlen
(pravice in obveznosti javnega partnerja)

Javni partner izbranemu zasebnemu partnerju zago-
tovi: 
- uporabo že zgrajene infrastrukture, ki je v lasti

lokalne skupnosti za namene zagotavljanja omrež-
ja širokopasovnih elektronskih komunikacij (že
položene cevi, jaški ipd.), 

- pravico služnosti na zemljišèih, ki so v lasti lokalne
skupnosti v obsegu, kot je to potrebno za izgradnjo,
upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrež-
ja elektronskih komunikacij, 

- dajanje v uporabo telekomunikacijski prostor in
druge pomožne prostore za montažo aktivne
opreme v glavni POP toèki in POP toèkah na
obmoèju obèine, 

- druge storitve, ki so potrebne za izpeljavo projekta
in jih lahko zagotovi le lokalna skupnost. 

Glavna pravica javnega partnerja je prevzem zgra-
jenega širokopasovnega omrežja v last, upravljanje,
vzdrževanje in izkorišèanje po konèani gradnji, oziro-
ma po preteku koncesijskega razmerja z zasebnim
partnerjem po preteku vsaj 20 let, vendar najveè 30 let.

10. èlen
(naèin financiranja)

Projekti JZP se financirajo iz: 
- zasebnih storitev, 
- s pridobivanjem sredstev iz državnega proraèuna za
kohezijsko politiko in evropskih sredstev za regionalni
razvoj, ki jih za to podroèje z razpisi namenja Evrops-
ka unija oziroma druge institucije iz tega obmoèja. 
Financiranje se doloèi posebej za vsak projekt JZP.

11. èlen
(ostale doloèbe)

Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partner-
ju pri izvedbi projektov JZP na podroèju
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na
podlagi izkazanega interesa zagotavljal dostop do
javnih evidenc s katerimi upravlja. Prav tako zasebne-
mu partnerju nudi strokovno podporo, v tolikšnem
obsegu, kot se bo doloèilo v projektni dokumentaciji
posameznega projekta JZP.

12. èlen
(tveganje zasebnega partnerja)

Zasebni partner prevzame ves dobièek oziroma krije
izgubo, nastalo v zvezi z vzdrževanjem, upravljanjem
in izkorišèanjem omrežja, ki je predmet projekta JZP iz
tega odloka v celotnem obdobju, za katerega bo sklen-
jena koncesijska pogodba.

Stran 44 Uradni vestnik Zasavja [t. 20



13. èlen
(pooblastilo župana)

Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire
zasebnega partnerja, imenovanje komisije, doloèitev
pristojnosti in nalog komisije, izbiro izvajalca javno-
zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o JZP ter
ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja JZP se
pooblasti župana.

14. èlen
(konène doloèbe)

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

Številka: 901-6/2010-11
Datum: 21.6.2010

ŽUPAN
OBÈINE TRBOVLJE

Bogdan BAROVIÈ
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42.

Na podlagi 59. èlena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO,
127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN) ter 118. èlena Statuta
Obèine Trbovlje (PB, Uradni vestnik Zasavja, št.
28/07) je Obèinski svet obèine Trbovlje na  svoji 28.
redni seji, dne 21.6.2010 sprejel 

S K L E P

o subvencioniranju obvezne obèinske gospo-
darske javne službe oskrbe s pitno vodo ter
obvezne obèinske gospodarske javne službe
odvajanja in èišèenja komunalnih odpadnih in

padavinskih voda

1.

Ta sklep ureja višini in vira subvencioniranja obvezne
obèinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo ter obvezne obèinske gospodarske javne službe
odvajanja in èišèenja komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda za èas od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

2.

Cena storitve obvezne obèinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira za èas od
1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 v skupnem znesku
115.667,00 € z vkljuèenim 8,5% DDV - jem.

Cena storitve obvezne obèinske gospodarske javne
službe odvajanja in èišèenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda se subvencionira za èas od 1. 1.
2010 do 31. 12. 2010 v skupnem znesku 47.702,00 €
z vkljuèenim 8,5% DDV - jem.

3.

Cena storitve obvezne obèinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo se za obdobje od 1. 1.
2010 do 31. 12. 2010 subvencionira iz obèinskega pro-
raèuna Obèine Trbovlje, proraèunske postavke
41.16.0056 Subvencije za omrežnino vodovod.

Cena storitve obvezne obèinske gospodarske javne
službe odvajanja in èišèenja komunalnih in odpadnih
padavinskih voda se za obdobje od 1. 1. 2010 do 31.
12. 2010 subvencionira iz obèinskega proraèuna
Obèine Trbovlje, proraèunske postavke 41.15.0020
Subvencije za omrežnino kanalizacija.

4.

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in zaène
veljati naslednji dan po objavi.

Številka:   901-6/2010-6
Datum:      21.6.2010

Bogdan BAROVIÈ
Župan
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43.

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih obèinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Ur.l.RS št. 63/09), 37. èlena
Statuta Obèine Trbovlje (UVZ št. 28/07-PB), ter 45.
Poslovnika obèinskega sveta  (UVZ št. 28/07-PB,
5/09) je Obèinski svet Obèine Trbovlje na  28. redni
seji, ki je bila 21.06.2010,  sprejel naslednji

S K L E P o doloèitvi cene storitve èišèenja
komunalne odpadne vode in omrežnine

1.

Cene èišèenja komunalne in padavinske odpadne
vode znašajo:

Cene so brez DDV.

2.

Sklep o doloèitvi cene storitve èišèenja komunalne
odpadne vode in omrežnine se objavi v Uradnem vest-
niku Zasavja in zaène veljati naslednji dan po objavi,
uporabljati se zaène ob prièetku rednega obratovanja
CÈN Trbovlje. 

Številka:  901-6/2010-8
Datum:  21.6.2010    

Bogdan BAROVIÈ
župan
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44.

PROGRAM
VARSTVA PRED NARAVNIMI

IN DRUGIMI NESREÈAMI
OBÈINE TRBOVLJE DO LETA 2015

IZDELAL
Svetovalec ZRP, Matjaž LAPI
maj 2010

PREGLEDAL
Poveljnik GZvT, Sreèko KERIN
junij 2010

ODOBRIL
Poveljnik CZ, Milan ŽNIDARŠIÈ
junij 2010

SPREJEL
Obèinski svet, Bogdan Baroviè
junij 2010

Številka: 901-6/2010-5
Datum: 21.6.2010

VSEBINA:

1. UVOD
2. STANJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN

DRUGIMI NESREÈAMI
3. TEMELJNI CILJI VARSTVA PRED NARAVNIMI IN

DRUGIMI NESREÈAMI DO LETA 2015
4. RAZVOJ OPAZOVALNIH, INFORMACIJSKIH,

KOMUNIKACIJSKIH, LOGISTIÈNIH IN DRUGIH
SISTEMOV ZA POTREBE ZAŠÈITE, REŠEVANJA
IN POMOÈI

5. RAZVOJ PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI
6. RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI TER SIL ZA ZAŠÈITO,

REŠEVANJE IN POMOÈ
7. USMERITVE ZA IZOBRAŽEVANJE IN

USPOSABLJANJE
8. USMERITVE ZA RAZVOJNO IN RAZISKOVALNO

DELO
9. ODPRAVLJANJE POSLEDIC NESREÈ TER

ZAGOTAVLJANJE FINANÈNIH IN DRUGIH
SREDSTEV ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREÈAMI

10.URESNIÈEVANJE IN DOPOLNJEVANJE
PROGRAMA

11.UVELJAVITEV PROGRAM

1.  UVOD

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesreèami je sistem,
ki obsega varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne
dedišèine ter okolja pred naravnimi in drugimi nes-
reèami, ki so posledica geografskih, poselitvenih in
drugih znaèilnosti obmoèja, na katerem živimo.

Program varstva pred naravnimi in drugimi nesreèami
obèine Trbovlje je izdelan skladno s 43. èlenom Zakona
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreèami (Ur. list
RS, št. 64/94 in spr.) ter usklajen z Resolucijo o nacional-
nem programu varstva pred naravnimi in drugimi nes-
reèami v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št. 57/09).

Vsebuje opis stanja varstva pred naravnimi in drugimi
nesreèami, temeljne cilje varstva pred naravnimi in
drugimi nesreèami do leta 2015, razvoj opazovalnih,
informacijskih, komunikacijskih, logistiènih in drugih
sistemov za potrebe zašèite, reševanja in pomoèi,
razvoj preventivnih dejavnosti, razvoj zmogljivosti ter
sil za zašèito, reševanje in pomoè, usmeritve za izo-
braževanje in usposabljanje, usmeritve za razvojno in
raziskovalno delo, odpravljanje posledic nesreè ter
zagotavljanje finanènih in drugih sredstev za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesreèami ter uresnièevanje
in dopolnjevanje programa..

Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesreèami je
zmanjšanje števila nesreè ter prepreèitev oz. zman-
jšanje žrtev in drugih posledic teh nesreè.

Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesreèami so:
- odkrivanje, spremljanje ter preuèevanje nevarnosti

naravnih in drugih nesreè,
- prepreèevanje naravnih in drugih nesreè,
- obvešèanje, opozarjanje in alarmiranje o preteèih

nevarnostih ter dajanje napotkov za zašèito, reše-
vanje in pomoè,

- izobraževanje in usposabljanje za zašèito, reše-
vanje in pomoè,

- organiziranje Civilne zašèite ter vzpostavitev in
vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zašèito,
reševanje in pomoè,

- samozašèita, samopomoè in vzajemna pomoè,
- mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zašèito,

reševanje in pomoè,
- odrejanje in izvajanje zašèitnih ukrepov,
- reševanje in pomoè,
- odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreè, do

zagotovitve osnovnih pogojev za življenje,
- ocenjevanje škode, ki jo povzroèijo naravne in

druge nesreèe,
- mednarodno sodelovanje pri izvajanju varstva pred

naravnimi in drugimi nesreèami,
- nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred

naravnimi in drugimi nesreèami,
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- pomoè drugim državam ob naravnih in drugih nes-
reèah.

2. STANJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREÈAMI

Zašèita, reševanje in pomoè ob naravnih in drugih nes-
reèah obsega:
- prvo medicinsko pomoè,
- pomoè ogroženim in prizadetim prebivalcem,
- prvo veterinarsko pomoè,
- gašenje in reševanje ob požarih,
- reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov,
- reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah

ter ekoloških in drugih nesreèah na vodotokih,
- reševanje v jamah,
- reševanje ob velikih prometnih nesreèah,
- reševanje ob rudniških nesreèah,
- varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
- izvajanje radiološke, kemijske in biološke zašèite

ob uporabi jedrskega, kemiènega ali biološkega
orožja ter ob nesreèah z nevarnimi snovmi,

- reševanje ob vojaških napadih in drugih oblikah
množiènega nasilja,

- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.

V zadnjih letih je na državnem nivoju potekal proces
prenove in posodobitve vseh, zlasti normativnih in
organizacijskih temeljnih rešitev v sistemu varstva
pred naravnimi in drugimi nesreèami, s ciljem nadaljn-
jega poveèevanja njegove uèinkovitosti, racionalnosti
in odzivnosti na razliène nesreèe. Dopolnjen je bil
krovni Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nes-
reèami ter podroèni zakoni o varstvu pred požarom, o
gasilstvu in varstvu pred utopitvami. Z novim Zakonom
o meteorološki dejavnosti se ureja med drugim sistem
meteorološkega opazovanja. V sprejetih zakonskih
novelah in novih izvršilnih predpisih so dopolnjene ali
na novo urejene najpomembnejše organizacijske,
tehniène in tehnološke ter funkcionalne rešitve za izva-
janje temeljnih nalog sistema in odzivanje na vse vrste
ogrožanj vkljuèno s sodobnimi kompleksnimi grožnja-
mi. Te rešitve bo treba usklajeno ter naèrtno uveljaviti
v prihodnjem obdobju v praksi na vseh ravneh in v
vseh dejavnostih.

