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Na podlagi 61. in 99. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/2007) ter 
17. člena Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 
št. 28/06 - čistopis) je Občinski svet občine Hrastnik na 
20. seji  dne 12. 2. 2009 sprejel

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU »RESNICA S5«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
(podlaga in predmet UN)

S tem odlokom se skladno s prostorskimi sestavinami 
dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami 
srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik – 
v nadaljevanju prostorski plan (Ur. Vestnik Zasavja, št. 
20/91, Ur. list. RS, št. 78/98 in 55/02) sprejme občinski 
podrobni prostorski načrt za večstanovanjsko pozidavo 
»RESNICA S5« (v nadaljevanju: OPPN). OPPN je izdelalo 
podjetje SPEKTER PROJEKT d.o.o. iz Trbovelj, pod št. 
projekta UN  01/07, v januarju  2009.

2. člen 
(vsebina)

OPPN vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, 
ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, 
zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in 
ureditev.

Tekstualni del vsebuje:

I. Povzetek in usklajenost s prostorskimi sestavinami 
planskih aktov občine

II. Analiza ureditvenega območja

III. Podatki o parcelah

IV. Umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom 
vplivov prostorske ureditve s sosednjimi območji

V. Zasnova projektnih rešitev prometne, 
energetske, komunalne in druge infrastrukture ter 
vodnogospodarske ureditve

VI. Prostorske ureditve po posameznih področjih

VII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami

VIII. Aproksimativni predračun – ocena stroškov

IX. Faznost izvedbe prostorske ureditve

Grafične priloge:
1. Izsek iz kartografskega dela prostorskega 

plana: Urbanistična zasnova naselja Hrastnik in 
Dol pri Hrastniku M 1:5000

2.  Geodetski načrt z mejo območja M 1:500 
3.  Situacija s prikazom rušenj M 1:500 
4.  Ureditvena situacija M 1:500 
5.  Situacija obstoječih in predvidenih komunalnih 

vodov in naprav M 1:500
6.  Zakoličbeni načrt M 1:500 
7. Prometno tehnična situacija M 1:500 
8. Idejna višinska regulacija: Profili A1-A9 M 1:250
9. Idejna višinska regulacija: Profili P3-P11 M 1:100
10 Idejna višinska regulacija: Profili P12-P21 M 1:100
11.  Načrt gradbenih parcel M 1:500
12. Prikaz požarnovarnostnih ukrepov M 1:500
13. Idejna zasnova predvidenih objektov M 1:200

II. UREDITVENO OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA

3. člen 
(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje se nahaja  znotraj območja 
urbanistične zasnove naselja Hrastnik. Vključuje 
območje Resnica, ki je v grafičnem delu prostorskega 
plana občine označeno kot S5 in JV del območja P1 (del 
C2). 

(2) Območje podrobnega načrta zajema površine znotraj 
katastrskih občin Hrastnik mesto in Dol pri Hrastniku in 
je razvidno iz grafičnega dela podrobnega načrta na 
grafičnem načrtu št. 2: Geodetski načrt z mejo območja 
v merilu 1: 500. 

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V 
PROSTOR S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV 

PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI

4. člen 
(funkcija in opis ureditvenega območja)

(1) Območje urejanja je delno pozidano z 
večstanovanjskimi objekti, individualnimi stanovanjskimi 
hišami, garažami v nizu in manjšimi pomožnimi objekti. 
Stara rudniška kolonija je bila porušena že z Ureditvenim 
načrtom C2-C4 industrijskih con RRP Hrastnik in KOP 
Hrastnik (UVZ, št. 8/88). S tem so bile sproščene 
površine, na katerih je možna gradnja in s tem urbanizacija 
in vključitev degradiranega območja v območje mesta.

(2) Območje S5 in je po namenski rabi opredeljeno kot 
območje za stanovanja, območja P1 (del C2) pa je po 
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namenski rabi opredeljeno kot območje za proizvodne in 
servisne dejavnosti ter obrt. 

Podrobni načrt predvideva prenovo območja urejanja z 
načrtovano večstanovanjsko pozidavo s spremljajočimi 
zunanjimi površinami in individualno stanovanjsko 
gradnjo na območju S5 in gradnjo proizvodno-poslovno-
storitvenega objekta ter garaž in nadstrešnic v območju 
P1.

5. člen 
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi 

območji)

(1) Območje urejanja je dolgoročno v večji meri 
namenjeno stanovanjski gradnji.  

(2) Nova prostorska ureditev ob upoštevanju podanih 
lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in 
gradnjo ne povečuje negativnih vplivov na obstoječa 
stanovanjska območja. 

(3) Z načrtovano ureditvijo lokalne ceste bo izboljšana 
cestna povezava znotraj območja urejanja, kakor tudi 
povezava urbanega središča Hrastnika s sosednjimi 
naselji (Kal, Dol) in urejene peš povezave znotraj območja 
in s sosednjimi območji.

6. člen 
(usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Pri načrtovanju in izvedbi posegov v prostor se 
mora upoštevati prostorska specifika in arhitekturna 
identiteta okolja - arhitekturna in krajinska tipologija. 
Kontinuiteta identitete prostora, ki je prepoznavna po 
geografsko-regionalni tipiki, značilnostih oblikovanja 
naselij, izoblikovanih dominantah, značilnostih stavbnih 
kompleksov in posameznih stavb v arhitekturni regiji 
Zasavja, je osnovni pogoj urbanističnega oblikovanja 
območij in arhitekturnega oblikovanja objektov.

(2) Prenove in zapolnitve obstoječih zazidalnih območij: 
arhitekturna in vsebinska preobrazba območij z 
dotrajanim stavbnim fondom - območje Resnica z 
rudniško kolonijo za dejavnost Rudnika ob vhodnem 
objektu in večstanovanjsko gradnjo.

(3) Zgodovinski spomenik: Ulica Prvoborcev št. 26, 
Mlakarjevo stanovanje.

(4) Večstanovanjska gradnja z visoko gostoto naselitve 
je opredeljena na območju Resnica - S5 (prenova) in z 
dopolnilno gradnjo zahodnega in južnega obrobja centra 
mesta (CS), kjer je možno skupaj zagotoviti okoli 144 
novih stanovanjskih enot.

