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OBÈINA TRBOVLJE

22.

Na podlagi 21. èlena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08, 76/08, 14/10,
84/10), 8. èlena Zakona o volilni in referendumski kam-
panji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11),
šestega odstavka 17. èlena Zakona o prekrških (Urad-
ni list RS, št. 3/07 - UPB4, 29/07, 58/07, 17/08, 21/08,
76/08, 108/09, 109/09, 45/10, 9/11, 10/11) in 29. ter
37. èlena Statuta obèine Trbovlje (PB, Uradni vestnik
Zasavja, št. 28/07) je Obèinski svet obèine Trbovlje na
svoji 6. redni seji, dne 23.05.2011 sprejel

ODLOK O OGLAŠEVANJU IN OBVEŠÈANJU NA
OBMOÈJU OBÈINE TRBOVLJE

I. SPLOŠNE DOLOÈBE
1. èlen

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se doloèajo pogoji, naèini in
obveznosti za postavljanje objektov in naprav (v nadal-
jevanju: objektov) za oglaševanje in obvešèanje ter
izvajanje dejavnosti oglaševanja, in obvešèanja na
javnih površinah in drugih površinah in objektih, na
katerih ima obèina lastninsko, stvarno ali drugo pravi-
co na obmoèju obèine Trbovlje.
(2) Na javnih površinah in drugih površinah in objektih,
na katerih ima obèina lastninsko, stvarno ali drugo
pravico je oglaševanje in obvešèanje dovoljeno samo
na oglasnih mestih in objektih za oglaševanje in
obvešèanje in na naèin, ki je doloèen s tem odlokom. 

2. èlen
(namen oglaševanja in obvešèanja)

(1) Oglaševanje in obvešèanje obsega vse vrste
posredovanja obvestil in sporoèil z oglasnimi sredstvi
za slikovno in zvoèno oglaševanje širši javnosti. 
(2) Oglasno sredstvo je namenjeno širši javnosti,
kadar je namešèeno tako, da je usmerjeno navzven in
je vizualno oziroma zvoèno zaznavno iz odprtega
javnega prostora. 
(3) Na oglasnih mestih se postavljajo stalni ali zaèasni
oglasni objekti in naprave za oglaševanje in obvešèanje.

3. èlen
(pogoji za opravljanje dejavnosti)

(1) Na javnih površinah in drugih zemljišèih ter objek-
tih na katerih ima Obèina Trbovlje lastninsko, stvarno
ali drugo pravico se oglaševanje in obvešèanje iz prve-
ga odstavka 2. èlena tega odloka opravlja kot gospo-
darska dejavnost.
(2) Dejavnost iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo
pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in
posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki so

registrirani za to dejavnost in pridobijo pravico oglaše-
vanja in obvešèanja ter pridobijo ustrezna soglasja in
dovoljenja skladno s tem odlokom in drugimi predpisi,
ki urejajo to podroèje. 
(3) Namesto javnega razpisa lahko Obèina Trbovlje
dejavnost iz prvega odstavka na doloèenih ali vseh
lokacijah izvaja tudi v lastni režiji ali za to pooblasti pod-
jetje katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je.

4. èlen
(stalni in zaèasni objekti za oglaševanje in

obvešèanje)
(1) Stalni objekti in naprave za oglaševanje in
obvešèanje so: 
- veliki plakatni panoji, 
- mali plakatni panoji, 
- svetlobne vitrine, 
- svetlobni stebri, 
- volumski objekti za oglaševanje, 
- èez cestni transparenti, 
- obešanke na drogovih javne razsvetljave, 
- slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine

gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene
zgradb ali talne površine, 

- totem ali pokonèna tabla, 
- turistièni, obvestilni in usmerjevalni znaki. 
(2) Zaèasni objekti in naprave za oglaševanje in
obvešèanje so: 
- prenosljivi panoji, 
- zastave, 
- panoji in naprave za oglaševanje in obvešèanje na

vozilih, 
- transparenti, 
- drugi podobni premièni objekti in naprave. 

II. MERILA IN POGOJI ZA POSTAVITEV IN
OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV ZA

OGLAŠEVANJE IN OBVEŠÈANJE

5. èlen
(pravilnik)

(1) Župan obèine Trbovlje s pravilnikom doloèi lokacije
in namen objektov za oglaševanje in obvešèanje, na
podlagi predhodno izdelanega elaborata, ob upošte-
vanju doloèil prostorskih aktov ter  predpisov s podroè-
ja urejanja cest in varnosti v cestnem prometu.
(2) V pravilniku iz prejšnjega odstavka župan doloèi
tudi obliko, velikost in druga merila za oblikovanje
objektov za oglaševanje in obvešèanje, v skladu s
celostno grafièno podobo Obèine Trbovlje in državnih
predpisov o javnih cestah in prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah.

