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OBČINA HRASTNIK

52.

Petrol Energetika, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem  skladno s 97. 
členom Energetskega zakona objavlja

C E N I K
daljinskega ogrevanja za POSLOVNO ENOTO HRASTNIK

z veljavnostjo od 01.11.2009 dalje

1. TOPLOTNO OGREVANJE

A. VARIABILNI STROŠKI (EUR/MWh)
Cena brez DDV DDV 20% Cena z DDV

Stanovanjski odjem 48,3557 9,6711 58,0268

Nestanovanjski odjem 63,1497 12,6299 75,7796

B. FIKSNI STROŠKI (EUR/KW/mes.)
Cena brez DDV DDV 20% Cena z DDV

Stanovanjski odjem 1,2895 0,2579 1,5474

Nestanovanjski odjem 2,0516 0,4104 2,4620

2. OGREVANJE VODE (EUR/m3)
Cena brez DDV DDV 20% Cena z DDV

Stanovanjski odjem 4,8965 0,9793 5,8758

Nestanovanjski odjem 7,9752 1,5950 9,5702

Cene se znižajo  za 0,9798 %. 

Direktor PE Hrastnik:
                           mag.Matej HABERL 
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OBČINA TRBOVLJE
46.

Na podlagi 21. člena Zakona o policiji (ZPol 
– UPB7) (Uradni list RS, št. 66/09), 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 83. 
člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 28/07), je Občinski svet Občine Tr-
bovlje na 23. seji dne 16.11. 2009 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in delovanju Sveta za varnost 

državljanov v občini Trbovlje

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1.

Z namenom, da se povežejo, koordinirajo in 
usmerjajo vsi organi, organizacije in drugi stro-
kovni dejavniki, ki se v občini Trbovlje ukvarjajo 
s problematiko varnosti ter da občina skupaj 
s policijo odpravlja oz. preprečuje nastanek 
različnih negativnih pojavov in s tem zagotovi 
večjo varnost ljudi, se ustanovi Svet za varstvo 
državljanov v občini Trbovlje (svet). Svet bo v 
občini deloval kot najširši dejavnik za zagotav-
ljanje varnosti na nivoju občine ob ugotovitvi, 
da zagotavljanje varnosti ni samo stvar policije, 
temveč občine in občanov, policija pa je le eden 
od strokovnih dejavnikov na tem področju. Vlo-
ga sveta bo predvsem odkrivanje ter predlaga-
nje aktivnosti za odpravljanje vzrokov za nasta-
nek raznih deviantnih pojavov v občini. 

2. NAMEN IN CILJI SVETA

2.

Svet deluje predvsem z namenom:
- da preprečuje in proučuje varnostne proble-
me v občini,
- da vpliva na varnostno zavest občanov,
- da ugotavlja stališča ali mnenja javnosti o 
varnostnih razmerah v občini.

3.

Na podlagi namenov iz prejšnje točke bo svet 
deloval v skladu z naslednjimi cilji:
- zmanjševanje števila varnostnih problemov         
v občini,
- povečevanje občutka varnosti občanov,
- partnersko sodelovanje pri zagotavljanju  
varnosti v občini med policijo, organi občine,  
gospodarstvom, zdravstvom, izobraževalnimi 
zavodi, socialnimi službami, podjetniki, občani 
in drugimi formalnimi in neformalnimi organiza-
cijami,
- medsebojno obveščanje partnerjev o varnost-
nih razmerah v občini,
- soodgovornost in porazdelitev nalog za zago-
tavljanje varnosti v občini med partnerji,
- sodelovanje s sveti sosednjih občin pri obra-
vnavanju problematike in dogovarjanju o nači-
nih dela pri reševanju posameznih problemov s 
področja dela sveta.

3. AKTIVNOSTI SVETA

4.