(5) Prenova neposrednega severovzhodnega obrobja 
mestnega središča (Resnica) se mora z arhitekturnim 
dopolnjevanjem stanovanjske blokovne gradnje 
prilagoditi obstoječi kvalitetni zazidavi severnega dela 
naselja (Ojstro), višinski gabarit mora biti usklajen z 
nagibom terena in ne sme presegati gabarita obstoječe 
zazidave vzhodnega dela centra. Vse manjše arhitekturne 
dopolnitve v obstoječih zazidalnih območjih morajo 
upoštevati obulične gradbene črte in se gabaritno in 
oblikovno vklopiti v urbano okolje.

(6) Upoštevanje geološkega poročila o možnostih 
gradnje objektov in pogojev za izvedbo prometnih in 
zunanjih ureditev.

7. člen 
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, lokacijski 

pogoji )

(1) Območje urejanja »RESNICA S5« je razdeljeno na 
pet območij in sicer:
1. novogradnja večstanovanjskih in individualnih 

stanovanjskih objektov,
2. obstoječi večstanovanjskih objekti,
3. obstoječi individualni stanovanjski objekti,
4. gradnja proizvodno-poslovno-storitvenega objekta,
5. izgradnja garaž in nadstrešnic enotnega videza.

Na celotnem območju urejanja je dopustna:
- odstranitev objektov;
- rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječih objektov;
- gradnja, odstranitev, rekonstrukcija in vzdrževanje 

objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture 
in komunikacijskega omrežja;  

- ureditev zunanjih površin kot so zelenice, parkovne 
površine, parkirišča, peš poti, igrišča ipd.

(2) Območje novogradnje zajema:
- gradnjo 6 večstanovanjskih objektov, lociranih 

samostojno oziroma v nizih po dva, z različno strukturo 
stanovanj,

- gradnjo 4 individualnih eno ali dvostanovanjskih hiš 
ter gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov,

- gradnjo proizvodno-poslovno-storitvenega objekta,
- gradnjo garaž in nadstrešnic enotnega videza,

(3) V območju obstoječih večstanovanjskih objektov večji 
posegi niso predvideni. Predvideva se ureditev površin 
za mirujoči promet, dovoljene pa so še:
- potrebne rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih 

objektov v okviru obstoječih gabaritov (pri zamenjavi 
kritine ni dopustna uporaba svetlo sivih kritin),

- ureditev podstrešnih prostorov v bivalne v okviru 
obstoječih gabaritov,
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(4) V območju obstoječe individualne stanovanjske 
gradnje so dopustni posegi:
- dopolnilna in nadomestna individualna stanovanjska 

gradnja, 
- dozidava in nadzidava obstoječih objektov, pri čemer 

je potrebno upoštevati zahtevan odmik 4 m od mej 
sosednjih zemljišč oz. manj s soglasjem lastnika 
sosednjih zemljišč in sanitarno tehnične zahteve 
(osončenje, proste in zelene površine), Dozidava 
objekta se mora skladati s celotno stavbno maso 
objekta in mora biti skladna z oblikovanjem in 
gradbenimi materiali osnovnega objekta. Dozidave 
so možne k objektu, kjer se s predvideno dozidavo 
zadosti pogojem glede odmikov. Pri obstoječih 
objektih, ki imajo že maksimalni višinski gabarit 
(K+P+M), nadzidave niso dopustne. Možne so le 
spremembe mansard z izvedbo »frčad« in sprememba 
naklona strešin pri objektih z nižjim naklonom, z 
upoštevanjem obstoječega kolenčnega zidu. Streha 
mora biti dvokapnica z naklonom strešin 35 - 45°, 
barva kritine mora biti opečna oz. naklon in kritino 
prilagoditi obstoječemu objektu, pri čemer uporaba 
svetlo sivih kritin ni dovoljena. 

- rekonstrukcije in vzdrževanje (pri zamenjavi kritine 
ni dopustna uporaba svetlo sivih kritin) obstoječih 
objektov v okviru obstoječih gabaritov,

- ureditev podstrešnih prostorov v bivalne v okviru 
obstoječih gabaritov,

- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na 
gradbenih parcelah stanovanjskih hiš, 

- sprememba namembnosti in dejavnosti v obstoječih 
objektih, v kolikor nova dejavnost nima kvarnih vplivov 
na okolje.

(5) Pogoji in usmeritev za projektiranje in gradnjo:

Večstanovanjski objekti so sestavljeni iz ene ali dveh 
lamel, z različno strukturo stanovanj. Locirani so 
tako, da so ključne fasade obrnjene na vzhod oz. 
zahod, medfasadni odmiki pa zagotavljajo minimalno 
osončenje po kriterijih svetlobno tehnične ocene.

Vertikalni gabarit: večstanovanjski objekti max. 2K+P+3 
nadstropja, tlorisni gabarit ene lamele je max. 16,50 
x 28,50 m.

Strehe simetrične dvokapnice, smer slemena vzporedno 
z daljšo stranico objekta, naklon strešin 6°- 10°, nagib 
od kapi proti slemenu – »metuljček« ali enokapnice v 
enakem naklonu. Kritina na območju mora biti enotna. 
Oblikovanje objektov mora biti poenoteno in lahko 
sledi modernim trendom v arhitekturi.

Individualna stanovanjska zazidava se lahko izvede kot 
atrijska hiša, prilagojena terenskim razmeram z ozirom 
na orientacijo in možnostjo uvoza v objekt z nove ceste, 
višinski gabarit max. K+P+M s kolenčnim zidom v 
mansardi max. 1,00 m, max. tlorisnih gabaritov 17,20 

x 12,00 m, streha predvidoma lomljena dvokapnica s 
frčadami, naklon strešin od 35 - 45 stopinj.

V kolikor se bodo individualni stanovanjski objekti izvajali 
po enotnem projektu, kot dvostanovanjske enote, so 
možna tudi odstopanja od predpisanega oblikovanja 
objektov in streh in oblikovanje teh objektov lahko 
sledi modernim trendom v arhitekturi, ki so povezani z 
izgradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš.

Proizvodno-poslovno-storitveni objekt je prilagojen 
terenskim danostim ter situativnemu in višinskemu 
poteku ceste z ozirom na optimalno orientacijo. 
Oblikovanje objekta lahko sledi trendom modernega 
oblikovanja v arhitekturi.

Vertikalni gabarit objekta je  max. 12 m, tlorisni gabarit je 
max. 16,00 x 42,00 m.

Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na gradbeni 
parceli je dopustna, v kolikor ni mogoče prostorov 
urediti v sestavi obstoječih objektov, le-ti morajo biti 
oblikovani skladno z objektom, ob katerem stojijo. 
Odmik objekta od parcelne meje je minimalno 1,5 
m oziroma manj s soglasjem lastnika sosednjega 
zemljišča.

(6) Oblikovanje objektov
- oblikovanje novih stanovanjskih objektov mora biti 

enotno z ozirom na zaključeno ureditveno območje,
- ključne fasade so orientirane proti zahodu in vzhodu,
- fasadna obdelava naj se izvede v svetlejših pastelnih 

barvah, z možnostjo uporabe sodobnih gradbenih 
materialov,

- kritina naj bo enotna po teksturi in barvi,
- novogradnja večstanovanjskih in individualnih 

stanovanjskih objektov je prilagojena terenskim 
danostim ter situativnemu in višinskemu poteku ceste 
z ozirom na optimalno orientacijo,

- horizontalni gabariti novih stanovanjskih objektov 
(odmiki, smeri zazidave in dimenzije) so definirani z 
zakoličbeno mrežo,

- odmiki med sosednjimi objekti so tolikšni, da so 
zagotovljeni požarno-varnostni in zdravstveno - 
tehnični pogoji (minimalno osončenje po kriterijih 
svetlobno tehnične ocene).

(6) Za vse novogradnje na območju urejanja je pred izdajo 
gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti  geološko-
geomehansko poročilo.

8. člen 
(pogoji zunanje ureditve in merila za določanje 

gradbenih parcel)

(1) Ureditev okolice objektov mora zagotoviti oblikovano 
povezavo objekta z okoljem. 
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Ograditev parcel je dopustna v območju individualne 
stanovanjske gradnje. Ograjevanje parcel naj bo 
praviloma urejeno z zasaditvijo avtohtonih grmovnic ali pa 
v kombinaciji žive meje z umetno ograjo. Enotne škarpe 
zaradi horizontalizacije terena niso dovoljene. Izjemoma 
so dovoljeni betonski oporni zidovi, če tako izhaja iz 
konfiguracije terena, do višine 1,5 m z odmikom najmanj 
0,5 m od meje sosednjih zemljišč.

(2) Pri izvedbenih projektih za zunanje in prometne 
ureditve ter objekte je pri določanju elementov dostopa 
do objektov predvideti ukrepe za odpravo arhitektonskih 
ovir.

(3) Pri določanju gradbenih parcel je potrebno upoštevati 
namembnost območja, funkcijo in velikost objektov, 
oblikovanost terena, lokacije komunalnih vodov in 
druge omejitve v prostoru. Pri tem je zagotoviti sanitarno 
tehnične zahteve (osončenje, proste in zelene površine) 
in ostale urbanistične pogoje v zvezi z dovozi, parkirnimi 
površinami  in drugimi potrebnimi zunanjimi ureditvami 
glede na funkcijo objekta.

(4) Gradbene parcele so razvidne iz načrta gradbenih 
parcel.

(5) Gradnja objektov za oglaševanje je dovoljena na 
lokacijah (parcelnih številkah) za katere občina poda 
pisno soglasje. 

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

TER OSTALEGA OMREŽJA

9. člen 
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)

(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo gospodarske javne 
infrastrukture in komunikacijskega omrežja na območju 
podrobnega načrta so:

- novi objekti v območju morajo biti priključeni 
na obstoječe in načrtovano komunalno opremo 
in energetsko infrastrukturno omrežje, in sicer 
prometno, kanalizacijsko, vodovodno, vročevodno 
in elektroenergetsko omrežje. Poleg tega so lahko 
objekti priključeni še na telekomunikacijsko in KKS 
omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih 
upravljavcev, pri čemer je treba upoštevati prioritetno 
priključevanje na komunalno opremo in energetsko 
infrastrukturo; 

- vsi sekundarni in primarni vodi morajo potekati tako, da 
je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in 
naprav ter omrežja; 

- v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora 
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in 
vzdrževanje vodov gospodarske javne infrastrukture 
na njegovem zemljišču ter dati služnost upravljavcu 
posameznega voda; 

- trase posameznih objektov, vodov in naprav morajo 
biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih 
medsebojnih odmikov in odmikov do ostalih naravnih 
ali grajenih struktur; 

- gradnja komunalnih naprav in objektov mora potekati 
usklajeno; 

- dopustna je gradnja pomožnih infrastrukturnih 
objektov;

- dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras 
posameznih vodov, objektov in naprav ter priključkov 
zaradi racionalnejše izrabe prostora; 

- dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti 
v skladu s programi upravljavcev posameznih vodov in 
morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v 
končno fazo ureditve posameznega voda po izdelanih 
idejnih rešitvah za to območje; 

- obstoječo infrastrukturo in omrežja, ki se nahajajo v 
ureditvenem območju, je dopustno odstraniti, zaščititi, 
prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati 
zmogljivosti v skladu s prostorskimi možnostmi ter ob 
upoštevanju veljavnih predpisov; 

- poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne 
opreme je dovoljena tudi gradnja drugih linijskih 
vodov in naprav, če jih je treba zgraditi zaradi 
potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb 
infrastrukture na širšem območju pod pogojem, da 
dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe ureditev 
po tem odloku. 

10. člen 
(prometna ureditev)

(1) Območje se v prometnem smislu navezuje na 
rekonstruirano cesto na Kal (Ulica mladih borcev, Ulica 
prvoborcev), na cesto A. Dušaka, Pot na Kal ter na novo 
cesto, ki omogoča dovoz do načrtovanih objektov z dveh 
strani.

Nova cesta, ki poteka na zahodnem in južnem obrobju 
območja urejanja, prevzema kategorizacijo lokalne 
ceste Hrastnik – Blate - Kal št. C 122060, ostale so 
kategorizirane kot javne v naseljih in med naselji v skladu 
z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini 
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/99, 7/2006).

Novi objekti bodo dostopni za motorna vozila po novi 
cesti, predvidena širina ceste je min. 5,00 m z eno ali 
dvostranskim pločnikom, tako da je omogočen dvosmerni 
promet. Do vseh objektov bo omogočen urgentni dovoz. 
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Dovozi do individualnih stanovanjskih objektov so širine  
min. 3,00 m.