V državni pristojnosti je izdelava naèrtov zašèite in
reševanja za posamezne nesreèe velikega obsega ter
izvajanje drugih nalog, ki so bistvene za delovanje sis-
tema. Doloèene priprave za zašèito, reševanje in
pomoè se izvajajo tudi na ravni regij (13), ki so
geografsko zakljuèena obmoèja, katerim je prilagojena
upravna, strokovna in operativna organiziranost
zmogljivosti ter sil za uèinkovito zašèito, reševanje in
pomoè. Po ustanovitvi pokrajin bodo te zmogljivosti
veèinoma prenesene v pristojnost pokrajin. Upravljan-
je in vodenje sistema je izvedeno preko izvršilnih,
predstavniških in poslovodnih organov, operativno pa

preko poveljnikov in štabov Civilne zašèite, vodij reše-
valnih služb in drugih sestav ter vodij intervencij.

Delitev med nalogami v državni in obèinski pristojnos-
ti je jasna, pripravljene so organizacijske in druge
rešitve za prenos dela državnih pristojnosti na bodoèe
pokrajine.

Težišèe varstva pred naravnimi in drugimi nesreèami
je že vsa leta na izvajanju preventivnih ukrepov, ki
vkljuèujejo tudi varstvo pred požari in utopitvami ter
drugimi ogrožanji. Na državnem nivoju v zadnjih letih
intenzivneje poteka uveljavljanje preventivnih ukrepov
zlasti na podroèju naèrtovanja in urejanja prostora,
varstva pred požarom, seizmološke, meteorološke in
hidrološke dejavnosti ter transporta in drugih infra-
strukturnih sistemov. V nekaterih dejavnostih (npr.
kmetijstvo, varstvo kulturne dedišèine) je stanje
nezadovoljivo, v drugih so veliki zaostanki (npr. upravl-
janje voda). Uveljavljeni sistem odprave posledic nes-
reè še vedno v preveliki meri socializira rizike, ki jih
predstavljajo razliène nesreèe in premajhen poudarek
se daje preventivi ter krepitvi in širitvi zavarovanj ter
subvencioniranju preventivnih ukrepov.

Zgrajen je in uspešno deluje sistem opazovanja,
obvešèanja in alarmiranja. Uveljavljen je klic v sili na
enotni evropski številki 112, ki ga podpira delovanje 13
regijskih centrov za obvešèanje ter Center za
obvešèanje Republike Slovenije.

Zgrajena je kljuèna infrastruktura informacijsko komu-
nikacijskega sistema za zašèito in reševanje. Osnovo
informacijskega sistema predstavlja intranet zašèite in
reševanja, ki povezuje uporabnike v lokalnem informa-
cijskem omrežju na državni ravni in preko interneta ga
lahko uporabljajo izvajalci na podroèju varstva pred
naravnimi in drugimi nesreèami. Za operativno delo-
vanje je vzpostavljen sistem avtonomnih radijskih zvez
zašèite in reševanja (ZARE IN ZARE PLUS), ki
vkljuèuje sistem osebnega klica in sistem javnega
alarmiranja. Sistem fiksnih komunikacij se zagotavlja v
javnem telekomunikacijskem sistemu. Zaèeta je
izgradnja enotnega državnega avtonomnega digitalne-
ga sistema radijskih zvez po standardu TETRA za
državne organe.

Reševanje v gorah in zahtevnih terenskih razmerah
izvaja Gorska reševalna zveza Slovenije kot javna
služba na ravni države, preko sedemnajstih postaj z
okoli 700 gorskimi (prostovoljnimi) reševalci, pri èemer
sodeluje tudi vojaško letalstvo in Policija. Letno oprav-
ijo okoli 300 reševanj in iskanj.

Reševanje v jamah kot javno službo na obmoèju
celotne države izvaja Jamarska reševalna služba pri
Jamarski zvezi Slovenije. Vanjo je vkljuèenih okoli 60
reševalcev, ki opravijo letno okoli 15 razliènih interven-
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cij. Služba deluje na obmoèju celotne države in jo sofi-
nancira tudi država.

Reševanje iz vode kot javno službo na obmoèju
celotne države izvaja Podvodna reševalna služba pri
Slovenski potapljaški zvezi in gasilske enote. Podvod-
no reševalna služba je organizirana v 15 reševalnih
postajah, v katerih deluje nad 130 potapljaèev reševal-
cev. Letno imajo okoli 30 intervencij. Delovanje službe
sofinancira tudi država.

Kinološka zveza Slovenije in Zveza društev vodnikov
reševalnih psov letno zagotavljata okoli 150 reševalnih
psov za razliène naloge zašèite, reševanja in pomoèi,
ki sodelujejo letno v okoli 60 reševalnih ali iskalnih
intervencijah. Doloèene zmogljivosti zagotavljata tudi
taborniška in skavtska organizacija, radioamaterji,
letalski klubi in druge nevladne organizacije, s katerimi
so vzpostavljene pogodbeno dogovorjene obveznosti
glede zagotavljanja zmogljivosti in sofinanciranja na
državni in lokalni ravni.

Rdeèi križ Slovenije kot nacionalna organizacija z
javnimi pooblastili, zagotavlja delovanje poizvedovalne
službe, delovanje doloèenih nastanitvenih in oskrbnih
zmogljivosti in v novejšem èasu tudi ekip prve pomoèi.
Bistvenega pomena z vidika varstva pred naravnimi in
drugimi nesreèami je njegovo delovanje na podroèju
preventivnih in promocijskih dejavnosti, usposabljanja
in humanitarne pomoèi ob nesreèah. Zelo intenzivno
humanitarno pomoè ob veèjih nesreèah zagotavlja tudi
Slovenska Karitas.

Med poklicnimi reševalnimi službami je poleg gasilcev
najpomembnejša služba nujne medicinske pomoèi kot
del javnega zdravstva, katere zmogljivosti se
vzpostavljajo po novem organizacijskem konceptu vse
od 1997 leta dalje. Zelo neizenaèena, v povpreèju pa
preskromna, je tudi pripravljenost zdravstvenih
zmogljivosti za sprejem veèjega števila nenadno
poškodovanih oziroma obolelih.

Policija in Slovenska vojska podpirata oziroma po
potrebi sodelujeta pri izvajanju zašèite in reševanja ob
razliènih vrstah nesreè. Modernizacija in posodabljan-
je opreme Slovenske vojske je omogoèilo, da so se
doloèene vojaške zmogljivosti namensko prilagodile
tudi za sodelovanje ob nesreèah, kot so požari v nar-
avi, premošèanje vodotokov, pomoè ob poplavah in
podobno.

V skladu z državnimi naèrti zašèite in reševanja in na
podlagi dogovorov ali pogodb so zagotovljene
nekatere specializirane enote, zmogljivosti, instituti in
podpora za izvajanje zahtevnih nalog zašèite, reše-
vanja in pomoèi (ekološki laboratorij z mobilno enoto,
reševanje v rudnikih, reševanje ob nesreèah s klorom,
identifikacija mrtvih oseb in podobno).

Na podroèju izobraževanja in usposabljanja je
vzpostavljen celovit sistem katerega jedro predstavlja
Izobraževalni center za zašèito in reševanje, v
katerem deluje tudi gasilska šola. Razliènih oblik izo-
braževanja in usposabljanja se letno udeleži okoli
10.000 do 13.000 udeležencev, predvsem gasilcev in
drugih reševalcev. Zaèet je razvoj ciljno usmerjenih
centrov v Sežani in Pekrah. V teku so priprave za
vzpostavitev višje šole za gasilstvo. Programe uspos-
abljanja, ki se izvajajo v Izobraževalnem centru za
zašèito in reševanje na Igu, dopolnjuje tudi usposabl-
janje, ki ga izvajajo same nevladne organizacije za
reševalne službe oziroma druge operativne sestave, ki
jih organizirajo. V sodelovanju z Gasilsko zvezo
Slovenije in Rdeèim križem Slovenije potekajo
prizadevanja za vkljuèevanje vsebin s podroèja
zašèite, reševanja in pomoèi vkljuèno z izbirnim pred-
metom tudi v redni vzgojno izobraževalni sistem, pri
èemer niso izkorišèene vse možnosti niti ni ustrezne
podpore šolskega sistema. Predšolska in šolska mlad-
ina se seznanja o nevarnostih nesreè in o ukrepanju
ob nesreèah v mladinskem tisku, z letaki, zgibankami
in drugimi gradivi, posredovanimi šolam in vrtcem. Že
enajsto leto poteka literarni in likovni nateèaj za
predšolske in šolske otroke na temo naravnih nesreè
in podobno.

Usposabljanje prebivalstva je omejeno na obèasne
aktivnosti. Za prebivalce so pripravljene zgibanke,
napotki za ravnanje pred, med in po nekaterih nes-
reèah, ki so objavljeni tudi na spletni strani
www.sos112.si, promovira se številka 112 in podobno.
Izdelani so filmi z opozorili ob veèjih nesreèah za pred-
vajanje na javni televiziji. Že dvaindvajset let izhaja
letni zbornik o nesreèah, revija "UJMA". Planinska
zveza Slovenije skrbi za planinske postojanke in
vzdrževanje planinskih poti ter na ta naèin, zlasti pa z
usposabljanjem in drugimi aktivnostmi prispeva k veèji
varnosti obiskovalcev gora. Z vidika preventivnih
dejavnosti pa tudi zašèite, reševanja in pomoèi je
pomemben kataster jam, ki ga vodi in vzdržuje
Jamarska zveza Slovenije.

Razvojno raziskovalno delo na podroèju varstva pred
naravnimi in drugimi nesreèami poteka zlasti preko
ciljnega raziskovalnega programa "Znanje za varnost
in mir 2002 do
2010", tehnološkega programa "Tehnologija za
varnost in mir 2006 do 2012", posameznih raziskav in
študij primerov glede na težišène aktivnosti ter projek-
tov, ki se financirajo na podroèju varstva pred požarom
iz požarnega sklada.

V obèini Trbovlje je za varstvo pred naravnimi in drugi-
mi nesreèami odgovoren župan, katerega naloge s
tega podroèja so sledeèe:
- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi

in drugimi nesreèami,
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- skrbi za izvajanje ukrepov za prepreèitev in zman-
jšanje posledic naravnih in drugih nesreè,

- vodi zašèito, reševanje in pomoè ter odpravljanje
posledic naravnih in drugih nesreè,

- skrbi za obvešèanje prebivalcev o nevarnostih,
stanju varstva in sprejetih zašèitnih ukrepih.

Za operativno - strokovno vodenje zašèite, reševanja
in pomoèi ob naravnih in drugih nesreèah je župan
imenoval poveljnika Civilne zašèite obèine Trbovlje,
ki:

- preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev
za zašèito, reševanje in pomoè,

- vodi ali usmerja zašèito, reševanje in pomoè ob
naravnih in drugih nesreèah,

- skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil
za zašèito, reševanje in pomoè,

- daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in
delovanjem sil za zašèito, reševanje in pomoè ter
mnenja in predloge za odpravo škode, ki jo
povzroèijo naravne in druge nesreèe,

- predlaga imenovanje obèinskega štaba Civilne
zašèite in vodi njegovo delo.

Obèinski štab Civilne zašèite je sestavljen iz namestni-
ka poveljnika CZ in èlanov - specialistov za posamez-
na podroèja.

Poveljnik Civilne zašèite lahko za vodenje posameznih
intervencij za zašèito, reševanje in pomoè doloèi vodjo
intervencije.

V Obèini Trbovlje smo v letu 2009 obnovili in dopolnili
ocene ogroženosti, na osnovi katerih so bili izdelani in
s strani župana sprejeti naèrti zašèite in reševanja ob:
- zemeljskih plazovih,
- poplavah,
- potresu,
- nesreèah z nevarnimi snovmi.

Na obmoèju obèine Trbovlje ima Zavod RS za
blagovne rezerve Skladišèe utekoèinjenega naftnega
plina. Njihov naèrt zašèite in reševanja za težjo nes-
reèo je usklajen z obèinskim naèrtom zašèite in reše-
vanja ob nesreèah z nevarnimi snovmi. Vaje za pre-
verjanje naèrtovanih ukrepov in aktivnosti v primeru
težje nesreèe v tem skladišèu se bodo izvedle najmanj
vsaka tri leta.