6. èlen
(dovoljenja in soglasja)

(1) Za postavitev objektov za oglaševanje in
obvešèanje mora izvajalec predhodno pridobiti
ustrezno soglasje Obèine Trbovlje.
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(2) Za postavitev stalnih objektov za oglaševanje in
obvešèanje mora izvajalec pridobiti tudi ustrezno
upravno dovoljenje, v skladu s predpisi, ki urejajo gra-
ditev objektov. V primeru, da je na lokacijah za
postavitev objektov za oglaševanje in obvešèanje
potrebno pridobiti upravno dovoljenje, ki omogoèa
poseg v prostor in gradnjo objektov, si ga mora izbrani
izvajalec pridobiti na lastne stroške. 
(3) Za postavitev objektov za oglaševanje in
obvešèanje v obmoèju, ki je s posebnimi predpisi opre-
deljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne
infrastrukture ali v obmoèju, ki je s posebnimi predpisi
opredeljeno kot varovano obmoèje, mora izvajalec
predhodno pridobiti tudi soglasje pristojnega organa
oziroma službe.

III. UPORABA LOKACIJ ZA POSTAVITEV
OBJEKTOV IN NAPRAV ZA OGLAŠEVANJE IN

OBVEŠÈANJE

7. èlen
(pridobivanje pravice uporabe lokacij)

Pravico za postavitev objektov za oglaševanje in
obvešèanje se lahko pridobi: 
- na podlagi javnega razpisa, kadar gre za stalne

objekte in naprave za oglaševanje in obvešèanje, 
- s soglasjem na predlog oglaševalca, kadar gre za

oglaševanje in obvešèanje na zaèasnih objektih za
oglaševanje in obvešèanje.

8. èlen
(postopek javnega razpisa)

(1) Pravico oglaševanja in obvešèanja iz prvega
odstavka 3. èlena tega odloka na javnih površinah in
drugih zemljišèih ter objektih na katerih ima Obèina
Trbovlje lastninsko, stvarno ali drugo pravico pridobi
izvajalec na podlagi javnega razpisa praviloma za
dobo petih let. 
(2) Obèina Trbovlje v javni razpis vkljuèi vse ali le
nekatere od stalnih objektov za oglaševanje in
obvešèanje, ki so opredeljeni v pravilniku iz  5. èlena
tega odloka in doloèi pogoje in merila za izbor izvajal-
ca. 
(3) Postopek javnega razpisa, na podlagi predpisov, ki
urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem samouprav-
nih lokalnih skupnosti, izvede komisija, ki jo imenuje
župan.
(4) O izboru izvajalca na predlog komisije odloèi župan
in o tem obvesti ponudnike. Z izbranim ponudnikom
Obèina Trbovlje sklene pogodbo, s katero se doloèijo
pogoji za izvajanje oglaševanja in obvešèanja ter viši-
na in naèin plaèevanja nadomestila in taks. 
(5) Èe izvajalec izpolnjuje vse obveznosti tega odloka
in sklenjene pogodbe, se obdobje iz prvega odstavka
tega èlena lahko podaljša za enako obdobje.
(6) Vse lokacije se lahko po preteku obdobja, za
katerega je bila sklenjena pogodba, ponovno oddajo z
javnim razpisom. 

(7) Èe se pokaže drugaèna potreba izrabe prostora,
mora oglaševalec po prejetem obvestilu pristojnega
organa Obèine Trbovlje oziroma pod pogoji doloèenimi
z javnim razpisom, odstraniti objekte na lastne stroške.

9. èlen
(vsebina javnega razpisa)

(1) Javni razpis mora vsebovati: 
- opredelitev lokacij za postavitev posamezne vrste

objektov za oglaševanje in obvešèanje, 
- morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli glede

na lokacijo in naèin rabe javne površine,
- rok za postavitev in pogoje za oblikovanje objektov

za oglaševanje in obvešèanje, 
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudniki, 
- merila za izbor ponudnika, 
- rok za oddajo ponudb, 
- èas in kraj odpiranja ponudb, 
- rok, v katerem bodo ponudniki obvešèeni o izbiri,
- doloèilo, da lahko župan kadarkoli do sklenitve

pogodbe prekine postopek in 
- ostale pogoje, ki jih doloèajo predpisi. 
(2) Na javnem razpisu se izloèijo tisti, ki: 
- niso poravnali obveznosti do obèine, 
- niso odstranili objektov ali naprav za oglaševanje

skladno s tem odlokom, 
- niso odstopili obèini plakatnih mest za potrebe

volilne kampanje. 