Uvozi morajo biti pregledni in ne smejo ovirati vzdrževanja 
cest.

Vse cestne površine in parkirišča so v asfaltu.

(2) Parkirna mesta so predvidena na zunanjih površinah 
ob objektih in v kletnih etažah večstanovanjskih objektov 
z upoštevanjem minimalno 1,5 parkirnega mesta na 
stanovanje, ter ustrezno število parkirnih mest za 
invalide.

(3) Dostopi za pešce so možni po predvidenih pločnikih 
in po peš poteh, ki potekajo med objekti in povezujejo 
vzhodni in zahodni del.

11. člen 
(vodovod in odvodnjavanje)

(1) Kanalizacija obravnavanega območja je dotrajana, 
poddimenzionirana in ne ustreza trenutni zakonodaji. 
Kanalizacijo je potrebno na območju novogradenj v celoti 
obnoviti. Predvidena je priključitev fekalne kanalizacije 
na kanalizacijski kolektor in naprej v centralno čistilno 
napravo.

(2) V primeru, da bodo novozgrajeni stanovanjski 
objekti v funkciji pred izgradnjo povezave kolektorja s 
centralno čistilno napravo mesta, je potrebno zgraditi 
kanalizacijsko omrežje z lokalno čistilno napravo ali 
individualne triprekatne greznice brez izpusta.

(3) Predviden je ločen sistem odvajanja meteornih in 
fekalnih voda. Vse čiste meteorne vode (strehe, zelenice 
in čiste urejene površine) in predhodno očiščene 
meteorne vode s povoznih površin (lovilec olj) so 
speljane v meteorno kanalizacijsko omrežje z iztokom v 
potok Boben.

(4) Za ureditev vodooskrbe je potrebno zgraditi novo 
vodovodno omrežje. Možnost priključitve je na dveh 
mestih, kjer znaša tlak v sistemu 5,5 bara.

(5) Zamenjati je potrebno tudi obstoječi vodovod PEHD 
DN 32 na odseku hiše Perc, do meje urejanja OPPN 
Resnica S5, z novim PEHD DN 63.

(6) Ob rušenju objektov je potrebno odklope projektno 
obdelati. Obstoječe priključke, ki se ne bodo ukinjali, je 
potrebno obnoviti. 

(7) Ob gradnji novih objektov je potrebno zagotoviti 
predpisane odmike od obstoječega vodovoda.

(8) Predvidena je tudi sanacija odvodnjevanja 
površinskega kopa Blate, ki se bo odvodnjeval v 
hudourniški grapi v smeri V-Z s pritoki. Na vzhodni strani 
obravnavano območje zapira greben na Blatah v smeri 
S-J, na južni strani lokalna cesta kolonija, na zahodu 
območje urejanja omejuje objekt Senica.

12. člen 
(hidrantno omrežje)

Za zagotovitev proti požarne zaščite je potrebno zgraditi 
novo hidrantno omrežje in namestiti nadzemne hidrante.

13. člen 
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na območju potekajo visokonapetostni in 
nizkonapetostni zemeljski kabli ter nadzemno 
nizkonapetostno  omrežje, katere bo potrebno v celoti 
oziroma delno prestaviti. 

(2) Za zagotovitev zadostne količine električne energije 
je potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo z 
visokonapetostnim priključkom in nizkonapetostnimi 
izvodi – TP Rudniška kolonija 2.

(3) Novozgrajeni objekti na zahodnem delu območja 
se bodo priključili na obstoječo TP - Rudniška kolonija, 
ostali pa na novo TP 630 kVA. Do obeh se izvede nov 
podzemni visokonapetostni kabelski priključek.

(4) Pri urejanju javne razsvetljave je potrebno upoštevati 
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja (Uradni list RS, št. 81/2007).

14. člen 
(telekomunikacijsko in KKS omrežje)

(1) Novozgrajeni objekti bodo priključeni na TK omrežje 
z zemeljskimi kabli. Obstoječe TK omrežje bo zaradi 
predvidenih posegov potrebno prestaviti oziroma 
ustrezno zaščititi. 

(2) Na območju je predvidena izgradnja novega KKS 
sistema za priključitev novih in starih objektov.

15. člen 
(ogrevanje)

(1) Celotno območje novogradenj se bo oskrbovalo 
s toplotno energijo iz daljinskega ogrevanja Toplarne 
Hrastnik. V območju urejanja že poteka magistralni 
vročevod, ki je že dimenzioniran za oskrbo predmetnega 
območja. Vsi novozgrajeni objekti bodo oskrbovani s 
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toplotno energijo za ogrevanje prostorov in potrebe 
ogrevanja tople sanitarne vode.

Možnost priključka na daljinsko ogrevanje imajo tudi 
obstoječi večstanovanjski objekti (Ulica mladih borcev 
2, 3, 4 in 5).

(2) Možen je način ogrevanja z individualnimi kurišči, pod 
pogojem uporabe ekološko dopustnega kuriva (katerega 
vrednost gorljivega žvepla je manjša od 0,7g/MS) in z 
alternativnimi viri ogrevanja.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE 

DEDIŠČINE

16. člen 
(varstvo naravne in kulturne dediščine)

(1) Na obravnavanem območju se ohranja objekt Ulica 
prvoborcev št. 26, Mlakarjevo stanovanje, ki predstavlja 
kulturni spomenik lokalnega pomena (EŠD 19353). 
Neposredno okolico objekta je potrebno ustrezno 
krajinsko urediti in omogočiti neoviran dostop do njega. 
Objekt bo potrebno v skladu s kulturnovarstvenimi 
zahtevami obnoviti ter ga primerno označiti. Med gradnjo 
ga je potrebno varovati pred poškodbami ali uničenjem.

(2) Drugih objektov, naprav in naravnih značilnosti, ki bi 
jih bilo treba posebno varovati, na ureditvenem območju 
ni.

(3) Obravnavano območje leži izven evidentiranih in 
zaščitenih arheoloških območij, kljub temu pa je ob vseh 
posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki 
varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišče/
investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu 
odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije (26. člen Zakona 
o VKD št. 16/2008), ki situacijo dokumentira v skladu z 
določili arheološke stroke. Stroške arheoloških raziskav, 
vključno z arheološkim nadzorom, je dolžan kriti investitor 
gradnje.

