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URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 6/2012, 18. julij 2012

URADNI VESTNIK
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 
79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10 in 40/12-
ZUJF), Zakona o vrtcih (Ur.l. RS,  št. 100/05-UPB2, 
25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-
ZIU in 40/12-ZUJF) in Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin,  št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 
8/06) na 17. redni seji dne 11.7.2012 sprejel 

SKLEP 
o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v osnovni šoli trzin, enoti vrtec 

Žabica 

Občinski svet Občine Trzin na podlagi predloga 
Osnovne šole Trzin določa, da cene programov pred-
šolske vzgoje mesečno na otroka s 1. 8. 2012 zna-
šajo:

• za I. starostno obdobje:        442,47 eUr,
stroški živil v ceni 40,72 eUr
• za II. starostno obdobje, oddelek 3-4 in kombini-

ran oddelek:                       325,00 eUr,
stroški živil v ceni 41,30 eUr.

Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem 
od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vlo-
ge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred 
pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši 
vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vr-
tec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem 
dejanske vključitve otroka v vrtec.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa 
se od 1.8.2012.

Številka:  17-1/2012  ŽUPAN:
Datum:   11.07.2012  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 
76/2008, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o fi-
nanciranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06 -1, 57/08 -1A in 
36/11), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 in 
11/11), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, 
št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in Odloka o  Re-
balansu proračuna Občine Trzin za leto 2012 (Ur. v. 
O.T., št. 5/12) na 17. redni seji, dne 11.07.2012 sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je na 17. redni seji, 11. 
julija 2012, seznanil s Polletnim poročilom župana o 
izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2012 in 
ocenjuje poročilo kot ustrezno in dovolj nazorno. 

Občinski svet soglaša z oceno župana o možnostih 
za uresničevanje načrtov Občine Trzin v zvezi z iz-
vrševanjem Proračuna Občine Trzin za leto 2012 do 
konca leta in s predvideno dinamiko uresničevanja 
teh načrtov, pojasnjeno v sklepnem delu Polletnega 
poročila župana o izvrševanju Proračuna Občine Tr-
zin za leto 2012.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka:  17-3/2012  ŽUPAN:
Datum:   11.07.2012  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 
76/2008, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o fi-
nanciranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06 -1, 57/08 -1A in 
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36/11), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 in 
11/11), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, 
št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in Odloka o  Re-
balansu proračuna Občine Trzin za leto 2012 (Ur. v. 
O.T., št. 5/12) na 17. redni seji, dne 11.07.2012 sprejel

dodatni sklep

Občinski svet Občine Trzin se je na 17. redni seji, 11. 
julija 2012, ob obravnavi Polletnega poročila župana o 
izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2012 doda-
tno seznanil z obrazložitvijo župana o uresničevanju ci-
ljev Strategije razvoja Občine Trzin za obdobje 2005 do 
2010 in soglaša z županovim stališčem o smiselnosti 
nadaljevanja uresničevanja razvojnega programa, ki 
izhaja iz Strategije, ki zaradi objektivnih razlogov, zlasti 
kar zadeva večje naložbe, še ni v celoti uresničena.

Občinski svet tudi soglaša s stališčem, da je smiselno 
koncept trajnostnega razvoja nadgraditi s še bolj učin-
kovito podporo težnjam za učinkovito rabo energije in 
rabo obnovljivih virov energije in se tako pridružiti pri-
zadevanju, da Slovenija čim prej sprejme in uveljavi 
strategijo prehoda v nizkoogljično družbo v skladu s 
strategijo EU.

V skladu s tem stališčem občinski svet ocenjuje, da je 
v okviru obrazložitve Polletnega poročila župana o iz-
vrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2012 pred-
stavljeni, glede na leto 2011 nekoliko spremenjeni, 
program večjih naložb Občine Trzin v obdobju 2012 
do 2014 ustrezen. 

Občinski svet predlaga županu in občinski upravi, naj 
si, kolikor je mogoče, prizadevata najti in izkoristiti 
vse možnosti za sofinanciranje naložb Občine Trzin iz 
evropskih virov in iz državnega proračuna ter drugih 
virov ter tudi vse možnosti za javno zasebno partner-
stvo v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka:  17-3.1/2012  ŽUPAN:
Datum:   11.07.2012  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi  Zakona o lo-
kalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 
– odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 - odl. 
US, 51/10, 84/10- odl. US in 40/2012 ZUJF), drugega 
odstavka 57. člena Zakona o varstvu dokumentarne-
ga in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. list RS, št. 
30/06) ter Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Tr-
zin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06)  na 17. redni seji 
dne 11. 07. 2012 sprejel naslednji 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o lokalni 

javni arhivski slUŽbi in Ustanovitvi 
arhiva občine trzin

1. člen 

Odlok o lokalni javni arhivski službi in ustanovitvi arhi-
va Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 9/2008) 
se razveljavi.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem vestniku Občine Trzin.

Številka:  17-4/2012  ŽUPAN:
Datum:   11.07.2012  ANTON PERŠAK, l.r.

     

Na podlagi druge alineje drugega odstavka 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – 
UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 in 
40/2012 ZUJF),  8. do 11. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/07, 103/07 
– ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11 in 28/11 – odl.US), 
9. in 26. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 
86/10),3. in 17. člena Zakona o prekrških (Ur. list RS, 
št. 29/11 – UPB-8),  15. člena Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Ur. 
vestnik Občine Trzin, št. 8/10)  in 10. ter 18. člena 
Statuta občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
2/99, 4/00, 5/03 2/06 in 8/06) je Občinski svet Občine 
Trzin na 17. redni seji dne  11. julija 2012  sprejel
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ODLOK
o oglaševanjU, plakatiranjU in 

obveščanjU na območjU občine trzin

1. splošne določbe

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se za območje Občine Trzin (v na-
daljevanju: občine) ureja oglaševanje,  plakatiranje in 
postavljanje objektov za oglaševanje na javnih povr-
šinah v lasti Občine Trzin (v nadaljevanju: občine) in 
Republike Slovenije in drugih površinah s statusom 
javnega dobra, oglaševanje kot gospodarsko dejav-
nost in oglaševanje za lastne potrebe, določa pogoje 
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za 
osnovno informiranje volivcev in za dodatna plakatna 
mesta za potrebe volilne in referendumske kampanje, 
prepovedi, nadzor in kazenske določbe.