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

10. èlen
(obveznosti izvajalca)

(1) S stalnimi oglasnimi objekti za oglaševanje in
obvešèanje upravlja izbrani izvajalec. 
(2) Izvajalec mora skrbeti: 
- da sam opravlja dejavnost oglaševanja (doloèa

pogoje, zagotavlja namešèanje in odstranjevanje
oglasnih sredstev), 

- da vsak objekt in napravo za oglaševanje oznaèi
vsaj z logotipom svojega podjetja, 

- da redno vzdržuje in obnavlja objekte in naprave za
oglaševanje, 

- da so oglasna sredstva na oglasnem objektu
primerno razvršèena, 

- da poškodovana oglasna sredstva odstrani v
najkrajšem možnem èasu, najkasneje pa v roku
dveh dni, 

- da neoddano oglasno površino na oglasnem objek-
tu primerno uredi, 

- da v dveh dneh po prejemu pisnega opozorila
uradne osebe obèinskega nadzora  odstrani vsa
oglasna sredstva, ki niso namešèena v skladu s
tem odlokom, 

- da je oglaševalsko sporoèilo oblikovano v skladu s
predpisi, ki doloèajo pravila oglaševanja, 

- da za oglaševanje na oglasnih objektih, ki so pred-
met pogodbe o oglaševanju, plaèuje nadomestilo v
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skladu s pogodbo in obèinsko takso v skladu z
odlokom, ki ureja obèinske takse v obèini Trbovlje.

11. èlen
(obveznosti izvajalca v zvezi z lokacijo)

(1) Izvajalec je dolžan postaviti in oblikovati objekte za
oglaševanje in obvešèanje v skladu s pogoji iz razpisa
in pogodbe.
(2) Izvajalec je dolžan po preteku obdobja, doloèene-
ga v pogodbi oziroma po razveljavitvi pogodbe na pod-
lagi katere je bil upravièen uporabljati razpisano lokaci-
jo, odstraniti objekte in naprave za oglaševanje in
obvešèanje v najkrajšem možnem èasu, vendar
najkasneje v tridesetih dneh.
(3) V kolikor izvajalec ne odstrani objektov in naprav v
predpisanem roku, jih na njegove stroške odstrani
obèina oziroma njen pooblašèenec.
(4) Izvajalec, ki preneha z oglaševanjem in obvešèan-
jem pred potekom obdobja, v katerem je upravièen
uporabljati lokacijo, je dolžan o tem obvestiti obèinsko
upravo najmanj trideset dni pred prenehanjem oglaše-
vanja in obvešèanja in v roku trideset dni od prekinitve
pogodbe odstraniti objekte za oglaševanje in
obvešèanje. 

12. èlen
(namešèanje oglasnih sredstev)

Oglasna sredstva na objektih za oglaševanje in
obvešèanje lahko namešèa samo izbrani izvajalec.

13. èlen
(predèasna prekinitev pogodbe)

(1) V primeru, da izvajalec tudi po prejemu pisnega
opozorila ne izpolnjuje obveznosti iz 10. èlena in
èetrtega odstavka 11. èlena,  lahko Obèina Trbovlje
prekine pogodbo pred iztekom roka za katerega je bila
pogodba sklenjena. 
(2) Obèina Trbovlje lahko prekine pogodbo tudi v
primeru, èe izvajalec v predpisanem roku ne postavi
objektov ali naprav za oglaševanje. 

V. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA USMERJANJE IN
OBVEŠÈANJE

14. èlen
(turistièna in druga obvestilna signalizacija)

Turistièno in drugo obvestilno signalizacijo predstavlja-
jo: 
- znaki za obvešèanje o kulturnih, zgodovinskih in

naravnih znamenitostih ter spomenikih,
- znaki za obvešèanje o smeri v kateri so kulturna,

zgodovinska in naravna znamenitost ali spomenik
ter pomembnejši objekt in naprava znotraj obmoèja
znamenitosti ali naselja

- znak za izraz dobrodošlice na vstopu v obèino ali
naselje,

- znaki za podajanje prometnih, turistiènih in drugih
informacij na prometnih površinah zunaj vozišèa

ceste (poèivališèa, parkirišèa) in na drugih površi-
nah ob cesti, ki so doloèene za opravljanje spreml-
jajoèih dejavnosti ob cesti.

15. èlen
(pogoji za postavitev in oblikovanje turistiène in druge
obvestilne signalizacije)
Znaki turistiène in druge obvestilne signalizacije mora-
jo biti oblikovani in locirani v prostor pod pogoji, ki jih
doloèajo predpisi o javnih cestah in prometni signal-
izaciji in prometni opremi na javnih cestah.