V zakljuèni fazi je obnova Naèrta aktiviranja izvajalcev
zašèite, reševanja in pomoèi obèine Trbovlje, ki ga za
uèinkovito delo potrebujejo v Regijskem centru za
obvešèanje Trbovlje (v nadaljevanju: ReCO Trbovlje).

Na osnovi Uredbe o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zašèito, reševanje in pomoè je s
sklepi župana postavljena nova organiziranost enot in
služb Civilne zašèite Obèine Trbovlje, kadrovske spre-

membe ter popolnitve z osebno opremo bodo pred-
vidoma izvedene v letu 2010.

V aprilu 2010 je Obèinski svet Obèine Trbovlje sprejel
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreèami v
obèini Trbovlje.

V izdelavi so Ukrepi zašèite in reševanja ob nesreèi:
- s klorom,
- v železniškem prometu,
- zrakoplova,
- na reki,
- pojav epizootije,
- jedrski nesreèi.

Vzporedno poteka obnova Naèrta varstva pred
požarom obèine Trbovlje, ki bo predvidoma izvedena
do konca leta 2010.

Obèina Trbovlje samostojno organizira in pripravlja ter
vodi zašèito, reševanje in pomoè na svojem obmoèju,
ocenjevanje škode kot tudi odpravljanje posledic nes-
reè. Tudi sicer je težišèe organiziranja in delovanja sis-
tema varstva pred naravnimi in drugimi nesreèami v
obèinah. Država jim pri tem pomaga s silami in sred-
stvi iz svoje pristojnosti.

Sistem opazovanja, obvešèanja in alarmiranja v obèini
Trbovlje sestavljajo:

A) Opazovalno omrežje

Vsakdo, ki opazi, zve, povzroèi ali ga neposredno
ogrozi naravna ali druga nesreèa oziroma drug pojav
ali dogodek, pomemben za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesreèami, mora v skladu z zakonom o tem
takoj obvestiti ReCO Trbovlje na telefonsko številko
112 za klic v sili, po telefaksu, elektronski pošti ali
drugih elektronskih komunikacijah. Zlasti pa morajo
podatke, pomembne za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesreèami, sporoèati v skladu z Zakonom o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesreèami brez-
plaèno in brez odlašanja: 
- ministrstva in organi v sestavi, ki se ukvarjajo v

okviru neprekinjeno delujoèih stalnih ali dežurnih
služb z opazovanjem meteoroloških, hidroloških,
seizmoloških, radioloških, ekoloških, zdravstvenih
in drugih razmer, podatke o teh opazovanjih,
podatke o naravnih in drugih pojavih, ki so ali lahko
povzroèijo naravno ali drugo nesreèo oziroma
ogroženost, vkljuèno z napovedmi meteoroloških in
hidroloških razmer ter opozorili in nujnimi obvestili v
zvezi z opazovanjem dogajanj in razmer, ki so
pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesreèami; 

- ministrstva oziroma organi v sestavi ter gospo-
darske družbe, ki opravljajo nadzor zraènega pros-
tora ter kontrolo letalskega prometa, podatke o teh
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opazovanjih, ki so pomembni za varstvo pred nar-
avnimi in drugimi nesreèami; 

- Direkcija Republike Slovenije za ceste, Prometno
informacijski center pri DARS, d.d., podjetja za
vzdrževanje cest podatke o prevoznosti cest na
obmoèju države, zlasti podatke o stanju in motnjah
ali ovirah prevoznosti cest zaradi naravnih in drugih
nesreè ter pojavov ali dogodkov, ki vplivajo na pre-
voznost cest; 

- Policija preko operativno komunikacijskih centrov
podatke o: 

- naravnih in drugih nesreèah, za katere zve oziroma
o katerih je obvešèena, zlasti pa o tistih, pri katerih
je potrebna pomoè gasilcev, službe nujne pomoèi in
drugih reševalcev; 

- vzrokih povzroèitve požarov in eksplozij; 
- delovnih nesreèah, iskanju pogrešanih oseb, nes-

reèah pri športnih, rekreativnih oziroma aktivnostih
v prostem èasu, pri katerih je potrebna pomoè
službe nujne medicinske pomoèi ali drugih reševal-
cev; 

- prevoznosti cest; 
- Zavod za gozdove Slovenije, podatke o požarih v

naravi, epifitijah, epifitocijah in kalamitetah ter o
drugih nesreèah in pojavih, ki so prizadeli gozdove; 

- Veterinarska uprava Republike Slovenije podatke o
živalskih epidemijah, zoonozah in nalezljivih
boleznih; 

- Fitosanitarna uprava Republike Slovenije podatke
o epifitijah; 

- gozdnogospodarska, cestna, vodnogospodarska in
železniška podjetja in organizacije, podatke o
snežnih in zemeljskih plazovih, usadih, skalnih
podorih ter prodnih zasipih prometnic; 

- gasilske organizacije, lastniki in upravljavci gozdov,
lastniki in upravljavci industrijskih, poslovnih,
stanovanjskih in drugih objektov, gospodarske
družbe, zavodi in druge organizacije, družbe za
varovanje premoženja ali odgovorne osebe, pristo-
jne za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ter
druge pravne in fiziène osebe podatke o požarih in
eksplozijah ter drugih pojavih, ki so pomembni za
nastanek in širitev požara; 

- gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
glede na dejavnost, ki jo opravljajo, podatke o: 

- prekoraèitvah mejnih vrednosti onesnaževanja tal,
vode in zraka (emisije in imisije); 

- rudniških nesreèah in drugih pojavih, pomembnih
za varstvo pred nesreèami v rudnikih; 

- onesnaževanju, nesreèah ter drugih pojavih,
pomembnih za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesreèami na vodotokih in vodnih zbiralnikih; 

- nevarnostih in nesreèah z nevarnimi snovmi ter
drugih pojavih v delovnem procesu, ki lahko
povzroèijo nesreèo z nevarnimi snovmi oziroma
ekološko nesreèo; 

- nevarnostih, nesreèah in drugih pojavih v zvezi z
javnim prevozom oseb in blaga v cestnem,

železniškem, pomorskem in zraènem prometu; 
- nevarnostih, nesreèah in drugih pojavih, ki ogroža-

jo kulturno dedišèino; 
- motnjah, omejitvah in prekinitvah oskrbe s pitno

vodo ter o drugih pojavih, ki so pomembni za
nemoteno oskrbo s pitno vodo; 

- motnjah, omejitvah in prekinitvah oskrbe z elek-
trièno energijo oziroma z energetskim plinom; 

- okvari naroèniškega kabla za veè kot 100
naroènikov, izpadu telefonske centrale za veè kot
200 naroènikov, izpadih prenosnih sistemov za
medkrajevno povezavo, izpadih mednarodne tele-
fonske centrale ter o predvidenih motnjah in izpadih
javnih telefonskih in drugih elektronskih komu-
nikacij, daljših od 30 minut; 

- pojavih in stanjih na podroèju javne higiene
pomembnih za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesreèami; 

- upravljavci smuèišè podatke o nesreèah na
smuèišèih predvsem tistih, pri katerih je potrebna
pomoè službe nujne medicinske pomoèi ali drugih
reševalcev, ter o okvarah žièniških naprav, zaradi
katerih so ogroženi ljudje in je potrebna pomoè
reševalcev; 

- gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
podatke o delovnih nesreèah, èe je potrebna
pomoè gasilcev, nujne medicinske pomoèi ali
drugih reševalcev oziroma je ogroženo okolje; 

- obèine podatke o nevarnostih, naravnih in drugih
nesreèah, ki so jih prizadele oziroma ogrozile; 

- vodje reševalnih intervencij, gasilski poveljniki,
poveljniki Civilne zašèite in drugi organi vodenja
predpisane podatke o intervencijah oziroma izvajal-
ci posameznih nalog zašèite, reševanja in pomoèi
druge predpisane podatke.

B) ReCO Trbovlje

ReCO Trbovlje opravlja operativne-komunikacijske
naloge sprejema klicev v sili na številko 112, opazo-
vanja, obvešèanja, aktiviranja in alarmiranja ob
nevarnostih, naravnih in drugih nesreèah ter drugih
pojavih oziroma dogodkih, pomembnih za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesreèami v Zasavski regiji. Delu-
je nepretrgoma 24 ur na dan.

ReCO Trbovlje: 
- sprejema klice v sili in druge klice na klicno številko

112 ter ukrepa ob teh klicih, vkljuèno z usklajevan-
jem manj zahtevnih intervencij; 

- opravlja dispeèersko službo oziroma posreduje
klice za pomoè gasilcev, gorske reševalne službe,
jamarske reševalne službe, podvodne reševalne
službe, Civilne zašèite in drugih reševalcev na
podroèju varstva pred naravnimi in drugimi nes-
reèami; 

- posreduje klice za pomoè službe nujne medicinske
pomoèi; 
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- posreduje klice za veterinarsko pomoè veterinar-
jem - koncesionarjem in drugim službam, pristojnim
za veterinarsko pomoè; 

- zbira, obdeluje in posreduje podatke o naravnih in
drugih nesreèah ter drugih pojavih in dogodkih,
pomembnih za varstvo pred temi nesreèami; 

- sodeluje pri vzdrževanju enotne podatkovne baze o
silah in sredstvih za zašèito, reševanje in pomoè in
drugih enotah, organih in službah; 

- spremlja in po potrebi zbira in obdeluje opazovanja
meteoroloških, hidroloških, seizmoloških, radi-
oloških, ekoloških, zdravstvenih, prometnih ali pre-
voznih in drugih razmer preko opazovalnih omrežij
ali sistemov, javno dostopnih podatkov pristojnih
organov in služb ter na podlagi prispelih sporoèil
organov in služb, ki opravljajo ta opazovanja; 

- izvaja obvešèanje pristojnih državnih, regijskih in
obèinskih organov, organizacij in služb, pomembnih
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreèami v
regiji vkljuèno z inšpekcijskimi službami, o
nevarnostih naravnih in drugih nesreè ter o drugih
pojavih ali dogodkih, pomembnih za varstvo pred
temi nesreèami, v skladu z regijskimi in obèinskimi
naèrti zašèite in reševanja; 

- sodeluje pri vzdrževanju zbirk podatkov o naravnih
in drugih nesreèah, njihovih posledicah ter o inter-
vencijah sil za zašèito, reševanje in pomoè; 

- obvešèa obmoène centre za obvešèanje o
nevarnostih in odloèitvah pristojnih državnih
organov v regiji, kadar delujejo, ter jim zagotavlja
dostop in uporabo razpoložljivih zbirk podatkov v
skladu z zakonom; 

- izvaja alarmiranje ob nevarnostih na ogroženih
obmoèjih skladno z državnimi, regijskimi in obèin-
skimi naèrti zašèite in reševanja oziroma odloèitva-
mi pristojnih oseb; 

- upravlja sistem radijskih zvez in sistem osebnega
klica za potrebe zašèite, reševanja in pomoèi v
avtonomnem sistemu elektronskih komunikacij; 

- posreduje pri zagotavljanju logistiène in druge pod-
pore silam za zašèito, reševanje in pomoè med
intervencijo; 

- aktivira enote in službe Civilne zašèite in druge sile
za zašèito, reševanje in pomoè, ki jih organizirajo
državni organi na regijski ravni, skladno z državni-
mi naèrti zašèite in reševanja ter odloèitvami
poveljnika Civilne zašèite Republike Slovenije; 

- aktivira regijske enote in službe Civilne zašèite ter
druge sile za zašèito, reševanje in pomoè v regiji ali
vodstva teh enot in sil v skladu s regijskimi naèrti
zašèite in reševanja ter odloèitvami regijskega
poveljnika Civilne zašèite; 

- aktivira gasilske enote, enote ter službe društev in
drugih nevladnih organizacij ter druge sile za zašèi-
to, reševanje in pomoè, preko osebnega klica, elek-
tronskih komunikacij, s sirenami oziroma na druge
naèine v skladu z obèinskimi naèrti zašèite, reše-
vanja in pomoèi oziroma naèrtom obvešèanja in

aktiviranja gasilskih enot ter odloèitvami
obèinskega poveljnika Civilne zašèite; 

- zagotavlja komunikacijsko in informacijsko podporo
regijskemu poveljniku Civilne zašèite, regijskemu
štabu Civilne zašèite in izpostavi Uprave Republike
Slovenije za zašèito in reševanje; 

- pripravlja in posreduje dnevne in izredne informa-
tivne biltene o naravnih in drugih nesreèah v regiji; 

- sodeluje pri pripravi standardnih operativnih
postopkov za delovanje regijskih centrov za
obvešèanje ob veèjih nesreèah oziroma ob nes-
reèah, za katere so izdelani državni ali regijski naèr-
ti zašèite in reševanja, z vidika upoštevanja poseb-
nih razmer ali zahtev v regiji ter izdeluje naèrte
delovanja regijskega centra za obvešèanje na drugi
lokaciji; 

- v skladu z odloèitvami generalnega direktorja
Uprave Republike Slovenije za zašèito in reševan-
je spremlja ali nadzoruje alarmne ali podobne sis-
teme, ki zagotavljajo pravoèasno in varno ravnanje
ogroženih prebivalcev, èe bi nastala neposredna
ogroženost ali nesreèa, zaradi katere so bili ti siste-
mi vzpostavljeni, ter opravljajo druge naloge. 

