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Na podlagi določil zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07, 17/97), Odloka o razpisu 
rednih volitev predsednika republike (Ur. l. RS, št. 
65/07), Statuta Občine Hrastnik (UVz, 3/99, 20/03, 
28/06), ter na podlagi Odloka o plakatiranju (UVz, 
15/91, 15/96) določa Župan Občine Hrastnik

PRAVILA 

O PLAKATIRANJU V ČASU VOLILNE KAMPANJE NA 

OBMOČJU OBČINE HRASTNIK

I. Splošne določbe

S temi pravili je določeno plakatiranje, ki se uporablja v 
času volilne kampanje na območju občine Hrastnik za 
volitve predsednika republike.

1. Brezplačna plakatna mesta

Organizatorji volilne kampanje lahko uporabljajo 
brezplačna plakatna mesta, ki so na naslednjih 
lokacijah:
- panoji ob cesti Log – Novi Log,
- panoji v naselju Podkraj,
- panoji pri tržnici,
- panoji na Trgu borcev NOB na dolu,
- panoji v obrtni coni » OB BOBNU«.

Plakatiranje izvaja izključno Komunalno stanovanjsko 
podjetje d.d. Hrastnik. Vsi plakati morajo biti s strani KSP 
d.d. žigosani. 

Pri nameščanju plakatov so vsi organizatorji volilne 
kampanje enakopravni.

Vsakemu organizatorju volilne kampanje pripada na 
brezplačnem plakatnem mestu prostor do 0,7 m2.

2. dodatna plakatna mesta

V primeru izkazanega interesa organizatorjev volilne 
kampanje bo Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. 
Hrastnik omogočilo dodatna plakatna mesta, ki bodo 
lahko nameščena na naslednjih lokacijah:
- parkirišče pri KSP d.d. Hrastnik,
- zelenica nasproti parkirišča Spar,
- zelenica pri Savskem mostu,

- parkirišče pri poslovni stavbi AgM Nemec na 
Marnem,

- pri avtobusnem postajališču na dolu.

Plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih opravlja 
izključno Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Hrastnik. 
Vsi plakati morajo biti s strani KSP d.d. žigosani.

Stroške postavitve panojev in plakatiranja na dodatnih 
plakatnih mestih poravnajo naročniki plakatiranja po 
veljavnem ceniku KSP d.d. Hrastnik. 

3. Stalna plakatna mesta

Stalna plakatna mesta so namenjena za redno plakatiranje 
in za potrebe plakatiranja Okrajne in Občinske volilne 
komisije.

II. Končne določbe

Plakatiranje zunaj določenih mest ni dovoljeno. za 
kršenje teh pravil se uporabljajo določbe Odloka o 
plakatiranju (UVz, 15/91) in Odloka o spremembah 
Odloka o plakatiranju (UVz, št. 15/91, 15/96).

Vsa propagandna gradiva, ki bodo objavljena na 
prostorih, ki niso določena s temi pravili in niso žigosana 
s strani KSP d.d. Hrastnik, bodo odstranjena na stroške 
kršitelja.

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Hrastnik mora 
plakate odstraniti najkasneje tri dni po končani volilni 
kampanji.

Plakatiranje na določenih mestih bo mogoče le v času 
volilne kampanje.

Pravila o plakatiranju v času volilne kampanje na 
območju občine Hrastnik se objavijo v Uradnem vestniku 
zasavja.

Številka: 041-06/2007
datum: 14.08.2007

Župan 
Občine Hrastnik

Miran JERIČ
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Na podlagi 57. člena in v povezavi s četrtim oziroma 
sedmim odstavkom 96. člena zakona o prostorskem 
načrtovanju (zPnačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter 29. 
in 37.  člena Statuta občine Trbovlje (Uradni vestnik 
zasavja, št. 19/2004 - UPB, 24/2005 in 21/2006) je 
župan Občine Trbovlje sprejel

S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Prostorsko ureditvenih pogojev za območje 

urejanja M9/1 – Trg revolucije

1. člen 
(splošno)

1. S tem sklepom določa župan Občine Trbovlje začetek 
in način priprave sprememb in dopolnitev Prostorsko 
ureditvenih pogojev za območje urejanja  M9/1 – Trg 
revolucije (v nadaljnjem besedilu PUP).

2. Priprava sprememb in dopolnitev PUP je nadaljevanje 
postopka priprave, ki ga je Občina Trbovlje vodila 
na podlagi zakona o urejanju prostora (v nadaljnjem 
besedilu zUreP-1).

3. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev 
PUP je zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem 
besedilu zPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo 
uveljavljeni skladno z določili tega zakona.

4. Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se pri 
pripravi smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, 
sprejeti na podlagi zUreP-1.