(4) Po potrebi je na območju urejanja potrebno opraviti 
predhodne arheološke raziskave v skladu z načrtom 
zavoda, da se pridobijo informacije, potrebne za 
vrednotenje dediščine, natančneje določijo ukrepi 
varstva ali dediščina, pred posegi nadzorovano odstrani. 
Stroški predhodnih arheoloških raziskav se v tem primeru 
krijejo iz državnega proračuna v okviru javne službe.

(5) Predhodna arheološka raziskava na območju, ki ni 
registrirano arheološko najdišče, obsega predvsem:

- izvedbo ustreznih predhodnih predizkopavalnih 
arheoloških raziskav na obravnavanam območju, 
na osnovi katerih so lahko naknadno določeni in 
posredovani natančnejši pogoji za varstvo,

- izvedbo zaščitnih izkopavanj arheoloških najdišč, 
vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki; 
opozarjamo, da so glede na rezultate arheoloških 
raziskav lahko predlagane tudi posebne tehnične 
rešitve ali po potrebi tudi večje spremembe prostorskih 
izvedbenih načrtov,

- v primeru odkritja najdb izjemnega pomena se 
lahko zahteva spremembo izvedbenega projekta in 
prezentacijo ostalin na mestu odkritja (in situ),

- stalen arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli 
na celotnem obravnavanem območju.

17. člen 
(varovanje tal, voda)

(1) Vse parkirne in manipulativne površine za vozila 
morajo biti izvedene v protiprašni izvedbi. Meteorna voda 
iz objektov in prometnih površin se preko peskolovov 
in lovilcev olj odvaja v sistem meteorne kanalizacije. 
Znotraj območja urejanja je vzpostavljena tudi fekalna 
kanalizacija.

(2) Varstvo voda pred onesnaženjem je zagotovljeno s 
komunalno ureditvijo. Potrebno je upoštevati določila za 
odvajanje in čiščenje odplak.

18. člen 
(varstvo zraka)

Osnovni parameter varovanja okolja pri novogradnjah 
v mestu Hrastnik je kvaliteta zraka. Za zmanjševanje 
in preprečevanje onesnaženosti zraka je potrebno 
upoštevati pogoje za ogrevanje objektov.

19. člen 
(varstvo pred hrupom)

(1) Ureditveno območje mora biti varovano pred 
prekomernim hrupom z upoštevanjem Uredbe o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 
105/05). Za ureditveno območje velja stopnja varstva 
pred hrupom, za katero je predpisana mejna nočna 
raven 50 dBA in mejna dnevna raven 60 dBA.

(2) Območje je v večji meri namenjeno stanovanjski 
gradnji, zato so v okviru stanovanjskih objektov možne le 
storitvene, uslužnostne, predstavniške ter druge manjše 
poslovne dejavnosti, ki nimajo kvarnih vplivov na okolje 
ter se opravljajo v pisarnah in birojih.
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20. člen 
(ravnanje z odpadki)

(1) V območju je obvezno zbiranje, odvažanje in 
deponiranje komunalnih odpadkov na centralno deponijo. 
Biološki odpadki gospodinjstev se zbirajo v tipizirane 
zabojnike, odpadni papir in steklo pa na za to določenih 
zbirno-odjemnih mestih-ekoloških otokih. Odjemna 
mesta morajo biti urejena na vizualno neizpostavljenih 
lokacijah, imeti morajo urejeno površino, tako da je 
omogočeno enostavno čiščenje.

(2) Za zbiranje odpadkov so predvidena mesta za 
kontejnerje. Odvažanje le-teh pa urejeno v občini urejeno 
z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini 
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 7/99, 2/02).

VI. NAČIN, VRSTA IN NAMEN PRENOVE

21. člen 
(namen in način prenove)

(1) Namen prenove območja je izboljšanje funkcionalno 
tehničnih, prostorsko oblikovalskih, bivalnih, 
gospodarskih, socialnih, kulturnih in ekoloških razmer. 
Načrtovana arhitekturna in vsebinska preobrazba 
degradiranega območja nekdanje rudniške kolonije z 
večstanovanjsko in ostalo gradnjo s hkratnimi ureditvami 
odprtega prostora za izboljšanje kvalitete bivanja v naselju 
in ohranitev identitetnih vrednosti kulturne dediščine, 
prometne ureditve  in usklajeno načrtovana okoljska 
in energetska infrastruktura zagotavljajo prenovo 
območja iz gospodarskega, kulturnega, okoljskega in 
urbanističnega vidika.

(2) Nosilci izvedbe prenove oziroma finančna sredstva 
za izvedbo prenove se bodo zagotavljala iz sredstev 
občinskega in državnega proračuna, evropskih skladov, 
izvajalcev gospodarskih javnih služb in zasebnega kapitala 
na osnovi programa opremljanja stavbnih zemljišč.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

22. člen 
(naravne omejitve)

(1) Za vse novogradnje v območju urejanja je potrebno 
upoštevati običajne protierozijske ukrepe in predhodno 
izdelano geološko mnenje.

(2) Geološko geotehnični elaborat je obvezen sestavni 
del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za objekte in ureditve, skladno s predpisi o 
graditvi objektov, razen za nezahtevne objekte.

23. člen 
(potresna ogroženost)

(1) Območje OPPN-ja se nahaja na seizmičnem območju 
z intenziteto 7,2 po MSK lestvici s povratno periodo  
potresov 500 let.

(2) Pri projektiranju je potrebno zagotoviti potresno 
varnost pri gradnji v skladu z veljavno zakonodajo.

24. člen 
(varstvo pred požarom in drugimi nesrečami)

(1) V podrobnem načrtu so upoštevani prostorski ukrepi 
varstva pred požarom, v skladu z določili Zakona o varstvu 
pred požarom (Ur. list  RS, št. 71/93, 87/01, 105/06 in 
03/07) in Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. list 
RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).

(2) Zagotovljen je dovoz po utrjenih prometnih površinah, 
ki bi ob morebitnem požaru omogočile gasilcem 
dovoz, dostop in postavitev vseh potrebnih gasilskih 
in reševalnih sredstev na zunanjih površinah objektov. 
Vse intervencijske površine in poti so speljane tako, 
da omogočajo dovoz iz treh strani oziroma omogočajo 
krožno vožnjo.

(3) Zagotovljeni so zadostni odmiki med posameznimi 
obstoječimi in novozgrajenimi objekti.