(2) Oglaševanje, obveščanje in plakatiranje se glede 
na vrste oglaševalnih objektov in naprav za te name-
ne izvaja kot: 

 - gospodarska dejavnost, 
 - oglaševanje za lastne potrebe,
 - oglaševanje prireditev in drugih enkratnih dogod-

kov,  
 - oglaševanje za potrebe volilne in referendumske 

kampanje ter
 - usmerjevalni sistem turistične in druge obvestilne 

signalizacije.  

2. člen
(izrazi)

Pomen izrazov, ki se uporabljajo v tem odloku:

 - a  panoji  so  začasne premične naprave, sesta-
vljene iz dveh pravokotnih plošč, ki sta na vrhu 
spojeni s tečajem. A-panoji so velikosti največ do 
1,5 m² oglaševalne površine na vsaki  strani in pri-
lagojeni  nameščanju oglasov formata B1; 

 - informacijska tabla kot element informacijskega 
sistema je objekt za obveščanje največje okvirne 
velikosti 3 x 3 m, na katerem je nameščen zemlje-
vid občine z iskalnikom lokacij objektov, kjer se 
izvajajo dejavnosti družbenega in splošnega po-
mena ter javnih služb; 

 - informacijski sistem je enovit sistem, ki vključu-
je informacijske table, usmerjevalne table, table z 
označbami ulic in končne ulične table; 

 - izbrani izvajalec oglaševanja je pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ki je bil po po-
stopku, določenem v VI. poglavju  tega odloka, 
izbran za opravljanje dejavnosti postavljanja ter 
vzdrževanja stalnih objektov za oglaševanje in 
dejavnosti oglaševanja ter obveščanja javnosti na 
območju občine;

 - javna površina  je površina, ki je v lasti Občine 
Trzin ali Republike Slovenije ter javna površina s 
statusom javnega dobra;

 - končne table kot element informacijskega sis-
tema so objekti za obveščanje, ki so nameščeni 
v neposredni bližini sedeža, tik ob ali na objektu 
nosilca določene dejavnosti, služijo izključno ob-
veščanju o sedežu ali objektu nosilca določene 
dejavnosti in niso namenjeni za druga obvestila ali 
oglasna sporočila;

 - navadne vitrine oziroma oglasne deske so di-
menzije največ do 1 m² in so namenjene obvešča-
nju lokalne javnosti o prireditvah in pomembnih 
dogodkih  lokalne skupnosti, njenih organov  in 
dejavnosti društev, organizacij in javnih zavodov, 
ki delujejo na območju občine oziroma katerih 
ustanovitelj je lokalna skupnost; 

 - nosilci in drogovi nadcestnih transparentov 
so stalni objekti za oglaševanje in obveščanje, na 
katere se nameščajo nadcestni transparenti. Dro-
govi so izdelani iz debelostenskega kovinskega 
profila okroglega prereza, konusne oblike in višine 
največ 900 cm. Mere droga in temeljenje morajo 
biti statično preračunane. Nosilci nadcestnih tran-
sparentov so nameščeni na drogue, namenjeni so 
pritrditvi nadcestnih transparentov, izdelani pa so 
iz jeklene vrvi;  

 - objekti in naprave za oglaševanje in obvešča-
nje (v nadaljevanju: objekti za oglaševanje) so v 
3. členu tega odloka našteti stalni in začasni ogla-
ševalni objekti in naprave, zgrajeni oziroma posta-
vljeni z namenom, da služijo kot plakatna oziroma 
oglasna mesta in za obveščanje;

 - obvestila so uradna sporočila državnih organov 
ali občine in obvestila drugih pravnih oseb, name-
njena občanom in občankam Trzina, ki morajo biti 
javno objavljena v skladu z zakonom oziroma, ki 
jih občina in druge pravne osebe objavljajo z željo 
po seznanjenosti občank in občanov z vsebinami, 
pomembnimi za njihovo obveščenost;
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 - oglasi so sporočila in vabila v obliki plakatov, tran-
sparentov, letakov, znakov in simbolov z vsebino 
oglaševalne ali propagandne narave;

 - oglasno mesto je prostor na objektu ali napra-
vi za oglaševanje in obveščanje, kjer se namesti 
oglas; 

 - oglaševanje je celota opravil v zvezi s postavlja-
njem, vzdrževanjem in upravljanjem z oglaševal-
nimi objekti in napravami;

 - plakatiranje je namestitev oglasa ali obvestila v 
obliki plakata na oglaševalni objekt ali napravo;

 - plakatni panoji z manjšimi površinami so na-
prave za oglaševanje in obveščanje, namenjeni 
za malo plakatiranje. Površina plakatnega panoja 
je lahko največ do 2,5 m² na eni strani. Izvedba 
postavitve plakatnega panoja je glede na lokacijo 
postavitve mogoča v treh izvedbah: enostranski, 
dvostranski ali tristranski pano, prostostoječ z be-
tonskim temeljenjem;

 - plakatniki na drogovih javne razsvetljave so 
naprave za oglaševanje in obveščanje, namenje-
ni prikazovanje različnih tiskanih oglasnih sporočil 
dimenzije največ 170 x 110 cm; 

 - tabla z označbo  ulice  je tabla z označbo ulice, ki 
se kot element informacijskega sistema  postavlja 
ob neposrednih uvozih oziroma izvozih v posame-
zno ulico; 

 - transparenti so objekti za obveščanje,  izdelani 
iz kosov  tkanine ali drugega materiala z napisi ali 
slikami za javno sporočanje. Pritrjeni so na vsaki 
strani ceste na obstoječo konstrukcijo, zid oziro-
ma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi 
ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa tudi 
pritrjeni na konstrukcijske elemente nadvoza prek 
javne ceste, če je njihova dimenzija do 8 m x 1 
m, spodnji rob pa je najmanj 5,5 m nad voznim 
pasom ceste. Izdelani morajo biti iz materiala brez 
leska ter tako, da je izključeno poškodovanje ob 
vremenskih vplivih;

 - svetlobne vitrine so osvetljeni oglasni objekti, 
namenjeni oglasnim sporočilom, velikosti do 1,5 
m², pri čemer obojestransko oglaševanje pomeni 
dvojno vitrino;

 - usmerjevalne table kot element informacijskega 
sistema so objekti za obveščanje, ki po pravilni-
ku o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
javnih cestah spadajo med turistično in drugo ob-
vestilno signalizacijo,  služijo izključno obveščanju 
o sedežu ali objektu nosilca določene dejavnosti 
oziroma kot kažipot in niso namenjeni za druga 
obvestila ali oglasna sporočila;

 - veliki objekti za oglaševanje so  enostranski ali 
dvostranski panoji s površinami od 2 do 20 m² na eni 
strani, ki so namenjeni oglaševanju in obveščanju.