2. člen 
(ocena stanja priprave prostorskega akta )

1. Občina Trbovlje je do sprejetja tega sklepa vodila 
postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP na 
podlagi zUreP-1 in podzakonskih predpisov k temu 
zakonu. zaključene so naslednje faze dela oziroma 
uradna dejanja:
• objavljen program priprave,
• pridobljene smernice in izdelana analiza smernic,
• pripravljene strokovne podlage za spremembe in 

dopolnitve PUP
• pripravljen dopolnjen predlog sprememb in 

dopolnitev PUP za javno razgrnitev in javno 
obravnavo

• razpisana javna razgrnitev in sklicana javna 
obravnava

2. Predlog sprememb  in dopolnitev PUP, do sprejema 
zPNačrt še ni bil javno razgrnjen, zato se postopek 
priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta 
nadaljuje na  podlagi določil tega zakona.

3. za sprejem sprememb in dopolnitev PUP je bil 
predviden skrajšan postopek. Pravne podlage za 
nadaljevanje po skrajšanem postopku ni, zato se roki 
za podajo smernic in mnenj, ter čas javne razgrnitve 
ustrezno podaljšajo.

3. člen 
(vsebina in oblika prostorskega akta)

1. Nadaljnji postopek priprave sprememb in dopolnitev 
PUP bo, glede na določbe 7. odstavka 96. člena 
zPNačrt, potekal skladno z določili tega zakona, 
ki veljajo za pripravo Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta - OPPN.

2. Spremembe in dopolnitve PUP vsebujejo grafični in 
tekstualni del, izdelajo se v digitalni in analogni obliki.

4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag)

1. Pri pripravi sprememb in dopolnitve PUP se v 
nadaljevanju postopka upoštevajo že izdelane in 
pridobljene strokovne podlage po zUreP-1.

2. Pri izdelavi sprememb in dopolnitve PUP so 
upoštevane smernice in strokovne podlage nosilcev 
urejanja prostora, ki so bile že pridobljene v postopku 
priprave po zUreP-1.

5. člen 
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje)

1. V postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP je 
Ministrstvo za okolje in prostor dne 08.05.2007 izdalo 
odločbo št. 35409-124/2007, da v postopku priprave 
in sprejemanja prostorskega akta izvedba celovite 
presoje vplivov na okolje (cPVO) ni potrebna.

6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

1. Nosilci urejanja prostora so:

• Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge 
tehnične ukrepe, Vojkova 61, Ljubljana

• Telekom Slovenije, Enota Trbovlje, Lava 1, celje
• JP Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11, 

Trbovlje
• Ljubljanski kabel, Tivolska cesta  50, Ljubljana
• Ministrstvo za promet in zveze, direkcija Republike 

Slovenije za ceste,Tržaška cesta 19, Ljubljana
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založili občini Hrastnik in Trbovlje
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• Elektro Ljubljana, PE Elektro Trbovlje, gimnazijska 
25, 1420 Trbovlje 

2. V točki 1 tega člena navedeni nosilci urejanja prostora 
podajo mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev 
PUP. V kolikor se v postopku priprave sprememb 
in dopolnitev PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti 
smernice oziroma mnenja tudi drugih nosilcev urejanja 
prostora, se jih naknadno vključi v postopek.

7. člen 
(postopek in roki za pripravo prostorskega akta )

1. V postopku priprave Sprememb in dopolnitev PUP 
so že izvedeni naslednji postopki oziroma izdelana 
gradiva, ki se upoštevajo v nadaljevanju postopka:
• objavljen program priprave,
• pridobljene smernice in izdelana analiza smernic,
• pripravljene strokovne podlage za spremembe in 

dopolnitve PUP
• pripravljen dopolnjen predlog sprememb in 

dopolnitev PUP za javno razgrnitev in javno 
obravnavo

• razpisana javna razgrnitev in sklicana javna 
obravnava

2. za nadaljnji potek priprave sprememb in dopolnitev 
PUP se upošteva postopek priprave za OPPN, 
določen v zPNačrt. Upoštevajo se tudi pojasnila in 
priporočila MOP št. 0071-44-2006 z dne 10. 4.2007 
in št. 35001-283/2007/1, z dne 18.07.2007(v 
nadaljnjem besedilu priporočila MOP).

3. Priprava sprememb in dopolnitev PUP, ki se nadaljuje 
Po določilih zPNačrt vsebuje naslednje faze in roke 
izdelave le-teh:
• javna razgrnitev bo trajala 30 dni in sicer od 

23.07.2007 do 21.08.2007
• javna obravnava bo 08.08.2007
• preučitev pripomb iz javne razgrnitve in javne 

obravnave priprava stališč in predloga odloka: 14 
dni 

• 1. obravnava na OS in potrditev stališč na OS: na 
1. seji OS, ki sledi javni razgrnitvi.  

• priprava dopolnjenega predloga: 30 dni po potrditvi 
stališč do pripomb na OS

• pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 30 dni
• 2. obravnava na OS in sprejem odloka: na 1. seji 

OS, ki sledi prejemu vseh pozitivnih mnenj nosilcev 
urejanja prostora

• Objava odloka in obvestilo MOP 

8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 

prostorskega akta)

Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP financira pobudnik 
NLB Banka zasavje d.d. Trbovlje 

9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa)

1. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku zasavja in v 
svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.

2. Občina Trbovlje pošlje sklep Ministrstvu za okolje in 
prostor.

Številka: 3505-2/2007  
datum:21.07.2007

Župan
Občine Trbovlje

Bogdan BAROVIČ