(4) Za evakuacijo je zagotovljeno zadosti prostih zunanjih 
površin. Kot evakuacijski prostor v primeru požara lahko 
služijo tudi urejene parkirne površine.

(5) Znotraj ureditvenega območja je potrebno zgraditi 
hidrantno omrežje z nadtalnimi hidranti. Hidrantno 
omrežje se opremi z ustreznim številom hidrantov (NO 
80 ali NO 100) na razdalji največ 80 - 120m, tako da se 
požar na vsakem objektu gasi z najmanj dveh zunanjih 
hidrantov. Količina vode na en požar ne glede na 
odpornost objekta proti požaru v sklopu naselja za število 
prebivalcev do 5000 znaša 10 l/s (Pravilnik o tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Ur. 
list SFRJ, št. 30/91).

S priključkom vodovodnega omrežja na predvidenih 
mestih, kjer znaša tlak v sistemu 5,5 bara, se tlak v 
sistemu 2,5 bara v višje ležeči (kota terena 320,00) 
vzhodni del območja urejanja, zagotovi s pomočjo naprav 
za zvišanje tlaka v sistemu. 

(6) V podrobnem načrtu so upoštevani in prikazani 
prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred 
požarom, zlasti pa:
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- pogoji za varen umik ljudi in premoženja iz objektov 
so zagotovljeni z ustrezno dimenzioniranimi, 
razmeščenimi in označenimi izhodi, ki vodijo do 
zunanjih evakuacijskih poti, na predvidena zbirna 
mesta, izven cone nevarnosti.

- potrebni odmiki med objekti na novih ureditvenih 
območjih so zagotovljeni tako, da je onemogočeno 
širjenje in prenos požara z objekta na objekt; pri 
večstanovanjskih objektih postavljenih v nizu pa 
se protipožarna ločitev in požarne ovire zagotovijo 
z ustreznimi tehničnimi ukrepi in gradbenimi 
konstrukcijami, ki celoten objekt ločujejo na ustrezno 
število ločenih požarnih sektorjev (požarni zid).

- prometne in delovne površine za intervencijska 
vozila so zagotovljene z ustreznimi dostopnimi potmi, 
dovoznimi potmi za gasilska vozila, postavitvenimi in 
delovnimi površinami, zadostno nosilnost jo vozišč in 
ustreznim režimom prometa.

- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje bodo 
omogočile načrtovane rešitve.

(7) Investitorji objektov, za katere je ob upoštevanju 
Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 
28/05, 66/06-odločba US in 132/2006), obvezna 
izdelava študije požarne varnosti, so pri izdelavi 
projektne dokumentacije PGD, pred vložitvijo vloge za 
izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti požarno 
soglasje k projektnim rešitvam od uprave RS za zaščito 
in reševanje.

(8) Pri lociranju TP so upoštevani z zakonodajo in 
pravilniki določeni odmiki, da se zagotovi varstvo 
elektroenergetskih postrojev in naprav pred požarom 
in varstvo pred širjenjem požara na objekte v bližini 
teh postrojev in naprav. Novi elektroenergetski objekti 
so locirani skladno z določili 7. in 8. člena Pravilnika 
o tehničnih normativih za varstvo elektroenergetskih 
postrojev in naprav pred požarom (Ur.list SFRJ, št 
74/90).

(9) Iz grafičnih prilog so razvidni vsi intervencijski dostopi 
in dovozi, predvidene tehnične rešitve požarne zaščite, 
glavni izhodi za evakuacijo, predvidena zbirna mesta 
evakuiranih ter predviden sistem zunanjega hidrantnega 
omrežja.

(10) Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno zaščito se 
smiselno uporabijo tudi v primeru drugih nesreč, kot so 
katastrofalni potres ali vojna, ob upoštevanju veljavnih 
predpisov, ki veljajo za objekte, ki se projektirajo.

(11) Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri 
projektiranju in izvedbi objektov upoštevati takšne 

materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in 
njegovih naprav pred požarom.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 

LOKACIJSKEGA NAČRTA

25. člen 
(etape izvajanja občinskega lokacijskega načrta)

Izvajanje posegov se predvidi po naslednjem vrstnem 
redu:

I. faza: preselitev stanovalcev iz objektov namenjenih za 
rušenje v primerna stanovanja;

II. faza: prestavitev in odklop komunalnih naprav 
(elektrika, kanalizacija, vodovod, telefon) in ureditev novih 
potrebnih priključkov in naprav za obstoječe objekte, ki 
se ne rušijo, tako, da je zagotovljena nemotena oskrba 
stanovanjskih objektov;

III. faza: izvajanje gradbenega rušenja vseh objektov 
predvidenih za rušenje na podlagi projektov odstranitvenih 
del;

IV. faza: izgradnja nove komunalne infrastrukture in 
glavne ceste;

V. faza: gradnja predvidenih novogradenj po posameznih 
sklopih, vsak sklop lahko predstavlja samostojno 
podfazo, izgradnja petih večstanovanjskih objektov na 
rudniških površinah in objektih, na skrajnem vzhodnem 
delu območja urejanja, bo možna po sprostitvi površin;

VI. faza: zunanja ureditev.

26. člen 
(ostale obveznosti investitorja in izvajalcev)

Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega 
odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca tudi:
– nadomestitev vseh komunalnih objektov in naprav, ki v 

načrtu niso evidentirani, pa se naknadno ugotovi, da 
so tangirani z gradnjo objektov in ostalih ureditev,

– v primeru, da bodo na objektih, napravah in ureditvah 
ob predvidenih transportnih poteh in ob gradbišču 
nastale škode, ki so posledica gradnje, mora investitor 
sanirati škodo oziroma plačati primerno odškodnino.
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27. člen 
(dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za objekte so dopustna odstopanja od 
horizontalnih gabaritov objektov ± 5%, vendar morajo biti 
zagotovljeni predpisani odmiki. Odstopanja od vertikalnih 
gabaritov navzgor niso dovoljena.

(2) Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega 
načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, 
določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem 
preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, 
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo 
tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno 
tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika, s 
katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske 
razmere oziroma spremeniti arhitekturna zasnova.

(3) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega 
odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z 
njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno 
področje, katerih posegajo ta odstopanja.

(4) Dopustna so manjša odstopanja od načrtovanih 
parcelnih mej ob cestah na osnovi podrobnejših 
projektnih dokumentacij za ceste.