3. člen
(vrste objektov in naprav za oglaševanje 

in obveščanje)

(1) Stalni objekti in naprave za oglaševanje in obve-
ščanje so:
 - veliki objekti za oglaševanje,
 - plakatni panoji z manjšimi površinami,
 - plakatniki na drogovih javne razsvetljave,
 - nosilci in drogovi nadcestnih transparentov,
 - svetlobne vitrine kot del avtobusnih nadstrešnic.

(2) Začasni objekti in naprave za oglaševanje in ob-
veščanje so:
 - A panoji,
 - stenske table na gradbiščnih ograjah. 

(3) Informacijski sistem so:
 - informacijske table,
 - usmerjevalne table, 
 - končne table, 
 - table z označbami ulic,
 - turistične table za javne objekte, kulturno in narav-

no dediščino, ipd.

(4) Drugo:
 - navadne vitrine oziroma oglasne deske.

2. pogoji za postavitev objektov za 
oglaševanje in obveščanje

4. člen
(splošni pogoji za postavitev objektov in naprav 

za oglaševanje in obveščanje)

Splošni pogoji za pridobitev dovoljenja za oglaševa-
nje in obveščanje so:
 - da je lokacija za oglaševanje in obveščanje  v 

skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem na-
črtu Občine Trzin – izvedbeni del (v nadaljevanju: 
OPN) in OPPN Občine Trzin,

 - da je objekt za oglaševanje in obveščanje v skla-
du z določili 2. člena tega odloka in Odloka o Ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izved-
beni del (v nadaljevanju: OPN) in OPPN Občine 
Trzin,
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 - v kolikor je objekt oziroma naprava postavljena na 
javnih površinah, je predhodno potrebno pridobiti 
soglasje pristojnega organa občinske uprave, na 
zasebnih površinah pa soglasje lastnika, za po-
stavljanje objektov in naprav ob cestah izda so-
glasje tudi pristojni upravljavec ceste,

 - da je stranka v preteklosti odstranila objekt za 
oglaševanje in obveščanje na javnih površinah, ki 
ni bil postavljen v skladu s pogoji za pridobitev do-
voljenja za oglaševanje in obveščanje,

 - da je bil izvajalec oglaševanja na javnih površi-
nah izbran po postopku, določenem v VI. poglavju 
tega odloka.

5. člen
(začasni objekti oziroma naprave 

za oglaševanje in obveščanje)

Pogoji za pridobitev dovoljenja za postavitev zača-
snih objektov oziroma naprav za oglaševanje in ob-
veščanje so:
 - splošni pogoji za pridobitev dovoljenja za oglaše-

vanje in obveščanje na javnem mestu iz 4. člena 
tega odloka,

 - da se postavijo ob prireditvah, drugih enkratnih 
dogodkih in v času volilne ter referendumske kam-
panje izključno na lokacijah oziroma javnih površi-
nah, določenih v 21. členu tega odloka,

 - upoštevanje predpisanih odmikov, ki jih za obmo-
čje varovalnih pasov cest z odločbo izda pristojni 
upravljavec cest,

 - da se na  posamezni lokaciji namesti le en objekt 
oziroma naprava,

 - pred postavitvijo objekta oz. naprave na javnih po-
vršinah je potrebno na Občino Trzin vložiti vlogo 
za izdajo soglasja, v kateri se navede čas trajanja 
postavitve, točno lokacijo, predviden odmik od ce-
ste in vsebino,

 - začasni objekti oziroma naprave se lahko postavi-
jo za dobo največ do 30 dni,

 - pred pridobitvijo odločbe za postavitev začasnega 
objekta oziroma naprave na javno površino je vla-
gatelj dolžan poravnati upravno in občinsko takso,

 - začasne objekte oziroma naprave je potrebno od-
straniti najkasneje v 5 (petih) dneh po izvedeni pri-
reditvi ali enkratnem dogodku.

6. člen
(informacijski sistem)

(1) Informacijski sistem na območju občine zajema 
postavljanje, vzdrževanje in trženje informacijskih  
tabel,  usmerjevalnih tabel, končnih tabel in tabel z 
označbami ulic, pri čemer je komercialnega značaja 
zgolj postavljanje in trženje usmerjevalnih in končnih 
tabel za usmerjanje k sedežem ali poslovnim prosto-
rom gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov 
posameznikov oziroma k obrtnim delavnicam, kot to 
določa 7. člen tega odloka.

(2) Postavljanje, vzdrževanje in trženje elementov in-
formacijskega sistema občine se izvaja kot gospodar-
ska dejavnost, za katerega se občini plačuje nadome-
stilo in občinska taksa, lahko pa informacijski sistem 
postavi, vzdržuje in trži občina, če za to dejavnost ni 
mogoče pridobiti ustreznega izvajalca oziroma, če iz-
brani izvajalec ne postavi sistema, ki bi bil dovolj učin-
kovit.

(3) Pogoji za pridobitev dovoljenja za postavitev infor-
macijskega sistema so: 
 - splošni pogoji za pridobitev dovoljenja za oglaše-

vanje in obveščanje na javnih površinah iz 4. čle-
na tega odloka,

 - skladnost s projektom enotne celostne podobe in-
formacijskega sistema na območju občine, ki ga 
predloži izvajalec oglaševanja in potrdi občina.

7. člen

(1) Sistem usmerjevalnih in končnih tabel za usmerja-
nje k sedežem ali poslovnim prostorom gospodarskih 
družb in samostojnih podjetnikov oziroma k obrtnim 
delavnicam, k sedežem, ali objektom javnih zavodov 
in društev, objektom občine, lokalnim spomenikom in 
drugim objektom javnega pomena, se postavlja in do-
polnjuje glede na potrebe zainteresiranih strank. 