VI. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE
KAMPANJE IN REFERENDUMSKEGA

VPRAŠANJA

16. èlen
(brezplaèno in enakovredno zagotavljanje plakat-

nih mest)
V skladu zakonom, ki ureja volilno in referendumsko
kampanjo, mora Obèina Trbovlje za potrebe volilne in
referendumske kampanje brezplaèno in enakovredno
zagotoviti vsem organizatorjem volilne in referen-
dumske kampanje osnovno informiranje volivcev na
obmoèju Obèine Trbovlje o listi kandidatov ali kandi-
datu oziroma o referendumskem vprašanju.

17. èlen
(dolžnost izvajalcev)

Izvajalci, ki so pridobili lokacije za postavitev objektov
in naprav za oglaševanje z javnim razpisom, morajo za
potrebe volilne in referendumske kampanje odstopiti
oziroma pripraviti plakatna mesta, ki jih doloèi župan
Obèine Trbovlje s pravilnikom iz 5. èlena odloka.

18. èlen
(javna objava pogojev za uporabo plakatnih mest)
(1) Organizatorji volilne kampanje pridobijo prostor na
objektih za oglaševanje in obvešèanje na obmoèju
Obèine Trbovlje na podlagi javne objave pogojev za
uporabo plakatnih mest. 
(2) Obèinska uprava Obèine Trbovlje mora najkasneje
60 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25
dni pred dnem glasovanja na referendumu, javno
objaviti pogoje iz prvega odstavka tega èlena.

19. èlen
(dolžnost ravnanja organizatorjev volilne kampan-

je)
Organizatorji volilne kampanje so dolžni ravnati v
skladu z: 
- doloèili zakona, ki ureja volilno in referendumsko

kampanjo, 
- doloèili pogojev za uporabo plakatnih mest in 
- doloèili tega odloka.
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VII. TAKSE

20. èlen
(plaèilo uporabe lokacij)

Višina in naèin plaèevanja uporabe lokacij za oglaše-
vanje in obvešèanje se ureja skladno s predpisi, ki ure-
jajo obèinske takse in skladno s predpisi, ki urejajo
stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti.

VIII. NADZOR IN KAZENSKE DOLOÈBE
21. èlen

(obèinski organ inšpekcijskega in redarskega nadzora)
Nadzor nad izvajanjem doloèb odloka, za kršitev kater-
ih je predpisana globa, opravljajo pristojne uradne
osebe obèinskega nadzora.

22. èlen
(globe)

(1) Z globo v znesku 800 EUR se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, èe: 
- ravna v nasprotju s 3. èlenom tega odloka, 
- ravna v nasprotju z doloèbami 10. èlena in èetrtega
odstavka 11. èlena tega odloka, 
(2) Z globo v znesku 200 EUR se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka. 
(3) Z globo v znesku 100 EUR se kaznuje za prekršek
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka.

IX. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE

23. èlen
(pravilnik in javni razpis)

(1) V roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka župan
sprejme pravilnik iz 5. èlena tega odloka. 
(2) V roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka se
objavi javni razpis za izbor izvajalcev v skladu z doloèili
tega odloka.

24. èlen
(veljavnost sklenjenih pogodb)

Obstojeèe pogodbe, ki urejajo oglaševanje, prenehajo
veljati s potekom èasa, za katerega so bile sklenjene,
razen v primeru, da se pogodbeni stranki dogovorita o
predèasnem prenehanju.

25. èlen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati
Odlok o neprometnih znakih v obèini Trbovlje (Uradni
vestnik Zasavja št. 4/96 in 4/04) in Odlok o  oglaše-
vanju in obvešèanju na obmoèju obèine Trbovlje
(Uradni vestnik Zasavja št. 6/06).

26. èlen
(zaèetek veljavnosti odloka)

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

Številka:  007-4/2011 
Datum: 23.05.2011   

župan
Vili TREVEN
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OBÈINA TRBOVLJE

23.

Na podlagi 27. èlena Zakona o zašèiti živali (Uradni list
RS, št. 43/07 - UBP2), 3. in 7. èlena Zakona o javnih
gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/1993,
30/1998, 127/2006-ZJZP) in 29. ter 37. èlena Statuta
obèine Trbovlje (PB, Uradni vestnik Zasavja, št. 28/07)
je Obèinski svet obèine Trbovlje na svoji 6. redni seji,
dne 23.05.2011 sprejel

ODLOK O NAÈINU OPRAVLJANJA JAVNE
SLUŽBE ZAGOTAVLJANJA

POMOÈI, OSKRBE IN NAMESTITVE ZAPUŠÈENIH
ŽIVALI V ZAVETIŠÈU NA OBMOÈJU OBÈINE

TRBOVLJE

I. SPLOŠNE DOLOÈBE

1. èlen
(javna služba)

S tem odlokom se doloèi naèin opravljanja lokalne
javne službe zagotavljanja pomoèi, oskrbe in
namestitve zapušèenih živali v zavetišèu (v nadalje-
vanju: javna služba) na obmoèju obèine Trbovlje.