Svet bo za doseganje ciljev, določenih s tem 
odlokom:
- obravnaval in analiziral letno poročilo o var-
nostnih razmerah v občini,
- oblikoval strategijo dela za odpravljanje vzro-
kov za razraščanje negativnih pojavov v obči-
ni,
- oblikoval prioritetno listo reševanja posamez-
nih varnostnih problemov v občini,
- izvajal posamezne projekte s področja svoje-
ga dela, 
- pridobival finančna sredstva in strokovne so-
delavce za izvajanje posameznih projektov,
- ustanavljal delovne skupine ali podtelesa za 
izvajanje posameznih dejavnosti s področja 
dela sveta ali za izvajanje dejavnosti na nivoju 
ožjih delov občine,
- pripravljal reklamne spote, izdajal zloženke in 
druge pisne materiale o varnostni problematiki 
v občini,
- organiziral okrogle mize in debatne večere o 
metodah preventivnega delovanja,
- sodeloval na razstavah, sejmih in podobnih 
prireditvah, kjer bi lahko vzpodbujal preventiv-
no delovanje,
- pripravljal letno poročilo in analizo rezultatov 
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svojega dela,
- seznanjal javnost in organe partnerjev o svo-
jem delu.
Svojo dejavnost bo svet usmeril predvsem na 
področje zatiranja kriminalitete v občini, zago-
tavljanja javnega reda in miru, varovanja pro-
meta, mladoletniške problematike, nasilja v šo-
lah in družinah, varnosti v soseskah in drugih 
specifičnih varnostnih problemih v občini.

4. SESTAVA IN NAČIN DELA SVETA

5.

Svet šteje devet članov, ki jih v svet imenuje:
-  Občina Trbovlje: podžupana, ki pokriva  
področje dela sveta in je hkrati tudi predsed
nik sveta,
-  Policijska postaja Trbovlje: enega člana,
-  Upravna enota Trbovlje: enega člana,
-  Center za socialno delo Trbovlje: enega čla-
na,
-  Zdravstveni dom Trbovlje: enega člana,
-  Osnovne ali srednje šole v občini: enega čla 
na,
-  Občinski mediji: enega člana,
-  Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasav-
je: enega člana,
-  Gasilski zavod Trbovlje: enega člana.

Sklep o imenovanju izda župan občine Trbov-
lje.
Vsi, ki imenujejo predsednika in člane sveta, 
morajo zagotoviti takšne predstavnike, ki bodo 
strokovno obvladali področje dela sveta in s 
svojo osebno avtoriteto in veljavo dajali svetu 
še poseben pomen.
Svet lahko za identifikacijo in razreševanje
posameznih problemov s področja varnosti v 
občini oblikuje posebne delovne skupine, v ka-
terih bi delovali posamezniki – strokovnjaki za 
posamezna področja dela sveta.
Svet predstavlja in zanj podpisuje predsednik 
sveta.

Na svoji prvi seji sprejme svet poslovnik za 
delo, s katerim natančno uredi način in metode 
svojega dela, imenuje pa tudi sekretarja sveta, 
ki bo skrbel za strokovno tehnično pripravo sej 
sveta.
Svet deluje na sejah, na katerih mora biti nav-

zoča večina članov. Odločitve in sklepe spre-
jema svet z večino navzočih članov.

5. ZAGOTAVLJANJE MATERIALNIH IN 
FINANČNIH POGOJEV ZA DELO SVETA

6.

Materialna in finančna sredstva za delo sveta
se zagotavljajo:
- iz proračuna občine Trbovlje,
- iz proračuna policije,
- iz sredstev drugih organizacij in institucij,
- z donacijami,
- s prostovoljnimi prispevki posameznikov.

Prostorske in administrativne pogoje za delo 
sveta bo zagotavljal podžupan občine, pred-
sednik sveta, v prostorih upravne zgradbe ob-
čine in z delavci občinske uprave.

6. KONČNA DOLOČBA

7.
       
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha ve-
ljati Sklep o ustanovitvi Sveta za varnost držav-
ljanov v občini Trbovlje (UVZ, št. 6/99).
(2) Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Za-
savja, ko ga sprejme Občinski svet Občine Tr-
bovlje. 
(3) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po ob-
javi v Uradnem vestniku Zasavja.

Župan Občine Trbovlje
Bogdan BAROVIČ
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47.

Na podlagi 11., 61. in 99. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju  (Uradni list RS, št. 
33/07),  29., 37. člena Statuta Občine Trbovlje 
(PB, Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2007)  in 
83. člena Poslovnika občinskega sveta (PB, 
Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2007, 5/2009) je 
Občinski svet občine Trbovlje na svoji 23. redni 
seji, dne 16.11.2009 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OD-
LOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH 

POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA M 9/5 
-  KEŠETOVO

1. člen

S tem odlokom se spremenijo tista določila ve-
ljavnega odloka PUP, ki opredeljujejo mejo ob-
močja in parcele znotraj območja urejanja in ki 
opredeljujejo posege v prostor v ureditveni eno-
ti »A« - stanovanjska soseska Kešetovo. Prav 
tako se skladno z zahtevami pristojnih nosilcev 
urejanja prostora spremenijo določila odloka, 
ki opredeljujejo požarnovarstvene ukrepe in 
določila, ki opredeljujejo telekomunikacijsko in 
elektro omrežje, komunalno ureditev in varstvo 
arheoloških ostalin. Spremembe se navedejo v 
tekstualnem delu. 