(2) Sistem usmerjevalnih in končnih tabel mora vklju-
čevati dovolj vidne in velike table, napise in znake go-
spodarskih in negospodarskih subjektov, da je nedvo-
umen in učinkovit. 

(3) Postavljanje usmerjevalnih in končnih tabel za 
usmerjanje k sedežem ali poslovnim prostorom go-
spodarskih družb in samostojnih podjetnikov oziroma 
k obrtnim delavnicam je komercialnega značaja.
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8. člen
(navadne vitrine oziroma oglasne deske)

(1) V vitrine se nameščajo za javnost pomembna ob-
vestila občine, njenih organov ter državnih organov, o 
katerih je potrebno občane seznaniti na krajevno obi-
čajen način, kot tudi pomembnejša obvestila o delu 
in aktivnostih društev, organizacij in javnih zavodov z 
območja občine.

(2) Pogoji za pridobitev dovoljenja za postavitev na-
vadne vitrine oziroma oglasne deske so: 
 - splošni pogoji za pridobitev dovoljenja za oglaše-

vanje in obveščanje na javnem mestu iz 4. člena 
tega odloka.

9. člen
(označbe podjetij)

(1) Vse označbe lastnih podjetij na sedežu družbe ali 
sedežu poslovne enote, ki se nahajajo na poslovnih 
stavbah, prostorih ter funkcionalnih zemljiščih v lasti 
teh pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov, ne 
spadajo pod oglaševalne objekte oziroma naprave.

(2) Označbe podjetij drugih družb in samostojnih 
podjetnikov na poslovnih stavbah, prostorih ter funk-
cionalnih zemljiščih, ki niso v lasti teh pravnih oseb 
oziroma samostojnih podjetnikov oziroma kjer ni nji-
hov sedež družbe ali poslovne enote, razen obveznih 
označb, spadajo med oglaševalne objekte oziroma 
naprave. 

10. člen
 (stalni objekti in naprave za oglaševanje in obvešča-

nje) 

Pogoji za pridobitev dovoljenja za postavitev stalnih 
objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje so: 
 - splošni pogoji za pridobitev dovoljenja za oglaše-

vanje in obveščanje na javnem mestu iz 4. člena 
tega odloka,

 - na javnih površinah jih postavlja in uporablja iz-
ključno izbrani izvajalec oglaševanja na podlagi 
projekta stalnih oglaševalnih in obveščevalnih 
objektov in naprav na območju občine, h katere-
mu izda soglasje občinska uprava. 

iii.  oglaševanje kot gospodarska de-
javnost

11. člen

(1) Oglaševanje kot gospodarska dejavnost je prido-
bitna dejavnost, ki jo opravljajo pravne osebe, samo-
stojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samo-
stojno opravljajo dejavnost (v nadaljevanju: izvajalci 
oglaševanja), ki so registrirani za to dejavnost in ki to 
dejavnost izvajajo prek vrst objektov za oglaševanje, 
določenih v prvem odstavku  3. člena tega odloka. 

(2) Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost je možno 
opravljati le pod splošnimi pogoji iz 4. člena tega od-
loka. 

iv.  oglaševanje za lastne potrebe

12. člen

Oglaševanje za lastne potrebe obsega predstavitev 
lastne dejavnosti, aktivnosti, storitev ali blaga izvajal-
cev oglaševanja ali posameznikov, izključno na ne-
premičninah, na katerih imajo lastninsko ali kakršno 
drugo stvarno ali obligacijsko pravico in na katerih 
opravljajo registrirano dejavnost.

v.  oglaševanje za potrebe volilne in 
reFerendUmske kampanje

13. člen
(osnovno informiranje volivcev)

(1) Nameščanje plakatov z oglaševalnimi vsebinami 
za volilno in referendumsko kampanjo je za potrebe 
osnovnega informiranja volivcev dovoljeno izključno 
na stalnih objektih in napravah za oglaševanje in ob-
veščanje, določenih v 3. členu tega odloka, ki jih sicer 
trži izbrani izvajalec oglaševanja.

(2) Izbrani izvajalec je v skladu z zakonom in tem od-
lokom dolžan zagotoviti vsem organizatorjem volilnih 
kampanj za kandidate za župana občine, organiza-
torjem volilnih kampanj za liste kandidatov za člane 
občinskega sveta občine, za liste kandidatov za po-
slance Državnega zbora Republike Slovenije oziroma 
za kandidate za predsednika Republike Slovenije in 
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za liste kandidatov za poslance iz Republike Sloveni-
je v Evropski parlament in referendumske kampanje 
brezplačna plakatna mesta brez plačila občinske ta-
kse in brezplačno namestitev plakatov za določena 
mesta oziroma možnost informiranja volivcev o listi 
kandidatov ali kandidatu v času volilne kampanje, ki 
ga določi organ, pristojen za razpis volitev in odločitev 
o trajanju volilne in referendumske kampanje.

14. člen

(1) Organizator volilne in referendumske kampa-
nje pridobi pravico oglaševanja na objektih za ogla-
ševanje iz drugega odstavka 13. člena tega odloka 
na podlagi vloge za dodelitev brezplačnih plakatnih 
mest, če vloži vlogo najkasneje deseti dan pred dne-
vom začetka volilne in referendumske kampanje. V 
vlogi za dodelitev brezplačnih plakatnih mest mora or-
ganizator volilne in referendumske kampanje navesti 
čas trajanja  in vsebino.  

(2) Izbrani izvajalec zagotovi na mestih iz drugega 
odstavka 13. člena tega odloka brezplačno namesti-
tev in odstranitev plakatov oziroma oglasov z volilno 
propagandnimi sporočili za ves čas volilne in referen-
dumske kampanje.

(3) Organizator volilne in referendumske kampanje 
mora izbranemu izvajalcu posredovati plakate oziro-
ma oglase z volilno propagandnimi sporočili.

15. člen

(1) Organizatorju volilne in referendumske kampa-
nje, ki je pravočasno vložil vlogo iz 14. člena tega 
odloka, se zagotovijo najmanj tri brezplačna plaka-
tna mesta na območju občine  in sicer tako, da ima 
zagotovljeno vsaj po eno plakatno mesto na obmo-
čju prvotnega dela naselja Trzin, na območju nove-
ga dela naselja Trzin (Trzin Mlake) in na območju 
Obrtno-industrijske cone Trzin (v nadaljevanju: OIC) 
oziroma najmanj po eno plakatno mesto v vsaki vo-
lilni enoti, kolikor je občina za volitve, za katere se 
organizira volilna in referendumska kampanja, raz-
deljena na volilne enote.