Preko ReCO Trbovlje ali neposredno se prenašajo tudi
zahteve, pozivi, razglasi, pojasnila in napotila ob
alarmih ter druga nujna sporoèila v zvezi z nevarnost-
mi naravnih in drugih nesreè vlade, župana, pristojne-
ga poveljnika Civilne zašèite ali državnega organa
oziroma organa lokalne skupnosti, pristojnega za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesreèami, ki jih
morajo mediji brez odlašanja brezplaèno objaviti v
skladu z zakonom, ki ureja medije. Objava nujnih
pozivov, razglasov ter drugih sporoèil ima prednost v
vseh sredstvih javnega obvešèanja.

C) Alarmiranje

Alarmiranje ob nevarnostih naravnih in drugih nesreè
se izvaja na podlagi preverjenih obvestil prebivalcev,
organov, gospodarskih družb, zavodov in drugih orga-
nizacij ter zahtev poveljnikov Civilne zašèite, gasilskih
enot in gasilskih zvez.

Alarmiranje izvaja ReCO Trbovlje, gasilske organizaci-
je ter pristojne službe v gospodarskih družbah,
zavodih in drugih organizacijah.

Nove enotne znake za alarmiranje ob nevarnostih na
obmoèju države je vlada uveljavila s 1. januarjem
1998.

Sistem javnega alarmiranja je v postopku prevzema v
državno pristojnost. V obèini Trbovlje je bil prevzem že
izvršen v letu 2009. Elektronske sirene, ki jih ReCO
Trbovlje lahko proži na obmoèju obèine Trbovlje po
brezžièni povezavi so na lokacijah:
- Gasilski dom, Savinjska cesta 35,
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- stanovanjski blok, Gimnazijska cesta 15e,
- Gasilski dom Èeèe, Èeèe 4,
- Dom upokojencev Franca Salamona, Kolonija 1.

maja 21,
- Gasilski dom Klek, Klek 30,
- Gasilski dom Dobovec, Dobovec 24,
- STT IM d.o.o., Vodenska cesta 49.

Dosedanje povezovanje in sodelovanje poklicnih,
prostovoljnih in dolžnostnih sil za zašèito, reševanje in
pomoè je bilo v glavnem uspešno in uèinkovito pri izva-
janju zašèite, reševanja in pomoèi ob razliènih vrstah
nesreè, zato ga bo potrebno krepiti tudi v prihodnje.

Sile za zašèito, reševanje in pomoè so pretežno orga-
nizirane v lokalnih skupnostih, le manjši del je orga-
niziran v gospodarskih družbah, zavodih in drugih
organizacijah ter na ravni regij in države. Kot javne
reševalne službe na obmoèju celotne države delujejo
gorska reševalna služba, jamarska reševalna služba
ter podvodna reševalna služba.

V enotah, službah in organih Civilne zašèite obèine
Trbovlje je bilo po dosedanjih merilih razporejenih 183
pripadnikov, ki so bili cca. 75% opremljeni ter
usposobljeni. Razen Obèinskega štaba Civilne
zašèite, ekipe prve pomoèi ter nekaj posameznikov pa
je pripravljenost za sodelovanje v Civilni zašèiti v zad-
njih letih povsem upadla. Nova merila za organiziranje
enot in služb Civilne zašèite bistveno zmanjšujejo
število pripadnikov Civilne zašèite. V obèini Trbovlje bo
tako razporejenih 40 pripadnikov, in sicer v obèinski
štab, v ekipi prve pomoèi ter službo za podporo štabu.

V obèini Trbovlje je organizirana javna gasilska služba,
ki jo sestavljajo Gasilska zveza Trbovlje, Gasilski
zavod Trbovlje ter prostovoljna gasilska društva
Trbovlje-mesto, Dobovec, Èeèe in Klek. Delovanje
poklicnih in operativnih prostovoljnih gasilcev je po
osamosvojitvi preraslo v splošno reševalno službo.
Gasilski zavod Trbovlje po pogodbi z Upravo RS za
zašèito in reševanje opravlja naloge ob prometnih nes-
reèah, nesreèah z nevarnimi snovmi in nekaterih
drugih nesreèah v Zasavski regiji. Z novo zakonodajo
je status prostovoljnih gasilcev in drugih prostovoljnih
reševalcev urejen primerljivo z drugimi èlanicami
Evropske unije, vendar obstajajo težave v odnosu do
delodajalcev, ki te prostovoljce zaposlujejo. Zaèet je
proces izenaèevanja usposobljenosti med poklicnimi
in prostovoljnimi operativnimi gasilci. V obèini Trbovlje
opravijo gasilci okoli 250 posredovanj letno.

Obèina uporabi za zašèito, reševanje in pomoè ob nar-
avni ali drugi nesreèi najprej svoje sile in sredstva.

V primerih, ko zaradi velikega obsega nesreèe oz.
ogroženosti, sile in sredstva lokalne skupnosti niso
zadostna ali niso zagotovljena med sosednjimi lokalni-

mi skupnostmi, država zagotavlja uporabo sil in sred-
stev iz širšega obmoèja.

Vojsko in obrambna sredstva je mogoèe uporabiti za
zašèito, reševanje in pomoè, èe razpoložljive sile in
sredstva ne zadošèajo za nujno reševanje ter pomoè
in èe vojska ni nujno potrebna pri opravljanju obramb-
nih nalog. Njihovo delovanje vodijo vojaški poveljniki v
skladu z usmeritvami pristojnega poveljnika CZ oz.
vodje intervencije.

Enote, službe in druge operativne sestave društev ter
drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri zašèiti,
reševanju in pomoèi, vodijo samostojno njihovi vodje v
skladu s pravili stroke ter predpisi. Èe zašèito, reše-
vanje in pomoè izvaja veè enot, služb ali druge opera-
tivne sestave, oz. èe je aktivirana Civilna zašèita, mora
biti njihovo delovanje v skladu z usmeritvami pristojne-
ga poveljnika CZ oziroma vodje intervencije.

Enote, službe in druge operativne sestave gospo-
darskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki
sodelujejo pri zašèiti, reševanju in pomoèi, vodijo
samostojno njihovi vodje v skladu s pravili stroke ter
predpisi. Èe zašèito, reševanje in pomoè izvaja veè
enot, služb ali druge operativne sestave, oz. èe je
aktivirana Civilna zašèita, mora biti njihovo delovanje v
skladu z usmeritvami pristojnega poveljnika CZ oziro-
ma vodje intervencije.

Policija ob naravnih in drugih nesreèah na ogroženih in
prizadetih obmoèjih zagotavlja javni red in mir ter
varnost. Policija organizira in opravlja svoje naloge pri
zašèiti, reševanju in pomoèi v skladu s predpisi ter
usmeritvami pristojnega poveljnika Civilne zašèite oz.
vodje intervencije.

3. TEMELJNI CILJI VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREÈAMI DO LETA 2015

Na podlagi ocen ogroženosti, ocene stanja na
podroèju varstva pred naravnimi in drugimi nesreèami
ter glede na razpoložljive èloveške in materialne vire,
so temeljni cilji v srednjeroènem obdobju do 2015, ki
ga zajema ta program:
- usklajevati, dopolnjevati, obnavljati, izdelovati

obèinske akte, dokumente s podroèja varstva pred
naravnimi in drugimi nesreèami na podlagi vel-
javnih zakonskih predpisov ter sprememb virov
ogrožanja;

- pri sprejemanju organizacijskih, tehniènih in drugih
ureditev ali ukrepov v posamezni dejavnosti, naèr-
tovanju uporabe prostora, graditvi objektov ter
usmerjanju posameznih dejavnosti, se upoštevajo
preventivni ukrepi s katerimi se prepreèuje nas-
tanek nesreèe oziroma zmanjša njene posledice,
pri èemer bo posebna pozornost v vseh dejavnos-
tih namenjena prilagajanju posledicam, ki jih
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povzroèajo podnebne spremembe in globalizacija.
Sestavni del teh aktivnosti mora biti tudi doloèitev
rešitev in podlag kriznega upravljanja in vodenja, ki
zagotavljajo izvajanje posameznih dejavnosti tudi
med in po nesreèah oziroma v vseh spremenjenih
razmerah;

- v kar najveèji meri je potrebno izkoristiti možnosti
informacijsko komunikacijskih tehnologij pri spreml-
janju nevarnosti naravnih in drugih nesreè na
lokalnem nivoju;

- spremljanje in posodabljanje komunikacijskih sred-
stev obèinskih sil ZRP skladno razvoju in usmerit-
vam na državnem nivoju;

- reorganizacija sil za zašèito, reševanje in pomoè na
lokalni ravni glede na sprejete nove normativne in
druge rešitve, še posebej zmanjšanje sestave
Civilne zašèite in poveèanje njene specializacije,
zagotavljanje, vzdrževanje in zavarovanje pred-
pisanih materialno tehniènih sredstev zanje, uva-
janje pogodbene službe v Civilni zašèiti, poveèanje
sposobnosti gasilske službe za posebej zahtevne
intervencije, pri drugih reševalnih službah pa za
odzivanje na sodobne vire ogrožanja. Stalnica
bodo prizadevanja za ustreznejšo ureditev statusa
prostovoljnih reševalcev, predvsem v odnosu do
delodajalcev;

- nadaljevanje ukrepov in aktivnosti za izboljšanje
splošne pripravljenosti na naravne in druge nes-
reèe, ki jih povzroèajo sodobni viri ogrožanja, pod-
nebne spremembe, skrajševanje odzivnih èasov in
postopna uveljavitev standardov prihoda reševal-
cev na kraj nesreèe;

- udeleževanje obèinskih sil za ZiR na usposabljan-
jih, ki jih organizira URSZR glede na vire ogrožan-
ja in spremembe na podroèju organiziranja in
opremljanja sil za zašèito, reševanje in pomoè,
sodelovanje z izobraževalnimi institucijami na
podroèju varstva pred naravnimi in drugimi nes-
reèami na nacionalnem nivoju, uveljavljanje mod-
ela prve psihološke pomoèi za ogrožene v nes-
reèah ter reševalce, usposabljanje komisij za ocen-
jevanje škode in priprava predavateljev za izvajan-
je programov za predšolsko in šolsko mladino, za
pridobitev znanj in vešèin s podroèja varstva pred
naravnimi in drugimi nesreèami ter usposabljanj
prebivalstva;

- redno vzdrževanje obèinskih zaklonišè in zaklonil-
nikov;

- spodbujanje ukrepov in aktivnosti, ki spodbujajo
preventivne ali zašèitne ukrepe;

- opremiti in posodobiti obèinske poklicne in prosto-
voljne operativne gasilske enote s predpisano
gasilsko zašèitno in reševalno opremo;

- v sodelovanju s sosednjima obèinama Hrastnik in
Zagorje skušati zagotoviti sredstva za nabavo nove
gasilske avtolestve za potrebe reševanj iz višjih
objektov ter ostalih posredovanj v celotni Zasavski
regiji;

- zagotavljanje rednih letnih zdravstvenih pregledov
in ustreznih zavarovanj obèinskih operativnih pok-
licnih in prostovoljnih gasilcev ter drugih obèinskih
sil za ZRP;

- krepitev sodelovanja vseh sil za ZRP v Zasavski
regiji;

V skladu s temeljnimi cilji bodo operativni gasilci na
osnovi razpoložljivih požarnih naèrtov za požarno bolj
ogrožene objekte in objekte v katerih se zbira veèje
število ljudi, nudili pomoè pri rednih letnih usposabljan-
jih za izvajanje evakuacije iz teh objektov, pri èemer bo
prednost dana šolam oziroma objektom namenjenih
za bivanje ali varstvo posebej ranljivih skupin prebival-
stva.