2. èlen
(vsebina odloka)

Odlok doloèa:
- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja

javne službe, 
- vrsto in obseg storitev javne službe,
- pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne

službe,
- pravice in obveznosti uporabnikov in izvajalcev

javne službe,
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izva-

janje javne službe, ki so last obèine ter del javne last-
nine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa

- vire financiranja javne službe in 
- nadzor nad izvajanjem javne službe.

3. èlen
(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prve-
ga èlena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom,
se uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo izvajanje
javne službe iz prvega èlena tega odloka.

4. èlen
(pomen pojmov)

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot
je doloèen z zakonom, ki ureja podroèje varstva in
zašèite živali.

II. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

5. èlen
(storitve javne službe)

(1) Javna služba iz 1. èlena tega odloka obsega:
- sprejem prijav o zapušèenih živalih,
- zagotavljanje potrebne veterinarske pomoèi

zapušèenim živalim,
- zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe

zapušèenih živali v zavetišèu,
- skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma proda-

jo ali oddajo živali novim lastnikom,
- skrb za ažurno vodenje registra psov.
(2) Javna služba obsega tudi izvajanje drugih nalog
doloèenih s predpisi s podroèja varstva in zašèite
živali.

III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA
ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

6. èlen
(obmoèje opravljanja javne službe)

Javna služba iz 1. èlena tega odloka se opravlja na
celotnem obmoèju obèine Trbovlje.

7. èlen
(oblika opravljanja javne službe)

(1) Javna služba iz 1. èlena tega odloka se opravlja kot
koncesionirana dejavnost.
(2) Koncesija se podeli pod pogoji in postopku pred-
pisanimi s koncesijskim aktom za dobo petih let.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
STORITEV JAVNE SLUŽBE

8. èlen
(zagotovitev zavetišèa)

(1) Javna služba iz 1. èlena tega odloka se zagotavlja
z zavetišèem, pri èemer mora biti na vsakih 800 reg-
istriranih psov v obèini zagotovljeno eno mesto v
zavetišèu.
(2) Zavetišèe mora biti urejeno skladno s predpisi s
podroèja varstva in zašèite živali.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV IN
IZVAJALCEV JAVNE SLUŽBE

9. èlen
(pravice in obveznosti uporabnikov)

(1) Kdor izgubi žival ali kdor najde zapušèeno žival, o
tem obvesti zavetišèe oziroma pristojno veterinarsko
organizacijo.
(2) Skrbnik najdene hišne živali ima pravico zahtevati
vrnitev živali. Èe tega ne stori v roku 8 dni od dneva,
ko je bila namešèena v zavetišèe, lahko imetnik
zavetišèa žival odda tudi drugemu zainteresiranemu
skrbniku, ki se zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel.
(3) Vse stroške v zvezi z zapušèeno živaljo plaèa
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dosedanji skrbnik živali, èe ni s predpisi doloèeno dru-
gaèe. Èe skrbnik živali ni znan oziroma, èe lastnika
živali ni mogoèe ugotoviti, krije stroške obèina.
(4) Izvajalec javne službe, ki žival odda, lahko zaraèu-
na novemu skrbniku pavšalni znesek za materialne
stroške oskrbe živali v skladu s cenikom, ki ga potrdi
obèinski svet. 

10. èlen
(obveznosti izvajalca)

(1) Izvajalec javne službe opravlja naslednje naloge: 
- sprejema prijave o zapušèenih živalih; 
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoè zapušèen-

im živalim; 
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo

zapušèenih živali v zavetišèu; 
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma proda-

jo ali oddajo živali novim skrbnikom; 
- skrbi za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat

letno posreduje lokalni skupnosti 
(2) Izvajalec javne službe pri opravljanju svojih nalog
sodeluje s pristojno veterinarsko službo in organizaci-
jami za zašèito živali.
(3) Izvajalec javne službe se šteje za skrbnika
zapušèenih živali, dokler so te v zavetišèu.
(4) V zvezi z opravljanjem nalog iz prvega odstavka
tega èlena vodi izvajalec javne službe ustrezne evi-
dence, pri èemer je dolžan spoštovati doloèila zakona,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

VI. VRSTO IN OBSEG NAPRAV POTREBNIH ZA
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO LAST OBÈINE
TER DEL JAVNE LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO

IN VARSTVO, KI GA UŽIVA

11. èlen
(zavetišèe)

(1) Za izvajanje dejavnosti javne službe obèina zago-
tovi zavetišèe. Èe obèina ne zagotovi zavetišèa ga
mora zagotoviti izvajalec javne službe. 
(2) Zavetišèe iz prvega odstavka tega èlena lahko pod
enakimi pogoji, doloèenimi z zakonom, tem odlokom in
drugimi obèinskimi predpisi ter predpisi izdanimi na
podlagi javnega pooblastila, uporablja vsakdo.

VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

12. èlen
(vzpostavitev zavetišèa)

Izvajalec javne službe pridobi sredstva za vzpostavitev
zavetišèa iz naslednjih virov: 
- proraèuna lokalne samoupravne skupnosti; 
- proraèuna Republike Slovenije za gradbena dela in

opremo, vendar najveè do višine 50% njihove
dejanske vrednosti, èe je investicija v skladu s
pogoji, ki jih predpiše minister; 

- drugih virov (darila, donacije ipd.). 

13. èlen
(delovanje zavetišèa)

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za delovanje
zavetišèa iz naslednjih virov: 
- iz proraèuna lokalne samoupravne skupnosti; 
- iz proraèuna Republike Slovenije, èe gre za društ-

vo, ki deluje v javnem interesu; 
- iz plaèila stroškov v zvezi z zapušèenimi živalmi; 
- iz drugih virov.

14. èlen
(oblikovanje cene storitev javne službe)

Cene storitev javne službe se doloèijo s cenikom, ki ga
na predlog izvajalca javne službe potrdi obèinski svet
obèine.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

15. èlen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)

(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe opravljajo
pristojni inšpektorji v okviru svojih pooblastil in pristo-
jnosti.
(2) Pristojni organ obèinske uprave ima pravico
kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi
izvajalec javne službe, pri èemer je dolžan spoštovati
doloèila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

IX. PREHODNE IN KONÈNA DOLOÈBA

16. èlen
(cenik storitev)

Izvajalec javne službe mora predložiti obèinskemu
svetu v potrditev cenik storitev javne službe v roku 30
dni od podpisa koncesijske pogodbe.

17. èlen
(koncesijski akt)

Obèinski svet sprejme akt iz drugega odstavka sed-
mega èlena najkasneje v šestih mesecih po sprejetju
tega odloka.

18. èlen
(veljavnost odloka)

(1) Ta odlok zaène veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem vestniku Zasavja.
(2) Opravljanje storitev javne službe na naèin doloèen
v tem odloku, se priène izvajati najkasneje do
1.6.2012.

Številka:  007-3/2011 
Datum: 23.05.2011   

župan
Vili TREVEN
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OBÈINA TRBOVLJE

23.

Na podlagi 46. in 57. èlena Zakona o prostorskem
naèrtovanju (ZPNaèrt, Uradni list RS, št. 33/07,
108/09) ter 29. in 37.  èlena Statuta obèine Trbovlje
(PB, Uradni vestnik Zasavja, 28/07) je župan Obèine
Trbovlje sprejel

S K L E P
o zaèetku postopka priprave  Obèinskega podrob-

nega prostorskega naèrta  
za obmoèje IZ 9/5 - BOLNICA

1. èlen
(Splošno)

(1) S tem sklepom župan Obèine Trbovlje doloèa, da
se priprava Sprememb in dopolnitev ureditvenega
naèrta za obmoèje IZ 9/5 - Bolnica nadaljuje in konèa
kot priprava Obèinskega podrobnega prostorskega
naèrta za obmoèje IZ 9/5 - Bolnica (v nadaljevanju
OPPN) , ker se je v postopku priprave Sprememb in
dopolnitev ureditvenega naèrta za obmoèje IZ 9/5 -
Bolnica ugotovilo, da je zaradi potrebnih obsežnih
sprememb veljavnega prostorskega akta smiselno
pripraviti nov OPPN.    
(2) Za obravnavano obmoèje je sprejet Odlok o Ured-
itvenem naèrtu za obmoèje urejanja IZ 9/5 - Bolnica
(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/99, 10/99 in 35/03).
(3) OPPN je potrebno izdelati skladno z doloèbami
Pravilnika o vsebini, obliki in naèinu priprave
obèinskega podrobnega prostorskega naèrta (Uradni
list RS, št. 99/07).

2. èlen
(Vsebina)

Vsebina sklepa: 
- ocena stanja in razlogi za pripravo obèinskega

podrobnega prostorskega naèrta; 
- obmoèje obèinskega podrobnega prostorskega

naèrta; 
- naèin pridobitve strokovnih rešitev; 
- roki za pripravo obèinskega prostorskega podrob-

nega naèrta in njegovih posameznih faz; 
- navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo

smernice za naèrtovanje prostorske ureditve iz nji-
hove pristojnosti; 

- obveznosti v zvezi s financiranjem.