(2) Število plakatnih mest, ki pripada posameznemu 
organizatorju volilne in referendumske kampanje, je 
odvisno od skupnega števila plakatnih mest na ob-
močju ter števila prijavljenih organizatorjev volilne in 
referendumske kampanje.

16. člen

Vsak organizator volilne kampanje lahko z vlogo, ki 
jo vloži v skladu s 14. členom tega odloka, kandidi-
ra za pridobitev plakatnih mest na celotnem območju 
občine oziroma v volilni enoti, v kateri kandidira lista 
ali kandidat, za katerega organizira volilno kampanjo, 
če gre za občinske volitve in je občina razdeljena na 
volilne enote. 

17. člen
 

(1) Občinska uprava v sodelovanju z izbranimi izva-
jalci na podlagi vlog organizatorjev volilnih kampanj 
določi potrebno število plakatnih mest za brezplačno 
plakatiranje v vseh delih občine in oblikuje skupine 
čim bolj enakovrednih plakatnih mest, v katere so 
vključena plakatna mesta v vseh delih naselja Trzin.

(2) Za enakovredna plakatna mesta veljajo plakatna 
mesta, katerih je v Trzinu v zadostnem številu, da lah-
ko vsak organizator volilne in referendumske kampa-
nje dobi vsaj eno plakatno mesto enega tipa plakatnih 
mest. Med ta plakatna mesta sodijo: plakatniki na dro-
govih javne razsvetljave in plakatni panoji z manjšimi 
površinami.

18. člen

(1) Komisija za razdelitev plakatnih mest, ki jo imenuje 
direktor  občinske uprave, z  žrebom določi na katerih 
objektih za oglaševanje in obveščanje bodo posame-
zni organizatorji volilne in referendumske kampanje 
brezplačno oglaševali.

(2) Žrebanje se opravi najkasneje pet dni pred začet-
kom volilne in referendumske kampanje na sedežu  
občine. O izidu žrebanja so organizatorji obveščeni s 
sklepom.

(3) Žrebanje se opravi tako, da se najprej izžreba vr-
stni red, po katerem posamezni organizatorji volilne 
in referendumske kampanje ali njihovi predstavniki 
žrebajo za skupine oglasnih mest na objektih za ogla-
ševanje.

(4) Morebitne spore v zvezi z žrebanjem rešuje arbi-
traža, v kateri sodelujejo predstavniki organizatorjev 
volilne in referendumske kampanje in direktor občin-
ske uprave neposredno po žrebanju (najkasneje v še-
stih urah po končanem žrebanju).
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19. člen

Organizatorji volilne in referendumske kampanje, ki 
so pridobili oglasna mesta, tako pridobljenih mest ne 
smejo odstopiti drugemu organizatorju volilne in re-
ferendumske kampanje, niti jih ne smejo med seboj 
zamenjevati.

20. člen
(dodatna plakatna mesta)

V skladu z zakonom je v času volilne in  referendumske 
kampanje na območju občine  dovoljeno tudi namešča-
nje plakatov na druga plakatna mesta, ki so organiza-
torjem volilne kampanje na razpolago le pod določenimi 
pogoji in proti plačilu, vendar izključno  v skladu s splo-
šnimi  pogoji za pridobitev dovoljenja za oglaševanje in 
obveščanje na javnem mestu iz 4. člena tega odloka.

21. člen

V času volilne ali referendumske kampanje je dovo-
ljeno začasne objekte za oglaševanje in obveščanje 
postavljati izključno na naslednjih lokacijah oziroma 
javnih površinah:
•  območje OIC: 

 - ob cesti Dobrave od križišča z G2 do križišča 
Blatnica-Motnica-Dobrave, vključno pred objek-
tom »Piramida« (Blatnica 1) 

•  območje Mlak in prvotnega naselja Trzin:
 - ob Mlakarjevi ulici od krožišča do križišča z Ulico 

Rašiške čete,
 - ob Kidričevi ulici od krožišča z Mlakarjevo ulico 

do vstopa na parc. št. 838/23 k.o. Trzin in od 
Mlakarjeve ulice do razcepa pri objektu Kidriče-
va ulica 41,

 - ob Ljubljanski cesti od križišča z Mlakarjevo uli-
co (pri banki) do križišča z Mengeško cesto,

 - na območju ST 2/1-1 ob notranji slepi ulici, 
 - ob Mengeški cesti pri objektu Mengeška cesta 9, 
 - ob Mengeški cesti pri objektu Mengeška cesta 

47 (»Pri Jur’ju«), 
 - ob Mengeški cesti pri objektu Mengeška cesta 

37 (»Pri Narobetu«), 
 - ob Mengeški cesti na območju avtobusne posta-

je (med objektoma Mengeška cesta 57 in 65),
 - ob Mengeški cesti od križišča z G2 do križišča z 

Ljubljansko cesto,
 - ob Jemčevi cesti pri objektu Jemčeva 40 

(»Jefačn’kova domačija«),
 - ob cesti Za hribom ob parkiriščih pred cerkvijo.

22. člen

(1) Vlagatelj ali organizator volilne in referendumske 
kampanje (v nadaljevanju: vlagatelj) na posamezni 
lokaciji iz 21. člena lahko namesti samo en A pano. 
V primerih, ko posamezna lokacija predstavlja odsek 
ulice oziroma ceste, lahko vlagatelj postavi na vsako 
stran ulice oziroma ceste po en A pano. 

(2) V vlogi mora vlagatelj navesti čas trajanja posta-
vitve A panoja, lokacijo in vsebino.  A panoji se lahko 
postavijo za dobo do 30 dni znotraj časa volilne ali 
referendumske kampanje. S ponovno vlogo vlagate-
lja se v primeru drugega kroga volitev čas trajanja po-
stavitve A panoja podaljša do volitev v drugem krogu.