4. RAZVOJ OPAZOVALNIH, INFORMACIJSKIH,
KOMUNIKACIJSKIH, LOGISTIÈNIH IN DRUGIH

SISTEMOV ZA POTREBE ZAŠÈITE, REŠEVANJA
IN POMOÈI

Razvoj poteka na državnem nivoju in je opredeljen z
Resolucijo o nacionalnem programu VNDN, obèina
Trbovlje bo lahko oz. po potrebi uporabnica razvojnih
rešitev:
- Dopolnjen, posodobljen in prilagojen bo sistem za

meteorološko, hidrološko in lavinsko ter ekološko
opozarjanje (zgodnje zaznavanje intenzivnih
padavin, neurij, požarne ogroženosti v naravnem
okolju, ekoloških in drugih pojavov) z uvedbo novih
metod napovedovanja in komuniciranja ter državno
mrežo meteoroloških postaj, vkljuèno s postajami za
daljinsko zaznavanje. Prednostno bo poveèano
število prizemnih merilnih postaj za zgodnje zazna-
vanje intenzitete ter bilance padavin in druge
potrebe. Sistem bo še celoviteje povezan s splošnim
sistemom opazovanja, obvešèanja in alarmiranja.

- Nadaljevalo se bo z dopolnjevanjem, posodabljan-
jem in prilagajanjem (po lokacijah in namenu)
državne mreže vodomernih postaj za opazovanje
visokih voda ter nadgradilo simulacijska orodja za
napovedovanje odtoka. Celoten sistem bo povezan
s sistemom za opazovanje, obvešèanje in alarmi-
ranje in zagotovljeno pravoèasno alarmiranje zara-
di visokih voda preko regijskih centrov za
obvešèanje.

- Dograjen bo enoten sistem za spremljanje zunan-
jega sevanja za ukrepanje ob jedrskih nesreèah in
drugih radioloških nevarnostih ter povezan z drugi-
mi nacionalnimi in evropskimi sistemi te vrste. Na
tej podlagi bo izdelan z upoštevanjem zmogljivosti
v poklicnih in drugih reševalnih enotah ter sestavah
za radiološko, kemijsko in biološko zašèito,
vkljuèno z zmogljivostmi Slovenske vojske za radi-
ološko, kemijsko in biološko zašèito, enoten naèrt
spremljanja in zaznavanja radioloških, kemijskih in
bioloških nevarnosti, vzorèenja in pregledovanja
vzorcev ter obvešèanja javnosti.
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- Nadaljevan bo program razvoja enotnega informaci-
jsko telekomunikacijskega sistema. Geografsko
informacijski sistem GIS UJME bo razvijan še naprej
za uporabo v centrih za obvešèanje in v spletni
razlièici za ostale izvajalce varstva pred naravnimi in
drugimi nesreèami. Sistem za spremljanje intervencij
in nesreè bo predvidoma nadgrajen iz dvodimen-
zionalne geografske osnove v tridimenzionalno,
reševalnim službam bo omogoèeno izvajanje lastnih
strokovnih analiz. Veèina aplikacij bo razvitih kot
spletnih, ki bodo dostopne na enotnem spletnem
portalu Uprave Republike Slovenije za zašèito in
reševanje www.sos112.si, v omejenem obsegu pa
tudi preko mobilnih telefonov v tehnologiji wap na
naslov wap.sos112.si. Prizadevanja bodo šla v
smeri, da bodo v enotni informacijsko telekomu-
nikacijski sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesreèami lahko hitro in neposredno posredovale
informacije tudi opazovalne in nadzorne službe,
organizirane za spremljanje meteoroloških,
hidroloških, seizmoloških, radioloških, ekoloških in
drugih razmer. Sistem bo omogoèal tudi prikazovan-
je dodatnih vsebin s katerimi razpolagajo te službe.
Nadaljevan bo program dopolnjevanja in posodabl-
janja posredovanja ter uporabe aktualnih meteo-
roloških in hidroloških opozoril ter informacij preko
Centra za obvešèanje Republike Slovenije in regi-
jskih centrov za obvešèanje za pravoèasno opozar-
janje prebivalstva oziroma vzpostavljanje pripravl-
jenosti ali aktiviranja sil za zašèito, reševanje in
pomoè v primeru grozeèih nesreè.

- Nadaljevan bo projekt prenove sistema javnega
alarmiranja. Sistem bo posodobljen, prilagojen na
razliène telekomunikacijske sisteme in vkljuèen
preko namenskega digitalnega radijskega omrežja
v enoten informacijsko telekomunikacijski sistem
varstva pred naravnimi in drugimi nesreèami. Zago-
tovljeno bo selektivno proženje siren iz centrov za
obvešèanje, pri èemer se ne bo spremenilo
možnosti in obsega uporabe siren za javno alarmi-
ranje pod predpisanimi pogoji za aktiviranje gasil-
cev. Zagotovljena bo povezava siren za javno
alarmiranje med zavezanci Seveso II direktive in
regijskimi centri za obvešèanje. Posodobljen sis-
tem javnega alarmiranja bo zagotavljal ustrezno
izvajanje temeljnih funkcij javnega alarmiranja naj-
manj v naslednjem desetletju.

- Naèrtno bo nadaljevan program posodabljanja
opreme in zmogljivosti regijskih centrov za
obvešèanje. Nadaljevan bo razvoj storitev na
podroèju klica v sili na številki 112 na tekstovne in
video klice in tako bo omogoèena veèja uporabnost
klica v sili. Izboljšano bo prikazovanje lokacije kli-
coèega in predvidoma bodo zagotovljeni pogoji za
uvedbo samodejnih klicev v sili ob prometnih nes-
reèah. Predvidoma v naslednjih dveh letih bo zago-
tovljeno odzivanje tujim državljanom na klic v sili
tudi v angleškem jeziku.

- Ponovno bodo prouèene realne možnosti za
izgradnjo in prehod na enotni digitalni sistem radi-
jskih zvez državnih organov TETRA, ki naj bi bil
predvidoma dograjen v obravnavanem sred-
njeroènem obdobju.

- Nadaljevan bo razvoj osrednjega državnega logis-
tiènega centra v Rojah s ciljem, da se na tej lokaci-
ji razvije tudi potrebne zmogljivosti za sprejem
mednarodne pomoèi, mednarodnih enot oziroma
za sprejem sil za zašèito, reševanje in pomoè ter
stacionarni informacijski center za državne
potrebe. Izpopolnjene bodo organizacijske in druge
priprave za sprejem mednarodne pomoèi po zraku,
zlasti na letališèih Jožeta Puènika, Edvarda Rus-
jana in v Cerkljah ob Krki ter doloèene bodo lokaci-
je in druge zmogljivosti za sprejem pomoèi po ces-
tah na glavnih vstopih v državo.

5. RAZVOJ PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI

Zašèita obsega najrazliènejše zašèitne ukrepe, ki se
uveljavljajo na ogroženem in prizadetem obmoèju, da
se zavaruje in ohrani življenja in zdravje ljudi in živali
ter prepreèi unièenje materialnih dobrin. Izvaja se po
naèelu "Prepreèevati je bolje kot zdraviti". Namen
zašèite je tudi napovedovanje in zgodnje odkrivanje
nevarnosti, odstranjevanje in zmanjševanje stopnje
nevarnosti ter lokaliziranje in omejitev obmoèja nes-
reèe.

Vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za zašèito
in reševanje obsega:
- spremljanje in prouèevanje nevarnosti, povezanih z

naravnimi in drugimi nesreèami,
- prouèevanje možnosti zašèite in reševanja ob

raznih nesreèah,
- naèrtovanje zašèitnih ukrepov, pomoèi in reševan-

ja,
- organiziranje Civilne zašèite in drugih sil za zašèito

in reševanje,
- usklajevanje priprav podjetij, zavodov, društev in

drugih organizacij, ki se vkljuèujejo v sistem zašèite
in reševanja,

- izobraževanje in usposabljanje za zašèito in reše-
vanje,

- opremljanje štabov, enot in drugih sil za zašèito in
reševanje,

- oblikovanje zalog materialnih sredstev za zašèito in
reševanje,

- vzdrževanje in nadzorovanje pripravljenosti in delo-
vanja sistema zašèite in reševanja.

Preventivni ukrepi:
- Prostorski, urbanistièni, gradbeni in drugi tehnièni

ukrepi se uveljavljajo pri naèrtovanju in urejanju
prostora ter naselij in pri graditvi objektov z
namenom, da se prepreèijo oz. zmanjšajo škodljivi
vplivi naravnih in drugih nesreè ter da se omogoèi
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zašèita, reševanje in pomoè. Projekti za graditev
objektov in naprav, namenjenih oskrbi prebivalstva,
javnemu prometu ter skladišèenju, proizvodnji oz.
uporabi nevarnih snovi, nafte in njenih derivatov ter
energetskih plinov, morajo vsebovati študijo
varnosti pred naravnimi in drugimi nesreèami. Na
obmoèju obèine Trbovlje bo potrebno urediti oz.
omogoèiti nekaj dostopov za reševalna vozila z
opremo do reke Save.

- Evakuacija ogroženih in prizadetih prebivalcev se
izvaja, èe ni mogoèe z drugimi ukrepi zagotoviti nji-
hove varnosti. Evakuacijo lahko odredijo vlada,
župan, v nujnih primerih pa tudi pristojni poveljnik
Civilne zašèite. Na obmoèjih, kjer je odrejena
evakuacija, se morajo prebivalci preseliti v doloèen
kraj v èasu in na naèin, kot je to doloèeno z naèrti
zašèite in reševanja oz. z odloèitvijo pristojnega
organa.

- Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev - lokalna
skupnost je dolžna zagotoviti zatoèišèe in nujno
oskrbo prebivalcem, ki so zaradi naravne ali druge
nesreèe ostali brez doma ter sredstev za preživl-
janje in ki se zaradi ogroženosti zadržujejo zunaj
svojega prebivališèa. Župan lahko izjemoma odre-
di, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih
hiš zaèasno sprejeti na stanovanje evakuirane ter
ogrožene osebe iz prejšnjega odstavka, èe njihove
nastanitve ni mogoèe zagotoviti na drug naèin.

- Radiološka, kemijska in biološka zašèita obsega
ukrepe ter sredstva za neposredno zašèito pred
uèinki jedrskega, kemiènega in biološkega orožja
ter pred posledicami nesreè z nevarnimi snovmi.
Lastniki in uporabniki objektov in naprav, ki so
namenjeni javni oskrbi z vodo, proizvodnji, prome-
tu in skladišèenju živil, zdravil in živinske krme,
javni zdravstveni službi ter varstvu in izobraževan-
ju otrok, morajo zagotoviti zašèitna sredstva in izva-
jati predpisane ukrepe za RKB zašèito.