3. èlen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Obravnavano obmoèje IZ 9/5 - BOLNICA je z
Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoroènega plana obèine Trbovlje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta

1997 in družbenega plana Obèine Trbovlje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega 1997 (Uradni
vestnik Zasavja, št. 13/86, 20/86, 13/98, 24/03 in
28/09) opredeljeno kot obmoèje izobraževanja in
zdravstvo, ki se ureja z veljavnim ureditvenim naèrtom. 
(2) Pobudo za izdelavo Sprememb in dopolnitev za
obmoèje IZ 9/5 - BOLNICA je podal investitor in
uporabnik prostora v funkcionalni enoti 1 - Splošna
bolnica Trbovlje. Pobudnik želi na delu obmoèja zgra-
diti urgentni center, reševalno postajo s polikliniko ter
dozidavo zdravstvenega doma. Nujno je korigirati
prometne ureditve z rekonstrukcijo napajalne ceste z
ureditvami parkirnih prostorov in posodobitvijo ener-
getske in komunalne infrastrukture. Zaradi potrebnih
obsežnih sprememb in zakonske neskladnosti vsebine
nekaterih èlenov je bilo v postopku priprave ugotovl-
jeno, da je zaèeti postopek priprave sprememb in
dopolnitev smiselno nadaljevati kot postopek priprave
novega OPPN za celotno obmoèje urejanja.  
(3) Glede na dejstvo, da se znotraj obmoèja urejanja
obravnavajo razliène prostorske ureditve, se zaradi nji-
hove racionalne izvedbe OPPN lahko izvaja postopo-
ma, pri èemer morajo posamezne faze predstavljati
zakljuèene prostorske in funkcionalne celote. 

4. èlen
(Obmoèje OPPN)

(1) V obmoèju urejanja se nahajajo zemljišèa in objek-
ti naslednjih parcelnih številk:  379/1, 379/8, 379/12,
380/1, 380/4, 380/5, 380/8, 380/10, 380/11, 380/12,
380/13, 415/1, 448/3, 448/4, 448/5, 448/6, 448/7,
450/1, 450/2, 450/6, 450/9, 450/10, 450/11, 450/12,
450/14, 450/15, 450/16, 450/17, 451-del, 460/1, 460/2,
460/3, 460/4, 460/5, 460/6, 460/7, 462/2, 462/3, 462/4,
464/1, 464/2, 464/3, 465/1, 465/2, 465/3, 467/2, 467/3,
1784/3-del, 1829/2-del, 1829/3-del, 1829/4, 1783/12-
del, *75/2, *78/1, *78/2, *643, *644, *645, *1532, *1533
in *1534, vse k.o. Trbovlje. 
(2) Obmoèje je glede na predvidene prostorske ured-
itve razdeljeno na štiri ureditvene enote in sicer:
1. UE Bolnica in zdravstveni dom,
2. UE Rudarska cesta,
3. UE Loke in
4. UE Vrtec.
(3) UE 5 je prikaz vplivnega obmoèja prostorske ured-
itve ceste na Klek in se nahaja izven meja obmoèja
urejanja.  

5. èlen
(Naèin pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati doloèila
Zakona o prostorskem naèrtovanju (ZPNaèrt, Ur.l. RS,
št. 33/07), Odloka o spremembah in dopolnitvah pros-
torskih sestavin dolgoroènega plana obèine Trbovlje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega
leta 1997 in družbenega plana Obèine Trbovlje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega 1997
(Uradni vestnik Zasavja, št. 13/86, 20/86, 13/98, 24/03
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in 28/09), Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur.l.
RS, št. 122/04), Pravilnika o vsebini, obliki in naèinu
priprave obèinskega podrobnega prostorskega naèrta
(Ur.l. RS, št. 99/07), Pravilnika o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišè (Uradni list RS, št.
80/07) in doloèila drugih veljavnih predpisov, ki urejajo
podroèja naèrtovanja in gradnje. Poleg navedenega je
potrebno upoštevati podatke o obstojeèi komunalni in
infrastrukturni opremi obmoèja in druge prostorske
podatke, ki se nanašajo na obravnavano obmoèje ter
smernice za naèrtovanje, ki jih v postopku priprave
podajo pristojni nosilci urejanja prostora.
(2) V postopku priprave OPPN se zagotovijo vse
potrebne strokovne podlage, zlasti èe to izhaja iz naèr-
tovanih rešitev predvidenih prostorskih ureditev, ki jih
je potrebno obravnavati v okviru izdelave OPPN, ali èe
to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora. Izdelati
je potrebno vsaj naslednje strokovne podlage: 
- geodetski posnetek stanja vkljuèno s posnetkom

infrastrukturnih vodov, 
- geomehansko poroèilo, 
- zasnovo ureditve infrastrukturnega omrežja na

celotnem vplivnem obmoèju (ureditev energetskih,
vodovodnih in drugih komunalnih ureditev), 

