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OBČINA HRASTNIK 

TOPLARNA HRASTNIK d.o.o. 

46

Toplarna Hrastnik d.o.o., Ulica prvoborcev 5a, 1430 
Hrastnik, skladno s 97. členom Energetskega zakona 
objavlja

C E N I K 

daljinskega ogrevanja

1. TOPLOTNO OGREVANJE

A. VARIABILNI STROŠKI (EUR/MWh)

Cena brez DDV DDV 20% Cena z DDV

Stanovanjski odjem 44,1194 8,8239 52,9433

Nestanovanjski odjem 57,6173 11,5235 69,1408

B. FIKSNI STROŠKI (EUR/MW/leto)

Cena brez DDV DDV 20% Cena z DDV

Stanovanjski odjem 15.474,5285 3.094,9057 18.569,4342

Nestanovanjski odjem 24.619,5168 4.923,9034 29.543,4202

2. OGREVANJE VODE (EUR/m3)

Cena brez DDV DDV 20% Cena z DDV

Stanovanjski odjem 4,4675 0,8935 5,3610

Nestanovanjski odjem 7,2764 1,4553 8,7317

Cenik velja od 01.08.2007 dalje.
Direktor:

Simon KOVAČIČ,dipl.inž.
grad.



Št. 21 Uradni vestnik Zasavja Stran 3

OBČINA TRBOVLJE 

31

Župan Občine Trbovlje skladno z določili Zakona o 
volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS, št. 41/2007 
– ZVRK), 49. člena Statuta Občine Trbovlje (UVZ, št. 
19/04, 24/05 in 21/06) in Odloka o oglaševanju in 
obveščanju na območju Občine Trbovlje (UVZ, št. 6/06) 
objavlja

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE 

OGLASNIH MEST MED VOLILNO KAMPANJO V 

OBČINI TRBOVLJE ZA VOLITVE PREDSEDNIKA 

REPUBLIKE V LETU 2007

1.

S temi pogoji je določeno nameščanje plakatov na 
oglasnih tablah in postavljanje stojnic, ki se uporabljajo 
v času volilne kampanje na območju Občine Trbovlje za 
volitve predsednika republike v letu 2007.

Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati ali 
kandidatke, predlagatelji kandidatov ali kandidatk oziroma 
politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje 
(v nadaljevanju organizatorji volilne kampanje).

2.

Na območju občine Trbovlje ureja oglaševanje in 
obveščanje za potrebe volilne kampanje Odlok o 
oglaševanju in obveščanju na območju Občine Trbovlje, 
objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 6/06. Občina 
Trbovlje bo za potrebe volilne kampanje brezplačno 
zagotovila vsem organizatorjem volilne kampanje 
enakopravnost pri nameščanju oglasov - plakatov na za to 
določenih mestih in sicer na način, da bo posameznemu 
organizatorju volilne kampanje omogočila osnovno 
informiranje volilcev v občini o kandidatu ali kandidatki 
za predsednika republike.

Občina Trbovlje bo zagotovila organizatorjem volilne 
kampanje za volitve predsednika republike  v letu 2007 
naslednja oglasna mesta:

- 5 oglasnih tabel v mestnem območju, na katerih bo 
vsem prijavljenim organizatorjem volilne kampanje 
zagotovila namestitev enega plakata dimenzije B1 
(68cmx98cm),

- 3 oglasne table v primestnem območju, na katerih 
bo vsem prijavljenim organizatorjem volilne kampanje 

zagotovila namestitev enega plakata dimenzije B1 
(68cmx98cm) v nadaljevanju oglasne table.

Plakati bodo na oglasne table nameščeni po vrstnem 
redu prejete vloge, oglasne table pa bodo nameščene ob 
glavnih prometnicah. Oglaševanje na teh oglasnih tablah 
in namestitev ter odstranitev plakatov bo brezplačna.

3.

Nameščanje plakatov na vseh ostalih objektih za 
obveščanje in oglaševanje (plakatni stebri, plakatni panoji, 
transparenti, plakatniki na drogovih javne razsvetljave, 
svetlobne vitrine, vitrine in A panoji) je dovoljeno proti 
plačilu in pod enakimi pogoji, kot veljajo za čas izven 
volilne kampanje. 

Nameščanje plakatov zunaj objektov za obveščanje in 
oglaševanje je dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma 
upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali 
zemljišč. Če organizator volilne kampanje namešča 
plakate zunaj objektov za obveščanje in oglaševanje brez 
soglasja  iz prejšnjega stavka, lastnik oziroma upravljavec 
sam odstrani plakate na stroške organizatorja ali pozove 
organizatorja, da plakate nemudoma odstrani.

4.

Organizatorji volilne kampanje morajo vloge za pridobitev 
mest na oglasnih tablah poslati najkasneje do 11.9.2007 
na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje z 
oznako »VOLILNA KAMPANJA«. Vloge, ki bodo prispele 
po tem roku, bodo kot prepozne zavržene.

Vsak organizator volilne kampanje lahko kandidira za 
pridobitev mest na vseh 8 oglasnih tablah. V vlogi mora 
biti navedeno ime oziroma naziv organizatorja volilne 
kampanje. 

Organizatorji volilne kampanje bodo o pridobitvi mest na 
oglasnih tablah pisno obveščeni in hkrati pozvani, kdaj 
in kam naj posredujejo svoje plakate za namestitev na 
oglasnih tablah. Pravočasno posredovani plakati bodo 
nameščeni 21.9.2007.

5.

Na območju občine Trbovlje se omogoča tudi postavitev 
ene stojnice za posameznega organizatorja volilne 
kampanje. Vlogo za postavitev stojnice je potrebno 
poslati najkasneje do 11.9.2007 na naslov Občina 
Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje z oznako »VOLILNA 
KAMPANJA«. Vlogi za postavitev stojnice je potrebno 
priložiti situacijo in soglasje lastnika zemljišča. Postavitev 
stojnice se določi z odločbo pristojnega oddelka Občine 
Trbovlje.
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Založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: Pagat d.o.o.,Sedraž, tel. 03 56 46 888, e-pošta: pagat.doo@siol.net

6.

Na območju občine Trbovlje je prepovedano: 
- trositi oglase po javnih površinah in površinah v lasti 

Občine Trbovlje,
- lepiti plakate izven plakatnih mest po objektih in drugih 

površinah v lasti Občine Trbovlje,  
- prekrivanje vsebine oglasov.

7.

Nadzor nad izvajanjem volilne kampanje v zvezi z 
nameščanjem plakatov in postavitvijo stojnic izvajajo 
pristojne uradne osebe občinskega nadzora.

Številka: 408-2/2007
Datum: 20.08.2007

Župan
Občine Trbovlje

Bogdan BAROVIČ