- Zaklanjanje - za zašèito prebivalcev pred vojnimi in
drugimi nevarnostmi se gradijo zaklonišèa in zak-
lonilniki. Zaklonišèa se glede na odpornost delijo na
zaklonišèa osnovne in dopolnilne zašèite. Zak-
lonišèa osnovne zašèite se gradijo v mestih in
drugih ogroženih naseljih v novih objektih, namen-
jenih javni zdravstveni službi, varstvu in izobraže-
vanju otrok, varstvu kulturne dedišèine, javnim
telekomunikacijam, nacionalni televiziji in radiu,
upravljanju železniškega, pomorskega in zraènega
prometa ter v pomembnih energetskih in industri-
jskih objektih, kjer se bodo v vojni opravljale
dejavnosti posebnega pomena za obrambo in
zašèito. V drugih novih objektih v naseljih iz prejšn-
jega odstavka je obvezna ojaèitev prve plošèe tako,
da zdrži rušenje nanjo. Zaklonišèa se praviloma
gradijo kot dvonamenski objekti, tako da ni ogrože-
na njihova zašèitna funkcija. Zaklonilniki se pravilo-
ma pripravljajo v vojnem stanju za zašèito pred
ruševinami. Za zaklanjanje ljudi na javnih mestih se

uporabljajo javna zaklonišèa oz. se v ta namen pri-
lagajajo primerni objekti. Za javna zaklonišèa skrbi
lokalna skupnost. Lastnik in uporabnik morata zak-
lonišèe vzdrževati v takšnem stanju, ki ustreza nje-
govi namembnosti. Ob nevarnosti mora biti
omogoèen dostop in uporaba tistim osebam, kater-
im je zaklonišèe namenjeno. Ob nevarnosti mora
biti zaklonišèe pripravljeno za uporabo v 24 urah.

Obèina Trbovlje je lastnica treh zaklonišè osnove zašèite
(Vrtec Barbara, Vrtec Pikapolonica, Zdravstveni dom
Trbovlje), za katere je pridobila certifikate o uporabnosti.
Le-te je potrebno obnavljati na 10 let.
- Zašèita kulturne dedišèine obsega priprave in izva-

janje ukrepov za zmanjševanje nevarnosti ter
prepreèevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov
naravnih in drugih nesreè na kulturno dedišèino.
Priprave in ukrepe iz prejšnjega odstavka izvajajo
lastniki in uporabniki kulturne dedišèine, strokovna
služba za varstvo kulturne dedišèine, obèine in
država. Pri izvajanju zašèite kulturne dedišèine ob
naravnih in drugih nesreèah po potrebi sodelujejo
tudi ustrezne enote in službe Civilne zašèite,
gasilske enote ter druge sile za zašèito, reševanje
in pomoè.

- Osebna in vzajemna zašèita obsegata ukrepe pre-
bivalcev za prepreèevanje in ublažitev posledic
naravnih in drugih nesreè za njihovo zdravje in živl-
jenje ter varnost njihovega premoženja. Za orga-
niziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vza-
jemne zašèite skrbi lokalna skupnost, ki v ta namen
lahko organizira svetovalno službo. 

- Organiziranje, usposabljanje in opremljanje gasil-
skih enot, enot CZ in ostalih sil za ZRP.

Pri dopolnjevanju ali spreminjanju obèinskih aktov oz.
dokumentov se mora v potrebnem obsegu upoštevati
preventivne ukrepe in dejavnosti z vidika uèinkovitega
prepreèevanja nastanka nesreè, zmanjševanja nji-
hovih posledic oziroma vzpostavljanja pogojev za
uèinkovito zašèito, reševanje in pomoè, èe do nesreèe
pride.

Obèina bo morala pri dopolnjevanju svojih obèinskih
prostorskih aktov strokovno in dosledno upoštevati
ogroženost in ranljivost svojega prostora.

Gasilske organizacije obèine Trbovlje dajejo velik
pomen preventivni dejavnosti:
- v svoje vrste vkljuèujejo mlade in jih izobražujejo in

usposabljajo za bodoèe gasilce;
- operativni èlani z vajami vzdržujejo pripravljenost

za intervencije;
- v svojih okoliših seznanjajo obèane z varstvom

pred požarom.
Obèina Trbovlje bo spremljala in na lokalnem nivoju po
svojih možnostih uresnièevala smernice razvoja pre-
ventivnih dejavnosti na državnem nivoju, ki so
sledeèe:
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- Zavzemanje za uresnièevanje Strategije prilagajan-
ja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebn-
im spremembam s temeljnim izhodišèem, da mora
imeti upravljanje kmetijstva in gozdarstva glavno
vlogo pri uèinkoviti rabi vode v sušnih obmoèjih,
zagotavljanju pogojev za ustrezno pitno vodo,
izboljševanje obvladovanja poplav in drugih nesreè
kot so požari, vetrolomi, snegolomi, žled, škodljivci
in bolezni.

- Dopolnjene bodo prostorske sestavine plana
Republike Slovenije in drugih prostorskih naèrtov z
ukrepi za zašèito pred naravnimi in drugimi nes-
reèami, zagotovljeno bo redno dopolnjevanje in
spremljanje izvajanja teh dokumentov, s temeljnim
izhodišèem, da je prostorsko naèrtovanje daleè
najpomembnejši in tudi najcenejši instrument za
prilagajanje dejavnosti in rabe prostora uèinkom
podnebnih sprememb oziroma za obèutno zman-
jšanje ranljivosti prostora pred temi spremembami. 

- Izdelana bo strategija in program varstva pred
poplavami, ki bosta temeljila na predpisanih pogo-
jih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov
v prostor na obmoèjih ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije.

- Izdelana bo strategija in program varstva pred
zemeljskimi plazovi, pri èemer bo temeljni cilj
zmanjševanje posledic zdrsov zemeljskih plazov.

- Prouèena bo možnost za dodatno zmanjšanje
števila objektov za katere se daje soglasje z vidika
požarne varnosti k projektnim rešitvam v postopkih
za pridobitev gradbenih dovoljenj.

- Spodbujane bodo rešitve, programi in ukrepi, kater-
ih namen bo širitev vrst zavarovanja pred naravni-
mi in drugimi nesreèami, zlasti poveèevanje
obsega zavarovanj v kmetijstvu.

- Vzpostavljati se bo zaèel celovit informacijski sis-
tem za spremljanje vpliva podnebnih sprememb na
kmetijstvo in gozdarstvo in v skladu s programi za
posodobitev meteoroloških, hidroloških in drugih
omrežij, se bo izpopolnjevalo tudi sistem za zgod-
nje obvešèanje in opozarjanje na sušo ter druge
vremenske pojave, ki zahtevajo ustrezno ravnanje
oziroma ukrepanje. 

- Izdelan bo program za izkoreninjenje oziroma ome-
jitev širjenja novih nevarnih rastlinskih bolezni in
škodljivcev gozdnega drevja.

- Ministrstvo za okolje in prostor bo prouèilo možnos-
ti za razširitev obstojeèe energetske svetovalne
mreže ("En svet") s strokovnjaki, ki bodo svetovali
investitorjem o ustrezni zašèiti pred posledicami
naravnih nesreè, zlasti pred tistimi, ki jih povzroèa-
jo podnebne spremembe.

6. RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI TER SIL ZA ZAŠÈITO,
REŠEVANJE IN POMOÈ

Sredstva za zašèito, reševanje in pomoè obsegajo
zašèitno ter reševalno opremo in orodje, zaklonišèa in

druge zašèitne objekte, objekte in opremo za uspos-
abljanje, skladišèa, prevozna sredstva, telekomu-
nikacijske in alarmne naprave ter material, ki se
namensko uporablja za zašèito, reševanje in pomoè ali
je predviden za ta namen.

Sile za zašèito, reševanje in pomoè so razpoložljive
èloveške zmogljivosti gospodarskih družb, zavodov ali
drugih organizacij, lokalnih skupnosti in države, ki so
namenjene zašèiti, reševanju in pomoèi ob naravni ali
drugi nesreèi.

6.1 Naèrti zašèite in reševanja

Razdelati bo potrebno predvsem koncepte zašèite in
reševanja pri odzivanju na posamezne nesreèe,
izpopolniti postopke obvešèanja in izmenjave
podatkov med izvajalci, naèrtovane rešitve za izvajan-
je kljuènih nalog pa uskladiti med izvajalci in razliènimi
ravnmi naèrtovanja. Za doloèene nesreèe se bo naèr-
tovalo samo posamezne naloge ali ukrepe za zašèito,
reševanje in pomoè.

Obèinski naèrti zašèite in reševanja bodo posodobljeni
in aktualizirani, saj morajo v veèji meri upoštevati nove
okoljske probleme, ki jih bodo prinesle podnebne spre-
membe. Preverjalo se bo usklajenosti naèrtov s
temeljnimi naèrti, pri èemer bo prednost dana
zavezancem Seveso II direktive, nesreèam v katerih je
lahko veliko število ranjenih in poškodovanih oziroma
nesreèam, ki jih povzroèajo sodobni viri ogrožanja. 

Obèina bo v kar najveèji meri svoje naèrte uskladile s
temeljnimi naèrti zašèite in reševanja, ki so izdelani za
doloèene nesreèe na ravni države. Prednostno bo
dopolnjen naèrt zašèite in reševanja za nesreèe, ki
lahko nastanejo pri zavezancih Seveso II direktive, ki
obratujejo na obmoèju obèine Trbovlje.

6.2 Zaloge materialnih sredstev

V okviru obèinskih blagovnih rezerv bo potrebno z
ustreznim dogovorom med Obèino Trbovlje, Splošno
bolnišnico Trbovlje, Zdravstvenim domom Trbovlje in
Zasavskimi lekarnami poiskati najprimernejšo rešitev
oblikovanja zalog zdravil in sanitetnega materiala za
doloèeno število oseb v primeru nesreèe veèjih
razsežnosti.

Potrebna bo nabava opreme in sredstev za zagotavl-
janje zaèasne nastanitve (šotori, zložljive postelje,
spalne vreèe, agregati, …) za okoli 100 oseb.

Glede na ogroženost obèine, zlasti zaradi razliènih
vremenskih ujm (neurja, poplave, toèa), bo potrebno
zagotoviti rezerve zašèitne in reševalne opreme
(èrpalke, prikolica oz. kontejner z opremo za posre-
dovanje ob neurjih, ponjave, …) ter potrošnih sredstev
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(gradbena folija, …) za obèinske reševalne službe in
druge operativne sestave.

Postopoma bo potrebno oblikovati rezerve opreme za
reševanje iz vode in na vodi ter sredstev za omeje-
vanje onesnaženja na vodotokih (ustrezno reševalno
plovilo za posredovanje na reki Savi, plavajoèe
zavese, …).

Glede na potrebe, ki bi se pokazale ob naravnih in
drugih nesreèah v naslednjem srednjeroènem obdob-
ju, se bodo zagotavljala v rezervah tudi druga sredst-
va.

6.3. Razvoj sil za zašèito, reševanje in pomoè

6.3.1 Splošno

Predvidoma v prvih treh letih srednjeroènega obdobja,
ki ga zajema ta program, bo na lokalni ravni izvršena
reorganizacija sil za zašèito, reševanje in pomoè v
skladu z novimi ali dopolnjenimi normativnimi in orga-
nizacijskimi rešitvami, sprejetimi v preteklem obdobju.
Spremembam v organizaciji lokalne samouprave na
pokrajinski ravni se bo prilagodilo organe vodenja, sile
in službe za zašèito, reševanje in pomoè ter orga-
niziranost gasilske organizacije na pokrajinski ravni.

Za izboljšanje statusa reševalcev prostovoljcev bo
poseben poudarek dan zlasti zagotavljanju potrebnih
sredstev iz obèinskega proraèuna za predpisane
zdravstvene preglede, zavarovanje za primer bolezni
ali poškodbe pri opravljanju nalog zašèite, reševanja in
pomoèi, kot tudi invalidskega zavarovanja za primer
nastanka invalidnosti pri opravljanju nalog zašèite,
reševanja in pomoèi.

Za tehnièno reševanje se morajo obnavljati pogodbe z
ustreznimi podjetji, ki imajo potrebne tehniène in druge
zmogljivosti, ki jih je mogoèe uporabiti ob potresih,
neurjih, zemeljskih plazovih in podobnih nesreèah.

Pri uveljavljanju novih organizacijskih rešitev se bo v
obèini, tako kot do sedaj, upoštevalo pri organizaciji
reševalnih služb prednostni red popolnjevanja in
vkljuèevanja v zašèito, reševanje in pomoè tako, da
bodo vkljuèene najprej poklicne reševalne službe, nato
prostovoljne in za naloge, ki jih te ne opravljajo, pogod-
bena podjetja ter enote in službe Civilne zašèite.