- zasnovo rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesreèami, 

- zasnovo prometnih ureditev.
(3) Poleg naštetih predvidenih strokovnih podlag je
potrebno upoštevati tudi že izdelane  strokovne pod-
lage, ki so bile pripravljene za izdelavo OPN Obèine
Trbovlje. Izdelava morebitnih dodatnih strokovnih pod-
lag se doloèi v postopku priprave OPPN.

6. èlen
(Program opremljanja)

(1) Obmoèje je infrastrukturno opremljeno.
(2) V kolikor pa bo za izvedbo posamezne prostorske
ureditve potrebno zgraditi novo komunalno opremo in
objekte ter omrežja druge gospodarske javne infra-
strukture se izdela program opremljanja v katerem se
podrobneje doloèi vrsta komunalne opreme, ki jo je
treba zgraditi, roke za izgradnjo ter doloèijo podlage za
odmero komunalnega prispevka. Program opremljanja
je potrebno izdelati skladno z doloèbami Pravilnika o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišè (Urad-
ni list RS, št. 80/07).
(3) S programom opremljanja se za obstojeèo komu-
nalno opremo doloèijo podlage za odmero komunalne-
ga prispevka. Podlage za odmero komunalnega
prispevka so obraèunska obmoèja, stroški komunalne
opreme, preraèun stroškov na enoto mere in podrob-
nejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(4) Program opremljanja se lahko sprejme kot sestavni
del odloka, s katerim se sprejme prostorski akt obèine
ali s posebnim odlokom o programu opremljanja, ki
mora biti skladen s prostorskim aktom obèine. Sprejeti
Program opremljanja za OPPN bo podlaga za sklen-
itev pogodbe o opremljanju iz 78. èlena ZPNaèrt, na

podlagi katere bo investitor zgradil komunalno opremo
za zemljišèe, na katerem je predvidena gradnja.

7. èlen
(Roki in posamezne faze za pripravo OPPN)

Postopek priprave obèinskega podrobnega pros-
torskega naèrta bo potekal skladno z doloèbami in
roki, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem naèrtovan-
ju (ZPNaèrt, Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09). 

8. èlen
(Navedba nosilcev urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice na
osnutek obèinskega podrobnega prostorskega naèrta
ter mnenja k predlogu obèinskega podrobnega pros-
torskega naèrta. Nosilci urejanja prostora so: 
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zašèito in

reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistiène in
druge tehniène ukrepe, Vojkova 61, Ljubljana 

- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za varstvo kul-
turne dedišèine, Maistrova 10, Ljubljana 

- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Oddelek obmoèja srednje Save, Einspieler-
jeva 6, Ljubljana, 

- Telekom Slovenije, Enota Celje, Lava 1, Celje, 
- JP Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11,

Trbovlje, 

[t. 19 Uradni vestnik Zasavja Stran 9



- Telemach d.o.o., cesta Ljubljanske brigade 21,
Ljubljana, 

- EVJ Elektroprom d.o.o., Loke pri Zagorju 22,
Kisovec, 

- Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 58, Ljubljana, 
- Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, Ljubl-

jana 
- Obèina Trbovlje, Oddelek za gospodarske javne

službe, Mestni trg 4, Trbovlje in 
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za

okolje, Urad za okolje, Sektor za presoje vplivov na
okolje, Dunajska 48, Ljubljana, 

(2) Kolikor se v postopku priprave osnutka OPPN ali v
fazi priprave strokovnih podlag  ugotovi, da je potreb-
no pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev
urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku,
se le-te pridobi v postopku.

9. èlen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)

Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave
OPPN zagotovi pobudnik izdelave SPB Trbovlje.

10. èlen
(konène doloèbe)

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in
na spletnih straneh Obèine Trbovlje. Hkrati z objavo se
ga posreduje tudi Ministrstvu za okolje in prostor. 
(2) Sklep zaène veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem vestniku Zasavja. 
(3) Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati
sklep št. 3505-4/2011-1, z dne 04.03.2011, ki je bil
objavljen v Uradnem vestniku Zasavja št. 09/11. 

št. : 3505-4/2011 -16
datum: 25.05.2011

Župan obèine Trbovlje
Vili TREVEN
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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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