(5) Dopustne so spremembe tras gospodarske javne 
infrastrukture in ostalega omrežja, če bodo rešitve v 
projektni dokumentaciji racionalnejše in s soglasjem 
nosilcev urejanja prostora, ki jih te spremembe 
tangirajo.

IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV 
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA 

NAČRTA

28. člen 
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti podrobnega načrta)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev oziroma po 
prenehanju veljavnosti OPPN se območju OPPN določi 
enota urejanja prostora s podrobnimi določili za posege 
in urejanje.

X. KONČNE DOLOČBE

29. člen 
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine Hrastnik  
(Ur. Vestnik Zasavja, št. 18/87, 12/00, 8/01, 3/04, 

17/04, 21/05, 24/06, 8/08), Odloka o ureditvenem 
načrtu C2 – C4 industrijske cone RRP Hrastnik in KOP 
Hrastnik (Ur. Vestnik Zasavja, št. 8/88) in Odloka o 
spremembah in dopolnitvah UN C2 – C4 industrijske 
cone RRP Hrastnik in KOP Hrastnik (Ur. Vestnik Zasavja, 
št. 11/2006) za območje podrobnega načrta iz 3. člena 
tega odloka.

30. člen 
(vpogled)

OPPN  je stalno na vpogled občanom na Oddelku za 
prostor, okolje in gospodarske javne službe Občine 
Hrastnik.

31. člen 
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku Zasavja.

Številka:  350-05-2/01
Hrastnik, 12. 2. 2009

Župan 
Občine Hrastnik

Miran JERIČ
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Na podlagi 8., 9. in 22. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo ( Uradni list RS št 77/07 
– UPB1) in 17. člena Statuta občine Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja št. 28/06 UPB) je Občinski svet Občine 
Hrastnik  na seji dne, 12.2.2009  sprejel

LETNI PROGRAM URESNIČEVANJA KULTURNIH 
PROGRAMOV  V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2009

1.

Občinski svet občine Hrastnik je s proračunom občine 
Hrastnik za leto 2009, ki ga je sprejel na seji dne 
18.12.2008, določil obseg proračunskih sredstev za 
programe v kulturi in programe ohranjanja kulturne 
dediščine v skupni vrednosti 790.910  EUR od tega za:

- upravljanje kulturnih  objektov,  ki se izvaja  v javnem 
zavodu Kulturno rekreacijski center Hrastnik v višini 
195.874 EUR,

- sofinanciranje abonmajskih predstav v višini 7.172  
EUR

- organizacijo in izvedbo razstav v galeriji Delavskega 
doma v višini 3.500 EUR,

- izvajanje knjižnične dejavnosti v Knjižnici Antona 
Sovreta v višini 143.976 EUR,

- investicijska vlaganja v zagotovitev novih prostorov 
knjižnice Antona Sovreta v višini 397.000  EUR,

- sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v višini 
31.088 EUR.

- vzdrževanje spominskih obeležij v višini 2.000 EUR,

- izvedbo aktivnosti v hrastniškem muzeju  v višini 5.300 
EUR in

- pridobitev idejne in projektne rešitve ureditev 
spominske sobe  Antona Sovreta v Šavni peči  višini 
5.000 EUR.

2.

V letu 2009 se bodo s sredstvi iz 1. točke tega programa 
zagotavljali osnovni pogoji za izvajanje posameznih 
kulturnih programov v občini Hrastnik. V zvezi s tem 
bomo:

- zagotovili prostorske pogoje za izvajanje posameznih 
kulturnih dejavnosti v okviru Delavskega doma v 
Hrastniku, Galerije Delavskega doma, Kulturnega 
doma na Dolu in prostorov Muzeja Hrastnik,

- sofinancirali 6 gledaliških predstav v okviru otroškega 
in 6 gledaliških predstav v okviru večernega abonmaja 
za odrasle,

- organizirali in postavili na ogled 5-6 razstav v Galeriji 
Delavskega doma;

- zagotovili pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti 
v okviru javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta. 
Skupaj z Ministrstvom za kulturo bomo financirali 
nakup novega knjižničnega gradiva;

- pričeli z investicijskimi vlaganji v zagotovitev novih 
prostorov knjižnice s preureditvijo Poslovne dvorane;

- v okviru vzdrževanja spominskih obeležjih bomo opravili 
manjša vzdrževalna dela in jih dvakrat  hortikulturno 
uredili,

- v Muzeju Hrastnik se bodo izvajale delavnice za 
predšolsko in šolsko mladino v okviru zbirk lutk in igrač 
ter zbirke razvoja šolstva, na ogled bo postavljena ena 
občasna razstava in nabavili tri vitrine za postavitev 
občasnih razstav. Pridobili bomo idejno in projektno 
rešitev za ureditev spominske sobe Antona Sovreta v 
Šavni Peči.

3.

Na področju ljubiteljske kulture je  v občini Hrastnik v 
letu 2008 delovalo 9 društev in Zveza kulturnih društev 
Hrastnik, v katero so vključena ta društva.

Takšen je pričakovan obseg izvajanja dejavnosti 
ljubiteljske kulture tudi v letu 2009. Društva bodo v letu 
2009 izvajala naslednje dejavnosti ljubiteljske kulture:
- zborovsko petje (dva moška pevska zbora, en ženski 

in en mešani pevski zbor),
- petje v vokalni skupini,
- igranje v okviru dveh godb na pihala,
- igranje v okviru treh dramskih skupin,
- lutkovna dejavnost
- foto- likovna dejavnost in
- folklorna dejavnost.

Zveza kulturnih organizacij bo skrbela za pretok informacij 
in izvajala skupne naloge, ki zajemajo organizacijo in 
izvedbo občinskih revij otroških, mladinskih in odraslih 
pevskih zborov ter drugih revij na občinskem nivoju. 
Tesno bo sodelovala tudi z Javnim skladom RS za 
kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trbovlje v okviru 
dejavnosti oz. prireditev, opredeljenih v nacionalnem 
programu za kulturo.

Programi bodo ovrednoteni na osnovi Pravilnika o merilih  
za vrednotenje  programov v ljubiteljski kulturi  v občini 
Hrastnik ( UVZ štev.  23/03 in 17/04) in javnega razpisa 
za sofinanciranje  programov v ljubiteljski kulturi v občini 
Hrastnik  za leto 2009.
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4.