V primeru, ko obèinske sile za ZRP ne obvladajo
posledic nesreèe, Obèina zaprosi za pomoè regijske
oz. državne sile, njihov razvoj pa je naèrtovan sledeèe:
- V sodelovanju z organizacijami socialnega varstva,

zlasti centri za socialno delo in pristojnim min-
istrstvom, bo razdelan in uveljavljati se bo zaèel
koncept celovitega, naèrtnega in usklajenega
nudenja socialne pomoèi prizadetim ali ogroženim

prebivalcem ob nesreèah zlasti v obdobju do
vzpostavitve osnovnih pogojev za življenje.

- Ponovno bodo prouèene možnosti sodelovanja
Slovenske vojske pri doloèenih nalogah zašèite,
reševanja in pomoèi glede na nove vojaške
zmogljivosti, še posebej na podroèju radiološke,
biološke in kemijske zašèite, inženirije, letalstva in
vojaškega zdravstva.

- Poskušalo se bo ustrezneje urediti status prosto-
voljnih reševalcev, zlasti v odnosu do delodajalcev
ter stimulirati tiste, ki zaposlujejo prostovoljne reše-
valce.

- Prouèene bodo možnosti, da bi društvom, ki delu-
jejo v javnem interesu na podroèju zašèite in reše-
vanja bile omogoèene olajšave pri dajatvah od
prireditev, ki jih organizirajo za pridobivanje dodat-
nih sredstev za svojo dejavnost.

6.3.2 Razvoj posameznih sil za zašèito, reševanje in
pomoè

6.3.2.1 Civilna zašèita

Na obèinski ravni bo izvedena reorganizacija Civilne
zašèite, pri èemer se bo upoštevalo ogroženost in
nova predpisana organizacijska merila. Predvidoma
bo skupno število pripadnikov 40.

6.3.2.2 Gasilci

Gasilska zveza Trbovlje bo posvetila posebno skrb
zagotavljanju najpomembnejše gasilske zašèitne in
reševalne opreme obèinskim prostovoljnim gasilskim
enotam skladno naèrtu opremljanja Gasilske zveze
Slovenije. Sprejelo in postopoma se bo uveljavilo stan-
darde požarnega pokrivanja in doloèilo èase prihodov
gasilcev na kraj nesreèe.

Razvoj na lokalni ravni bo potrebno uskladiti predvi-
denem razvoju na državnem nivoju:
- Število gasilskih enot (44), ki so doloèene za izvajan-
je nalog širšega pomena, se predvidoma ne bo
poveèevalo, poveèala pa se bodo merila za zagotavl-
janje zašèitne in reševalne opreme za razmere radi-
ološke, kemijske in biološke kontaminacije in to
upoštevalo tudi pri sofinanciranju opremljanja.
- Nadaljevale se bodo priprave za usposobitev pred-

vidoma dveh operativnih gasilskih poveljstev za
vodenje velikih gasilskih intervencij ob požarih v
naravnem okolju in v ta namen bodo zagotovljene
tudi mobilne zmogljivosti za štabno delo.

- V skladu z naèrti zašèite in reševanja pred požari v
naravnem okolju se bo zaèelo naèrtno usposabljati
tudi gasilce, ki so s temi naèrti v manj ogroženih
obmoèjih predvideni za pomoè ob velikih požarih v
zahodnem delu države.

- V okviru možnosti bo nudena pomoè za gašenje
požarov v visokogorju tistim gasilskim enotam, na
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obmoèju katerih so taki požari pogosti v daljšem
èasovnem obdobju.

- Regijska gasilska poveljstva se bo usposobilo za
vodenje velikih intervencij pri katerih sodelujejo
gasilci z obmoèja celotne regije ali iz veè regij.

- Spodbujalo se bo organiziranje, opremljanje in
usposabljanje ekip prve pomoèi v okviru gasilske
organizacije in v skladu z ocenami ogroženosti ekip
za reševanje na in iz vode.

6.3.2.3 Druge nevladne organizacije

V obèini se bo spodbujalo vkljuèevanje reševalnih
služb in sestav, ki jih organizirajo nevladne organizaci-
je, v lokalne sile za zašèito, reševanje in pomoè, pri
èemer pa ne sme prihajati do prekrivanja nalog, ki se
izkljuèujejo in ki jih ima posamezna služba v obèini
oziroma na regijski ali državni ravni glede na vrsto in
naloge doloèene nevladne organizacije.

7. USMERITVE ZA IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE

Izobraževanje in usposabljanje organov vodenja,
gasilcev ter enot in služb, ki opravljajo naloge zašèite,
reševanja in pomoèi mora biti stalna obveznost.

Izobraževanje in usposabljanje organizira oz. izvaja
Izobraževalni center za zašèito in reševanje na Igu,
predvidoma v naslednjih letih se mu bosta pridružila
tudi podcenter v Sežani in Pekrah, doloèena izobraže-
vanja in usposabljanja pa izvajajo tudi organizacije v
lokalni skupnosti (Gasilska zveza Trbovlje, Obmoèno
združenje Rdeèega križa Trbovlje, …).

Usmeritve za izobraževanje in usposabljanje v centru
in podcentrih so naslednje:
- dopolnjevali in posodabljali se bodo programi

usposabljanj s specifiènimi tematikami (npr.
podroèje varstva kulturne dedišèine);

- dopolnjeni in posodobljeni bodo splošni in posebni
programi usposabljanja za gasilce;

- v podcentru v Sežani bo zaèet razvoj poligonskega
dela s poudarkom na opremi in objektih za izvajan-
je programov povezanih z varstvom pred požari v
naravnem okolju ter za izvajanje osnovnih oblik
usposabljanja (vroèi trening) operativnih gasilcev.
Ustanovljena bo avto šola oziroma zaèeto uspos-
abljanje voznikov C in E kategorije za gasilce, Civil-
no zašèito in druge reševalne službe;

- v sodelovanju s Slovensko vojsko bodo razvite in
zagotovljene vadbene zmogljivosti na letališèu
Cerklje ob Krki za usposabljanje gasilcev, ki so
vkljuèeni v izvajanje nalog po naèrtih za primer
letalske nesreèe;

- v gasilski šoli v Izobraževalnem centru za zašèito in
reševanje na Igu se bo nadaljevalo izobraževanje
na V. stopnji zahtevnosti del po poklicnem standar-

du gasilec tako, da bo izobraževanje izvedeno
predvidoma enkrat letno. Predvidoma do vkljuèno
2010 bodo zagotovljeni tudi pogoji za poklicno izo-
braževanje gasilcev na VI. stopnji izobrazbe po
poklicnem standardu gasilec - èastnik;

- uveljavljen bo model preventive pred stresom in sis-
tem psihološke pomoèi ogroženim ter reševalcem;

- reševalce se bo seznanjalo s pojavi in problemi, ki
jih prinašajo podnebne spremembe;

- poveèalo se bo število študij nesreè, ki so se
zgodile na obmoèju države ali v drugih državah;

- razvito in prièeto bo izobraževanje na daljavo za
razliène ciljne skupine in pripravljena bodo potreb-
na multimedijska uèna gradiva.

Obèina Trbovlje se pridružuje prizadevanjem URSZR
in bo po svojih zmožnostih sodelovala pri njenih
naslednjih usmeritvah:

- v osnovnošolsko izobraževanje se èim prej uvede
sprejeti uèni naèrt za izbirni predmet "Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesreèami " ter vgradi
ustrezne vsebine s podroèja zašèite, reševanja in
pomoèi v druge predmete. Te aktivnosti se bodo
izvajale usklajeno in povezano zlasti z Rdeèim
križem Slovenije in Gasilsko zvezo Slovenije;

- nadgrajevane in dopolnjevane bodo aktivnosti in
oblike usposabljanj za predšolsko in šolsko mladi-
no, ki so se pokazale kot ustrezne;

- prouèene bodo možnosti, da se vsebine zašèite in
reševanja ob naravnih in drugih nesreèah vkljuèijo
tudi v programe nižjega in srednjega poklicnega in
srednjega strokovnega izobraževanja;

- skupaj z nevladnimi organizacijami, ki so vkljuèene
v varstvo pred naravnimi in drugimi nesreèami, bo
nadaljevan razvoj in spodbujanje bolj naèrtnih in
organiziranih oblik informiranja javnosti o potencial-
nih ogroženostih, seznanjanja in usposabljanja pre-
bivalstva z razliènimi neobveznimi oblikami
funkcionalnega usposabljanja za zašèito, reševan-
je in pomoè ter še posebej za osebno in vzajemno
zašèito. Pri tem se bo bolj naèrtno vzpostavilo
sodelovanje z nevladnimi organizacijami, katerih
dejavnost je varstvo okolja in s katero krepijo tudi
preventivne dejavnosti pri prepreèevanju oziroma
zmanjševanju nesreè;

- nadaljevana bo priprava strokovnih podlag za izva-
janje osebne in vzajemne zašèite ter napotkov za
prebivalce za ravnanje ob nesreèah (zgibanke, TV
spoti, filmi in podobno).

V obèini bomo v prihodnjem obdobju spodbujali zlasti
praktièno usposabljanje z razliènimi vrstami vaj na
lokalni ravni in se po potrebi udeleževali regijskih in v
skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije,
državnih vaj. Izvajalo se bo preverjanja pripravljenosti
razliènih reševalnih služb za delovanje ob nesreèah v
katerih je veliko število poškodovanih, v nesreèah pri
katerih so prisotne nevarne snovi in za preverjanje

Stran 60 Uradni vestnik Zasavja [t. 20



dopolnjenih konceptov zašèite, reševanja in pomoèi ob
doloèenih vrstah nesreè. Gospodarske družbe in drugi
izvajalci, ki so zavezanci po Seveso II. direktivi, bodo
z vajami preverjali naèrte zašèite in reševanja vsake tri
leta, vaje za druge vrste ogrožanja pa se bodo izvajale
vsakih pet let.

8. USMERITVE ZA RAZVOJNO IN RAZISKOVALNO
DELO

Razvojni in raziskovalni projekti na nacionalnem nivo-
ju bodo tudi v naslednjem srednjeroènem obdobju
potekali skladno s temeljnimi cilji razvoja varstva pred
naravnimi in drugimi nesreèami. V obèini bomo projek-
te spremljali in bomo po zmožnostih in potrebah pred-
vsem uporabniki rešitev realiziranih projektov.