(3) Pred pridobitvijo odločbe za postavitev A panoja 
na javni površini, ki je v lasti ali upravljanju občine,  je 
vlagatelj dolžan poravnati upravno in občinsko takso.

vi.  stalni objekti in naprave za 
oglaševanje in obveščanje

1.  postopek upravljanja s stvarnim 
premoženjem občine

23. člen
(splošne določbe)

Izvajalec oglaševanja lahko postavlja stalne objekte 
in naprave za oglaševanje na nepremičninah na jav-
nih površinah le:
 - na podlagi ene od metod ravnanja, opredeljenih 

v zakonu, ki ureja stvarno premoženje države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti, 

 - na podlagi sklenjene in veljavne pogodbe z občino, ki 
ureja postavitev stalnih objektov in naprav za oglaše-
vanje in na podlagi soglasja k projektu postavitve stal-
nih objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje,  

 - skladno s splošnimi  pogoji za pridobitev dovolje-
nja za oglaševanje in obveščanje na javnih površi-
nah iz 4. člena tega odloka.

24. člen

Gradnja in rekonstrukcija objektov in naprav za ogla-
ševanje ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov 
in naprav za oglaševanje v varovalnem pasu javnih 
cest sta dovoljeni le s soglasjem pristojnega soglaso-
dajalca – upravljavca ceste.
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25. člen 
(trajanje pogodbe)

Pogodba za postavitev stalnih objektov in naprav za 
oglaševanje iz 23. člena tega odloka med občino in iz-
vajalcem oglaševanja se sklene za obdobje petih let. 

26. člen

(1) Postopek upravljanja s stvarnim premoženjem ob-
čine poteka v skladu z zakonodajo, ki ureja stvarno 
premoženje države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti.

(2) Iz postopka se izločijo ponudniki, ki: 
 - niso poravnali zapadlih obveznosti do občine, 
 - niso odstranili nosilcev oglaševanja skladno s tem 

odlokom,
 - niso upoštevali določil odloka in so izvajali komer-

cialno oglaševanje v nasprotju z odlokom,
 - so postavili objekte in naprave za oglaševanje 

brez soglasja občine,
 - so bili pravnomočno obsojeni  zaradi kaznivih 

dejanj, ki so opredeljena v veljavni kazenski za-
konodaji: hudodelsko združevanje; sprejemanje 
podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), 
nedovoljeno sprejemanje daril,nedovoljeno daja-
nje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), 
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezako-
nito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, presle-
pitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje 
denarja,

 - so bili  pravnomočno obsojeni  zaradi goljufije zo-
per finančne interese Evropske skupnosti v smislu 
1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov 
Evropske skupnosti.

 - je oziroma je zoper njega uveden ali začet posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvi-
dacijski postopek oziroma drug postopek, katere-
ga posledica ali namen je prenehanje poslovanja 
ponudnika; 

 - niso  opustili poslovne dejavnosti ali so v katerem 
koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli 
drug postopek, podoben navedenim postopkom v 
skladu s predpisi države, v kateri ima sedež in 

 - so bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi ob-
sojeni za prestopek v zvezi z njihovim poklicnim 
ravnanjem in da niso  storili velike strokovne na-
pake s področja predmeta javnega naročila.

27. člen

(1) Merili za izbor izvajalca oglaševanja za vsako vr-
sto stalnih objektov in naprav za oglaševanje in obve-
ščanje sta:
 - višina ponujenega nadomestila,
 - estetski učinek predloženega projekta stalnih 

objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje.

(2) Z izvajalcem oglaševanja sklene občina pogodbo 
o izvajanju dejavnosti oglaševanja na nepremičninah 
v lasti občine, s katero se določijo medsebojna raz-
merja, pravice in obveznosti pogodbenih strank.

2. obveznosti izvajalcev oglaševanja na stalnih 
objektih in napravah 

28. člen

(1) Lokacijo za oglaševanje sme izvajalec oglaševa-
nja uporabljati dokler izpolnjuje vse obveznosti, do-
ločene s tem odlokom, pogodbo, soglasji in drugimi 
potrebnimi dovoljenji.

(2) Po poteku obdobja, za katerega je bila izvajalcu 
oglaševanja podeljena pravica za postavitev objek-
tov in naprav za oglaševanje, je izvajalec oglaševa-
nja dolžan te objekte in naprave odstraniti na svoje 
stroške takoj oziroma v roku, določenem v pogodbi 
oziroma v soglasju.

(3)Izvajalec oglaševanja, ki preneha izvajati pravico 
za postavitev objektov in naprav za oglaševanje in 
s tem uporabljati objekte in naprave za oglaševanje 
pred potekom obdobja, določenega s pogodbo ali so-
glasjem, je dolžan o tem pisno obvestiti občino najka-
sneje sedem dni po prenehanju uporabe teh objektov 
in naprav, najkasneje do izteka obdobja, določenega 
s pogodbo oziroma soglasjem, pa mora objekte in na-
prave za oglaševanje odstraniti na svoje stroške.

29. člen

Obveznosti izbranega izvajalca, ki upravlja z objekti 
in napravami za oglaševanje in obveščanje na javnih 
površinah in površinah v lasti občine, so:
1. da sam opravlja dejavnost oglaševanja in obve-

ščanja (določa pogoje, zagotavlja nameščanje in 
odstranjevanje oglasov),
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2. da na objektih in napravah nudi občini možnost 
brezplačnega obveščanja občanov o dejavnostih 
občine, njenih organov, državnih organov, huma-
nitarnih organizacij ter  prireditev, katerih izvedbo 
sofinancira občina,

3. da po predhodnem pisnem pozivu občini zago-
tovi zadostno število brezplačnih plakatnih mest 
za osnovno informiranje volivk in volivcev v času 
volilne in referendumske kampanje, ki jih občina 
ponudi organizatorjem volilne in referendumske 
kampanje, pri določanju lokacij brezplačnih plaka-
tnih mest pa upošteva želje občine; 

4. da v roku poravnava finančne obveznosti po po-
godbi;

5. da rešuje reklamacije naročnikov oglaševanja in 
obveščanja v skladu s poslovno etiko,

6. da vsak objekt za oglaševanje označi z logotipom 
svojega podjetja,

7. da vsak oglas označi z žigom svojega podjetja 
in datumom, do katerega sme biti oglas name-
ščen,  

8. da redno vzdržuje in obnavlja objekte in naprave 
za oglaševanje,

9. da vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici 
objektov in naprav za oglaševanje,

10. da poškodovane oglase takoj zamenja z novimi,
11. da neoddan plakatni steber ali plakatni pano pre-

lepi z belim papirjem,
12. da je vsebina oglasov v skladu z zakonom,
13. da brezplačno vzpostavi, vzdržuje in vnaša spre-

membe ter dopolnitve katastra objektov in naprav 
za oglaševanje in obveščanje v tiskani in elektron-
ski obliki, primerni za prostorsko informacijski sis-
tem, ki ga ima občina  ter ga brezplačno posredu-
je občini najmanj enkrat na šest mesecev oziroma 
dvakrat na leto.