2. člen

Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditve-
nih pogojev sestavljajo:
TEKSTUALNI DEL:
- spremembe in dopolnitve odloka
PRILOGE:
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prosto-
ra

3. člen

V poglavju III. MERILA IN POGOJI ZA POSE-
GE V PROSTOR se spremeni 12. člen odloka, 
ki opredeljuje dopustne posege v ureditveni 
enoti z oznako »A«. Besedilu 12. člena odloka 
se dodata druga in tretja alineja, ki se glasita:
-  rušenje objekta na skrajnem severno zahod-
nem robu ureditvene enote 
- novogradnja trgovsko - poslovno stanovanj-

skega objekta s parkirnimi prostori v kletni etaži 
in maksimalnim vertikalnim gabaritom P+5

4. člen

V poglavju III. MERILA IN POGOJI ZA POSE-
GE V PROSTOR se spremeni 30. člen odloka, 
ki opredeljuje komunalno urejanje. V celoti se 
črta besedilo šeste, sedme in desete alineje 30. 
člena in se nadomesti z novim, doda se enajsta 
alineja. 

Besedilo 6. alineje se glasi:
V primeru, da predvideni posegi (gradnja ali 
rušitev) posegajo v traso vročevoda je potreb-
no traso prestaviti izven mesta posega (na rob 
parcele). Eventualno prestavitev vročevoda in 
izvedbo priključka za novozgrajeni objekt je po-
trebno izvesti v času izven kurilne sezone (od-
15.05. do 15.09.).

Besedilo 7. alineje se glasi:
Za vse posege v prostor za katere je potreb-
no pridobiti gradbeno dovoljenje, je potrebno 
v postopku izdelave projekta za gradbeno do-
voljenje zaprositi za izdajo projektnih pogojev 
in soglasja pristojno organizacijo za distribu-
cijo električne energije. Območje se napaja iz 
transformatorskih postaj  Bolnica, Kešetovo 
– stolpiči, Kešetovo – bloki, S 15 in Leninov trg. 
Potrebno je izdelati elektro – kabelsko kanali-
zacijo, v katero se bodo uvlekli nizkonapetostni 
oziroma srednje napetostni kabli. 

Besedilo 10. alineje se glasi:
Za predvideno območje je potrebno izvesti pro-
jekt optičnih TK priključkov posameznih objek-
tov na omrežje upravljavca. 
Investitor objekta kjer bo izveden TK priklju-
ček, predvidi vgradnjo TK omarice in zagotovi 
ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru ko-
vinske dovodne omarice, mora biti leta ozem-
ljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK 
omarica mora biti vgrajena na mesto, kjer je 
omogočen 24 urni dostop.
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upošte-
vati trase obstoječega TK omrežja in pridobiti 
soglasje upravljavca k projektnim rešitvam.
Obstoječe TK omrežje je potrebno glede na 
pozidavo oziroma komunalno ureditev ustrez-
no zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne 
rešitve
Trase obstoječega TK omrežja so na razpola-
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go v arhivu upravljavca.
Za priključitev novih objektov na javno TK 
omrežje je potrebno predvideti in vrisati idejne 
trase TK vodov v idejno oziroma lokacijsko do-
kumentacijo.
Predvidijo naj se optični kabli, uvlečeni v kabel-
sko kanalizacijo iz PVC cevi in ustreznimi TK 
jaški s tipskimi pokrovi.
TK instalacije v novih več stanovanjskih objek-
tih naj se predvidijo z optičnimi kabli, tipizirani-
mi elementi in materiali.
V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 
je potrebno TK podrobneje obdelati.
V okviru izdelave PGD je potrebno izdelati tudi 
projekt priključitve posameznih objektov na 
javno TK omrežje, projekt naročniškega raz-
voda in projekt zaščite oziroma prestavitve ob-
stoječega TK omrežja, ki mora biti usklajen s 
projektom ostalih komunalnih vodov.   