V srednjeroènem obdobju bodo raziskave in razvojni
projekti obsegali zlasti:
- pripravo študij primerov za vsako veèjo nesreèo

(vzroki, posledice, sanacija);
- pripravo klimatskih scenarijev, ki bi opredelili

poveèanje verjetnosti pojavljanja posamiènih vre-
mensko pogojenih nesreè;

- stalno posodabljanje in povezljivost informaci-
jskega sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesreèami z gasilsko organizacijo in drugimi izva-
jalci oziroma uporabniki;

- uvedbo novih pristopov za podporo ukrepanju,
vodenju in poveljevanju z uporabo spletnih in
mobilnih tehnologij ter uvajanju novih tehnologij in
nadgradnjo že obstojeèih, za dostop in izmenjavo
podatkov ter povezljivost naèrtovalcev zašèite in
reševanja na vseh nivojih;

- uvedbo najnovejše informacijske podpore kot so
simulatorji poteka naravnih nesreè ter simulatorji za
spremljanje in vodenje reševanj ter upravljanje
podatkov;

- nadgradnjo sistemov za zagotavljanje kvalitetnih
storitev v omrežju ZARE ter zgodnje opozarjanje in
razglašanje nevarnosti;

- uvedbo novih tehnologij za komuniciranje na težko
dostopnih obmoèjih ter prouèevanje možnosti
vzdrževanja virov napajanja mobilnih naprav;

- razvoj metod za ocenjevanje stopnje ogroženosti,
škode ter drugih posledic nesreè;

- vzpostavitev sistema za satelitsko daljinsko zazna-
vanje v primeru naravnih nesreè in lasersko skeni-
ranje pomembnih obmoèij;

- nadgradnjo sistemov za kemijsko in biološko izvi-
dovanje v povezavi z GIS UJME ter optimizacijo
postopkov za detekcijo in identifikacijo s poudark-
om na meritvah kontaminacije, prenosu, prikazu in
obdelavi podatkov;

- zagotovitev uèinkovitega ravnanja in ukrepanja ob
onesnaženju celinskih voda z doloèitvijo in pred-
hodno pripravo lokacij za postavitev zašèitnih

zaves;
- izdelavo modelov in naèrtov ukrepanja ob nesreèah

z nevarnimi snovmi;
- izboljšanje postopkov za sledenje oseb ob požarih

ter v drugih zadimljenih okoljih oziroma prostorih;
- nove metode za zagotavljanje varnega dela gasil-

cev in drugih reševalcev s poudarkom na ugotavl-
janju njihovih psihofiziènih sposobnosti med gašen-
jem in sledenjem v zadimljenih prostorih;

- nadgradnjo postopkov zašèite in reševanja v pogo-
jih zmanjšane vidljivosti (jame, pod vodo, v temi
ipd.);

- izdelavo študij potrebnega gasilskega moštva in
opreme v posameznem okolju kot podlage za nad-
gradnjo standardov požarnega pokrivanja;

- nadgradnjo izobraževanja in usposabljanja s
poudarkom na e-izobraževanju, novih didaktiènih
pristopih, skupinskih in individualnih oblikah izo-
braževanja ter usposabljanja vkljuèno z najus-
treznejšimi oblikami preverjanja znanja;

- razvoj tehnièno materialnih sredstev za zašèito in
reševanje, kot je razvoj platforme lahke prikolice za
posebne namene z možnostjo modularne nadgrad-
nje, razvoj modelov vozil za gašenje na težko
dostopnih obmoèjih ter nesreèah z nevarnimi snov-
mi;

- razvoj specifiène zašèitne in reševalne opreme.

9. ODPRAVLJANJE POSLEDIC NESREÈ TER
ZAGOTAVLJANJE FINANÈNIH IN DRUGIH

SREDSTEV ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREÈAMI

9.1 Ocenjevanje škode in odpravljanje neposrednih
posledic naravnih in drugih nesreè

Uèinkovito ocenjevanje škode in odpravljanje
neposrednih posledic naravnih in drugih nesreè je
izrednega pomena. Zato bodo morali èlani obèinske
komisije za ocenjevanje škode pridobiti ustrezno
potrdilo o usposobljenosti in tudi permanentno spreml-
jati novosti in spremembe na tem podroèju, ki so na
nacionalnem nivoju zaèrtane sledeèe:
- prouèena bo možnost uveljavitve enotnega sistema

organizacije, odgovornosti in obveznosti pri
odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreè;

- nadaljevane bodo aktivnosti za izpopolnitev
metodologije za ocenjevanje škode, ki jo povzroèi-
jo naravne in druge nesreèe pri katerih je mogoèe
zagotoviti državno pomoè in pri tem upoštevalo
rešitve, ki veljajo v Evropski uniji. Prednostno se bo
razvijalo informacijsko podporo sistema ocenjevan-
ja škode v kmetijstvu in na stvareh, vkljuèno z
ocenjevanjem škode na objektih in obmoèjih kul-
turne dedišèine;

- izdelana bodo merila in pogoji za nudenje državne
pomoèi po vrstah, ukrepih in višini ob razliènih nes-
reèah, ki bodo zagotavljala enako obravnavo fiz-
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iènih in pravnih oseb ob razliènih vrstah nesreè;
- prouèena bo normativna in druga ureditev postop-

kov za urejanje tehniène, gradbene in druge doku-
mentacije za izvajanje neposredne sanacije pri
odpravi posledic velikih nesreè in po potrebi bodo
predlagane spremembe in dopolnitve, ki bodo
poenostavile postopke zlasti pa skrajšale èas med
nesreèo in zaèetkom izvajanja trajne sanacije in
obenem zagotavljale racionalne in ekonomsko
uèinkovite ter sprejemljive rešitve. V gozdarstvu
bodo izdelani naèrti sanacije za odpravljanje
posledic naravnih ujm, požarov, nevarnih bolezni in
škodljivcev gozdnega drevja v primerih, ko je
prizadetih veè obèin in regij.

9.2 Zagotavljanje finanènih in drugih sredstev

V obdobju do leta 2015, ki ga obsega ta obèinski pro-
gram, se bodo zagotavljala sredstva za izvajanje
temeljnih nalog zašèite, reševanja in pomoèi doloèenih
z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nes-
reèami s ciljem, da se za delovanje sistema ne zman-
jšuje materialne podlage. V obèini Trbovlje veèino teh
nalog izvaja Gasilska zveza Trbovlje, Gasilski zavod
Trbovlje, štiri prostovoljna gasilska društva, v primeru
nesreè veèjih razsežnosti pa še obèinske enote in
službe Civilne zašèite, po potrebi tudi 4 pogodbena
podjetja za potrebe tehniènega reševanja ter druge
organizacije oz. društva, ki s svojimi silami in material-
nimi sredstvi lahko nudijo ustrezno pomoè.

Delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesreèami v obèini Trbovlje se financira iz proraèuna
Obèine Trbovlje, sredstev požarne takse, Uprave RS
za zašèito in reševanje, donacij ter lastne dejavnosti
poklicne gasilske enote in prostovoljnih gasilskih
društev.

Finanèna sredstva za nadaljnje izpopolnjevanje in
krepitev pripravljenosti in delovanja sil za zašèito,
reševanje in pomoè bi morala v naslednjih letih
postopoma narašèati, kar pa bo odvisno od splošnih
gospodarskih razmer.

Sofinanciranje doloèenih segmentov podroèja varstva
pred naravnimi in drugimi nesreèami v obèini iz
državnega nivoja bo predvidoma potekalo po nasled-
njih usmeritvah:
- Ocenjuje se, da se sredstva požarne takse v

naslednjih letih ne bodo bistveno znižala in da bodo
ostala na enaki ravni. Temeljnih meril za zbiranje,
razdeljevanje in porabo sredstev požarne takse, se
ne bo spreminjalo. Od skupnih sredstev požarne
takse, bo 70 odstotkov, ki jih prejemajo obèine, še
naprej namenjenih investicijski porabi z namenom,
da se naèrtno nadaljuje s posodabljanjem in
nadomešèanjem gasilske zašèitne in reševalne
opreme. Sredstva požarnega sklada na državni

ravni pa se bodo namenjala tudi za zahtevnejšo in
specialno opremo za delovanje gasilskih enot pri
izvajanju nalog zašèite, reševanja in pomoèi ob
doloèenih ali aktualnih vrstah nesreè.

- Pri sofinanciranju nalog, ki jih izvajajo reševalne
službe, ki delujejo kot javne službe na obmoèju
celotne države, nalog, ki jih izvajajo doloèene
gasilske enote in druge reševalne sestave izven
obmoèja za katerega so ustanovljene, se bo
upoštevalo spremembe v organiziranosti,
ogroženosti in opremljenosti posameznih služb in
sestav, bistveno poveèano število nesreè doloèene
vrste ter nove naloge, ki jih bodo te enote ali službe
zaèele opravljati.

- Nadaljevalo se bo z vsakoletnimi razpisi za sofi-
nanciranje nabav tipizirane in s kategorizacijo
skladne gasilske zašèitne in reševalne opreme in
sredstev s ciljem, da se sofinanciranje zagotavlja
do 20 odstotkov nabavne vrednosti, upoštevaje tudi
davek na dodano vrednost ter da se v letnih
razpisih upoštevajo aktualne usmeritve pri vodenju
opremljanja gasilske reševalne službe, doloèene
za obmoèje celotne države.

- Z namenom poveèevanja pripravljenosti na nes-
reèe, ki jih povzroèajo podnebne spremembe in v
sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, se bodo
postopno širili programi zagotavljanja specifiène
gasilske in druge zašèitne in reševalne opreme, kot
so razliène vrste muljnih èrpalk, rešilni jopièi,
namenski èolni in druga sredstva. Del teh pro-
gramov se bo upošteval skupaj z naèrtovanimi
prednostnimi nalogami, ki jih bodo zaèele opravljati
gasilske enote v tem srednjeroènem obdobju, tudi
pri usmerjanju porabe 30 odstotkov požarne takse
na državni ravni.

- V zaèetnem obdobju, ki ga obsega ta program, bo
urejeno povraèilo dela stroškov intervencij, èe je do
intervencije prišlo zaradi malomarnosti ali opustitve
povzroèitelja oziroma iz drugih z zakonom
doloèenih razlogov.

Na državnem nivoju se bodo nadaljevala prizadevan-
ja, da se v sistemu financiranja obèin doloèijo in
upoštevajo merila zlasti glede ogroženosti zaradi nar-
avnih in drugih nesreè, ki vplivajo na obseg nalog in s
tem tudi obveznosti obèin pri financiranju nalog varst-
va pred naravnimi in drugimi nesreèami iz obèinske
pristojnosti. Prednostno pa se bo poskušalo zagotovi-
ti, da vse obèine zagotavljajo v vsakem primeru sred-
stva za zdravstvene preglede, za nezgodno,
zdravstveno, invalidsko in drugo zavarovanje, uspos-
abljanje in osnovno delovanje gasilske in drugih reše-
valnih služb iz svoje pristojnosti.
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10. URESNIÈEVANJE IN DOPOLNJEVANJE
PROGRAMA

Uresnièevanje tega programa bo neposredno in preko
pristojnih delovnih teles spremljal Obèinski svet
Obèine Trbovlje in ga po potrebi dopolnil.

Za uresnièevanje tega programa Obèinski svet Obèine
Trbovlje sprejema letne naèrte varstva pred naravnimi
in drugimi nesreèami.

11. UVELJAVITEV PROGRAMA

Ta program zaène veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Zasavja.
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45.

Na podlagi 23. in 28. èlena Zakona o volilni in referen-
dumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 -
ZPolS-D in 105/08 - odloèba US) in 37. èlena Statuta
Obèine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/07 -
preèišèeno besedilo) je Obèinski svet Obèine Trbovlje
na 28. redni seji dne 21.6.2010 sprejel 

S K L E P

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve v Obèini Trbovlje za volilno leto 2010

1. èlen

S tem sklepom se doloèijo upravièenci in kriteriji za
delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve v Obèini Trbovlje za volilno leto 2010. 

2. èlen

Stroški volilne kampanje za volitve v obèinski svet ne
smejo preseèi 0,40 eura na posameznega volilnega
upravièenca v Obèini Trbovlje. 
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseèi 0,25 eura na posameznega volilnega uprav-
ièenca v Obèini Trbovlje. Èe pride do drugega kroga
glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata,
ki na tem glasovanju kandidirata, poveèajo še za 0,15
eura na posameznega volilnega upravièenca v Obèini
Trbovlje. 

3. èlen

Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli man-
dati za èlane obèinskega sveta, imajo pravico do povr-
nitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eurov za
dobljeni glas, pri èemer skupni znesek povrnjenih
stroškov ne sme preseèi zneska porabljenih sredstev,
razvidnega iz poroèila obèinskemu svetu in raèunske-
mu sodišèu. 

4. èlen

Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kan-
didati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila
volilnih upravièencev, ki so glasovali, imajo pravico do
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 eura
za vsak dobljeni glas. Èe pride na volitvah za župana
do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kan-
didirata v drugem krogu, upravièena do povraèila
stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseèi
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poroèila
obèinskemu svetu in raèunskemu sodišèu. 

5. èlen

Organizatorju volilne kampanje za volitve v obèinski
svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo
povrnejo stroški volilne kampanje iz proraèuna Obèine
Trbovlje najkasneje v 30 dneh po predložitvi poroèila
obèinskemu svetu in raèunskemu sodišèu. 

6. èlen

Ta sklep zaène veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem vestniku Zasavja.

Številka: 041-1/2010
Datum: 21.6.2010

ŽUPAN
OBÈINE TRBOVLJE

Bogdan BAROVIÈ
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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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