30. člen

Izvajalec oglaševanja je dolžan:
 - zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kakovo-

stno opravljanje dejavnosti oglaševanja,
 - na zahtevo občine ali pristojne inšpekcijske služ-

be omogočiti strokovni in tehnični nadzor nad za-
konitostjo dela,

 - upoštevati tehnične, stroškovne, organizacijske in 
druge standarde za opravljanje dejavnosti oglaše-
vanja in

 - zagotoviti pogoje za vodenje katastra oglasnih 
mest.

31. člen

(1) Občina lahko na objektih za oglaševanje in obve-
ščanje, na katerih izvajalec oglaševanja izvaja dejav-
nost oglaševanja, zahteva brezplačno objavo sporočil, 
ki so pomembna za širšo javnost. Objavo naroči župan.

(2) Izvajalec oglaševanja je za obdobje namestitve 
na lokacijah, kjer so nameščeni plakati s sporočili iz 
prvega odstavka tega člena in plakati za osnovno in-
formiranje volivk in volivcev v času volilne in referen-
dumske kampanje, dodeljeni organizatorjem volilne in 
referendumske kampanje v skladu z 18. členom tega 
odloka, oproščen plačila nadomestila po pogodbi in 
občinske takse. 

3. plačilo občinske takse in nadomestila za upo-
rabo nepremičnin v lasti ali upravljanju občine

32. člen

(1) Izvajalci oglaševanja na nepremičninah, ki so v 
lasti občine ali na katerih je občina imetnik pravice 
upravljanja, so dolžni plačevati občinsko takso skla-
dno z odlokom o občinskih taksah. 

(2) Obveznost plačila občinske takse nastane z dnem 
postavitve objekta ali naprave za oglaševanje, prene-
ha pa z njegovo odstranitvijo. Občinsko takso je po-
trebno plačevati tudi za čas, ko izvajalec oglaševanja 
ne uporablja postavljenega objekta ali naprave za 
oglaševanje.

33. člen

(1) Izvajalci oglaševanja na nepremičninah, ki so v 
lasti občine, so dolžni plačevati tudi nadomestilo za 
uporabo nepremičnin, kot je to določeno v pogodbi iz 
drugega odstavka 27. člena tega odloka. 

(2) Obveznost plačila nadomestila za uporabo nepre-
mičnin v lasti občine nastane z dnem sklenitve  po-
godbe o izvajanju dejavnosti oglaševanja na nepre-
mičninah v lasti občine.

34. člen

(1) Nadomestilo  za  postavljanje in vzdrževanje infor-
macijskega sistema iz 6. člena tega odloka znaša naj-
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manj 10% od zaračunane najemnine izvajalca oglaše-
vanja za vsak element usmerjevalnih in končnih tabel. 

(2) Nadomestilo za postavljanje in vzdrževanje infor-
macijskega sistema je določeno v pogodbi med obči-
no in izvajalcem oglaševanja iz 27. člena tega odloka.

vii. prepovedi

35. člen

Prepovedano je:
 - postavljanje stalnih objektov in naprav za oglaše-

vanje na površinah izven lokacij, določenih v OPN 
in OPPN ter postavljanje A panojev na javnih povr-
šinah izven lokacij, določenih s tem odlokom,

 - oglaševanje brez dovoljenja za oglaševanje iz 
tega odloka ali v nasprotju z njim,

 - nenamenska uporaba objektov in naprav za ogla-
ševanje,

 - poškodovati ali zakriti oglasno ali usmerjevalno 
sporočilo, ki je nameščeno v skladu s izdanim do-
voljenjem pristojnega organa,

 - trositi letake po javnih površinah,
 - lepiti plakate in druga obvestila na zunanjih povr-

šinah izložb, sten, oken, vrat, zidov, ograj, dreves, 
gradbiščnih ograj, košev za odpadke, ekoloških 
otokov, inštalacijskih omaric, avtobusnih nadstre-
šnicah, drogovih javne razsvetljave, semaforskih 
drogovih, mostnih ograjah, cestnih varovalnih ogra-
jah, klopeh, igralih ter drugi javni urbani opremi.

viii. nadzor

36. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opra-
vlja pristojna skupna občinska uprava »Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo«.

(2) Če organ iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je 
objekt za oglaševanje postavljen na javnem mestu 
brez dovoljenja ali v neskladju z izdanim dovoljenjem 
pristojnega organa občinske uprave, pa ne gre za 
objekt po določbah zakona o graditvi objektov, odre-
di takojšnjo odstranitev objekta rednemu vzdrževalcu 
cest na stroške lastnika objekta za oglaševanje. Ka-
dar ni možno ugotoviti kršitelja, se odstranitev naloži 
na stroške proračuna.  

(3) Skupna občinska uprava »Medobčinski inšpekto-
rat in redarstvo« je prekrškovni organ za vse prekrške 
iz tega odloka.

iX. kazenske  določbe

37. člen

(1) Z globo v višini 2.000,00 EUR se kaznuje za prekr-
šek pravna oseba, če kot izbrani izvajalec:
 - ne izvede brezplačnega oglaševanja in obvešča-

nja za potrebe volilne in referendumske kampanje 
iz drugega odstavka 14. člena tega odloka,

 - kot izbrani izvajalec ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom 28. člena  ali 29. členom tega odloka,

 - postavlja objekte in naprave za oglaševanje na 
javnih površinah, brez dovoljenja ali v neskladju s 
dovoljenjem pristojnega organa občinske uprave 
(1. točka 1. odstavka 35. člena),

 - oglašuje brez dovoljenja za oglaševanje iz tega 
odloka ali v nasprotju z njim (2. točka 1. odstavka 
35. člena),

 - nenamensko uporablja objekte in naprave za 
oglaševanje (3. točka 1. odstavka 35. člena),

 - kot izbrani izvajalec ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom iz 39. člena tega odloka.