Besedilo 11. alineje se glasi:
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoš-
tevati trase obstoječega kabelsko komunika-
cijskega omrežja KKS in predhodno pridobi-
ti projektne pogoje in soglasje upravljavca k 
projektnim rešitvam.  Obstoječe KKS omrež-
je upravljavca je potrebno glede na pozidavo 
ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi pro-
jektne rešitve. Stroške ogleda, izdelave pro-
jekta zaščite in prestavitve KKS omrežja, za-
količbe, zaščite in prestavitve KKS omrežja, 
ter nadzora krije investitor gradnje na določe-
nem območju. Prav tako bremenijo investitorja 
tudi stroški odprave napak, ki bi nastali zaradi 
del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški 
zaradi izpada signala, ki bi zaradi tega nasta-
li. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami 
tangiranega KKS sistema izvede upravljavec 
ali s strani upravljavca pooblaščeni izvajalec 
(ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, 
zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izve-
denih del) na stroške investitorja. Na območju 
urejanja je potrebno v sklopu komunalne infra-
strukture predvideti tudi traso KKS omrežja. Na 
osnovi pridobljenih projektnih pogojev bo po-
trebno novo KKS omrežje za področje urejanja 
projektno obdelati in sicer do priključne točke v 
obstoječem omrežju upravljavca.

5. člen

V poglavju III. MERILA IN POGOJI ZA POSE-
GE V PROSTOR se doda nov 37. člen. Ostali 

členi se v nadaljevanju ustrezno preštevilčijo.

Besedilo 37. člena se glasi:
 
Usmeritve za varstvo arheoloških ostalin
 
Na območjih prostorskih aktov, ki so podlaga 
za izdajo dovoljenj za posege v prostor in za 
katere predhodne arheološke raziskave niso 
bile opravljene v postopku priprave prostorske-
ga akta,  se po uveljavitvi teh aktov se po potre-
bi opravijo predhodne arheološke raziskave v 
skladu z načrtom zavoda. V kolikor predhodne 
arheološke raziskave niso opravljene pred za-
četkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi var-
stva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s 
55. členom ZVKD-1 omogočiti dostop do zem-
ljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in 
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. 
26. člen ZVKD-1 določa, da je ob vseh posegih 
v zemeljske plasti obvezujoč varstveni režim, 
ki najditelja / lastnika zemljišča / investitorja / 
odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano 
na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pri-
stojno enoto ZVKDS, ki situacijo dokumentira v 
skladu z določili arheološke stroke. 

6. člen

Vsi ostali členi in določila odloka ostanejo ne-
spremenjeni.

7. člen

Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditve-
nih pogojev skupaj s prilogami so javnosti stal-
no na vpogled na Občini Trbovlje, Oddelek za 
okolje in prostor.

8. člen

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Urad-
nem vestniku Zasavja.

Številka: 007-13/2009   
Datum: 16.11.2009

Bogdan BAROVIČ
župan
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48.

Na podlagi 118. člena Statuta Občine Trbov-
lje (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2007–PB) 
in 66. ter 83. člena Poslovnika občinskega 
sveta (Uradni vestnik Zasavja št. 28/2007-PB, 
5/20009) je Občinski svet Občine Trbovlje na 
svoji 23. redni seji dne 16. 11. 2009 sprejel 
naslednji

ODLOK O UKINITVI ODLOKOV, SPREJETIH 
V LETU 1965 – I. DEL

1.

Ukinejo se naslednji odloki:

 Odlok o ustanovitvi občinskega javnega pra-
vobranilstva v Trbovljah (UVZ, št. 3/1965),
 Odlok o ustanovitvi sklada za financiranje
gradnje Gasilskega doma in formiranju gasil-
ske enote v Trbovljah (UVZ, št. 6/1965),

 Odlok o sestavi svetov občinske skupščine 
Trbovlje (UVZ, št. 11/1965),
 Odlok o premijah za kravje mleko v letu 1965 
(UVZ, št. 16/1965),
 Odlok o določitvi in plačevanju akontacije 
na nove stanarine in najemnine na območju 
občine Trbovlje (UVZ, št. 17/1965),
 Odlok o ustanovitvi sveta za narodno obram-
bo (UVZ, št. 18/1965),
 Odlok o prometnem davku od nepremičnin in 
pravic v občini Trbovlje (UVZ, št. 18/1965).

2.

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