(2) Z globo v višini 1.500,00 EUR se kaznuje  samo-
stojni podjetnik posameznik ali  posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.

(3) Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje odgo-
vorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo sa-
mostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek 
iz prvega odstavka tega člena.

38. člen

(1) Z globo 1.500 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, če:
 - postavlja ali namešča objekte ali naprave za ogla-

ševanje na javnih površinah brez dovoljenja  ali v  
nasprotju z dovoljenjem pristojnega organa občin-
ske uprave (1. točka 1. odstavka 35. člena),

 - oglašuje brez dovoljenja za oglaševanje iz tega 
odloka ali v nasprotju z njim (2. točka 1. odstavka 
35. člena),

 - nenamensko uporablja objekte za oglaševanje (3. 
točka 1. odstavka 35. člena),
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 - poškoduje ali zakrije vsebino oglaševanja na 
objektih za oglaševanje, ki so nameščeni v skladu 
s izdanim dovoljenjem pristojnega organa (4. toč-
ka 1. odstavka 35. člena),

 - trosi letake po javnih površinah (5. točka 1. od-
stavka 35. člena),

 - lepi plakate in druga obvestila na zunanjih površi-
nah izložb, sten, oken, vrat, zidov, ograj, dreves, 
gradbiščnih ograj, košev za odpadke, ekoloških 
otokov, inštalacijskih omaric, avtobusnih nadstre-
šnicah, drogovih javne razsvetljave, semaforskih 
drogovih, mostnih ograjah, cestnih varovalnih 
ograjah, klopeh, igralih ter drugi javni urbani opre-
mi (6. točka 1. odstavka 35. člena).

(2) Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba prav-
ne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek samo-
stojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, za prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo 200 eurov se kaznuje posameznik, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(5) Sankcije za dejanja, navedena v prvem odstavku 
tega člena, se uporabijo zoper izvajalca oglaševanja 
v primerih, ko je ta znan, v vseh ostalih primerih pa 
zoper tistega, ki se oglašuje.

X. prehodne in končne določbe

39. člen

(1) Obstoječe pogodbe, sklenjene z občino, katerih 
predmet je opravljanje dejavnosti oglaševanja ali po-
stavljanja in vzdrževanja informacijskega sistema na 
območju občine  ali obstoječa soglasja oziroma dovo-
ljenja občine, za sklenitev oziroma izdajo katerih je bil 
pravna podlaga Odlok o plakatiranju in drugih oblikah 
oglaševanja in obveščanja na območju Občine Trzin 
(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/04 in 11/05), prenehajo 
veljati s potekom pogodbenega časa.

(2) Izvajalec oglaševanja, ki ima na dan sprejetja tega 
odloka sklenjeno pogodbo z občino, katere predmet 
je opravljanje dejavnosti oglaševanja, mora s prene-
hanjem veljavnosti pogodbe že postavljene objekte 
ali naprave za oglaševanje odstraniti v roku 30 dni od 
prejema pisnega obvestila občine. 

40. člen

V kolikor imajo podjetja, samostojni podjetniki posa-
mezniki in posamezniki, ki opravljajo dejavnost, na 
javnih površinah postavljene kakršne koli oglaševalne 
objekte in naprave, ki niso bili postavljeni z določili tega 
odloka, jih občina pisno opozori, da morajo razmerje 
do določenega roka uskladiti s tem odlokom, v kolikor 
je to mogoče, sicer pa jim občina določi rok za odstra-
nitev tovrstnih objektov in naprav za oglaševanje.  

41. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha  veljati Odlok o 
plakatiranju in drugih oblikah oglaševanja in obvešča-
nja na območju Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Tr-
zin, št. 3/04 in 11/05).

42. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem vestniku Občine Trzin.

Številka:  17-5/2012  ŽUPAN:
Datum:   11.07.2012  ANTON PERŠAK, l.r.

Na podlagi 18. in 76. člena Statuta občine Trzin (Ura-
dni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 
8/06), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 110/2002, 97/2003 - Odl. US, 46/2004 - ZRud-
-A, 47/2004, 41/2004 - ZVO-1, 45/2004 - ZVZP-A, 
62/2004 - Odl. US, 92/2005 - ZJC-B, 111/2005 - Odl. 
US, 93/2005 - ZVMS, 120/2006 - Odl. US, 126/2007, 
108/2009, 61/2010 - ZRud-1, 76/2010 - ZRud-1A, 
20/2011 - Odl. US) je Občinski Svet Občine Trzin na 
svoji 17. redni seji dne 11. 7. 2012 sprejel

SKLEP

1. Zemljiščem parcel. št. 1581/3 k.o. Trzin, ID:1961-
1581/3-0; parcel. št. 1581/4, k.o. Trzin ID: 1961-
1581/4-0; parcel. št. 1581/6, k.o. Trzin ID: 1961-
1581/6-0 in parcel. št. 1581/7, ID: 1961-1581/7-0, 
k.o. Trzin, se ukine status javnega dobra.
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2. Pri vsaki nepremičnini parcel. št. 1581/3 k.o. Trzin, 
ID:1961-1581/3-0; parcel. št. 1581/4, k.o. Trzin ID: 
1961-1581/4-0; parcel. št. 1581/6, k.o. Trzin ID: 
1961-1581/6-0  in parcel. št. 1581/7, ID: 1961-
1581/7-0, k.o. Trzin se vknjiži lastninska pravica 
na ime Občina Trzin, Mengeška cest 22, 1236 Tr-
zin, Matična številka 1358561.

3. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Tr-
zin iz prične veljati 8 dan po objavi.

Številka:  17-6/2012  ŽUPAN:
Datum:   11.07.2012  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 
79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10 in 40/12-
ZUJF), Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Ur.l.RS št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 
20/2011, 100/2011 Odl.US: U-I-210/10-10), 10. člena 
Odloka o Knjižnici Domžale (Ur. vestnik Občine Trzin 
št. 2/04, 4/09) in Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine 
Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06), na 17. redni 
seji dne 11.07.2012 sprejel 

SKLEP

1. Občinski svet Občine Trzin imenuje mišo lajo-
vic zakrajšek, trzin za predstavnico Občine 
Trzin v Svetu Knjižnice Domžale.

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Tr-
zin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka:  17-7/2012  ŽUPAN:
Datum:   11.07.2012  ANTON PERŠAK, l.r.
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