Letni program uresničevanja kulturnih programov  v 
občini Hrastnik za leto 2009 se objavi v Uradnem 
vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka:610-1/2009
Datum:12.2.2009

Župan 
Občine Hrastnik

Miran JERIČ
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu ( Uradni list RS 
št 22/98) in 17. člena Statuta občine Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja št. 28/06 UPB) je Občinski svet Občine 
Hrastnik  na seji dne, 12.2.2009  sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI HRASTNIK ZA 
LETO 2009

1.

Občinski svet občine Hrastnik je s proračunom občine 
Hrastnik za leto 2009, ki ga je sprejel na seji dne 
18.12.2008 določil obseg proračunskih sredstev za 
programe športa v skupni vrednosti 331.889  EUR od 
tega za:

- upravljanja športnih objektov, ki se izvaja v javnem 
zavodu Kulturno rekreacijski center Hrastnik v višini 
148.686 EUR,

- za investicije v športne objekte v upravljanju Kulturno 
rekreacijskega centra v  višini 9.481 EUR,

- sofinanciranje športnih programov v višini 76.222 
EUR.

- za investicije v športne objekte v lasti klubov v višini 
97.500 EUR.

2.

V letu 2008 je na področju športa v občini Hrastnik 
delovalo 17 športnih društev, Zveza športnih društev 
in trije drugi izvajalci športnih programov  (Društvo 
upokojencev Hrastnik, Društvo upokojencev Dol in 
Društvo invalidov Hrastnik). Takšen  je tudi pričakovan 
obseg športnih programov za leto 2009. Društva 
bodo v letu 2009 izvajala športne programe v okviru 
Nacionalnega programa športa v 14 športnih panogah.  
Od tega je pet društev vključenih v kolektivne športne 
panoge, preostala društva pa v individualne športne 
panoge in izvajanje športne rekreacije. Poleg tega 
delujejo v občini Hrastnik še dve planinski društvi s 
svojimi programi.

3.

Športna društva bodo izvajala naslednje programe:
- rekreativni programi: planinstvo, pohodništvo, alpsko 

smučanje, tenis,     odbojka, mali nogomet, balinanje, 
pikado, ženska aerobika,  ribolov, kegljanje, športno 
plezanje in nordijska hoja s palicami. Večina teh 
programov je namenjena tudi starejši populaciji in 
invalidom.
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- športni programi v individualnih športnih panogah: 
karate, kegljanje, namizni tenis, kajak – kanu na divjih 
vodah, strelstvo in kolesarjenje.

- športni programi v kolektivnih športnih panogah: 
košarka, rokomet, nogomet in mali nogomet.

Programi bodo ovrednoteni na osnovi pravilnika za 
vrednotenje športnih programov  v občini Hrastnik (UVZ 
štev. 21/02 in 23/03) in javnega razpisa za sofinanciranje 
športnih programov v občini Hrastnik  za leto 2009.

Višina sredstev za sofinanciranje posameznih programov 
športa, ki so predmet javnega razpisa je naslednja:

- za sofinanciranje športa mladih  
(20% sredstev) 15.244 EUR

- za sofinanciranje športne rekreacije 
(10% sredstev) 7.622 EUR

- za sofinanciranje kakovostnega športa 
(20% sredstev) 15.244 EUR

- za sofinanciranje vrhunskega športa 
(10% sredstev) 7.622 EUR

- za sofinanciranje športa invalidov  
(5% sredstev) 3.811 EUR

- za sofinanciranje razvojnih strokovnih in nalog 
skupnega pomena (20% sredstev) 15.244 EUR

- za vzdrževanje objektov v lasti klubov 
(15% sredstev) 11.435 EUR

- za investicijska vlaganja v objekte v lasti klubov 
(odplačilo kreditov) 97.500 EUR

V kolikor na posamezne programe ne bo ustreznih prijav, 
se bodo v skladu z 20.a členom Pravilnika za vrednotenje 
športnih  programov v občini Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja št. 21/02 in 23/03) prosta sredstva na predlog 
komisije prerazporedila za sofinanciranje programov, 
kjer so potrebe glede na prijave večje. 

4.

Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2009 
se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati 
naslednji dan po objavi.

Številka:671-1/2009
Datum:12.2.2009

Župan 
Občine Hrastnik

Miran JERIČ
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Občinski svet Občine Hrastnik je, na podlagi 99. in 
101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 
3/2007 UPB 2), 38. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, 
št 87/06) ter 17. člena statuta Občine Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja št. 3/99, 20/03, 28/06),  na 20. redni 
seji, dne 12.2. 2009 izdal 

S K L E P 
o   s o g l a s j u 

k  ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini 
na domu« in ceni dodatnih nalog Centra za 

socialno delo 

1.

Občinski svet Občine Hrastnik soglaša, da znaša: 

• cena  programa neposredne socialne oskrbe  znaša  
16,38 €, za občana pa  3,36 € na uro. Razlika v ceni 
predstavlja subvencijo iz državnega in občinskega 
proračuna skladno z veljavno zakonodajo za 
oblikovanje cen storitve pomoči na domu. 

• cena programa  vodenja pomoči na domu 1.486,06 € 
mesečno.

• sredstva za izplačilo odpravnine delavke ob upokojitvi 
se zagotovijo kot dodatna subvencija iz občinskega 
proračuna v višini, določeni s kolektivno pogodbo  na 
osnovi zahtevka izvajalca pomoči na domu.   

• cena prinašanja kosila uporabnikom za prvo cono 
znaša  1,85 €  (KS Rudnik, Steklarna, Prapretno, Dol 
– Marno, del KS Čeče (naselje Boben do Zadružnega 
doma Čeče) 

• cena prinašanja kosila uporabnikom za drugo 
cono znaša  2,58 € (vse ostale oddaljene krajevne 
skupnosti). 

2.

Občinski  svet soglaša, da se za uporabnike storitve, ki 
imajo stalno prebivališče na območju  občine Hrastnik,  
za katere bo Center za socialno delo Hrastnik  v 
upravnem postopku oprostitve plačila storitve pomoči 
na domu ugotovil možnost vknjižbe Občine Hrastnik  
na premoženje upravičenca, postopek vknjižbe na 
premoženje po 100. c členu Zakona o socialnem varstvu 
ne izvede, izvede pa se, če je iz pripisa na vlogi razvidno, 
da posamezni upravičenec to izrecno želi. 
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Založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: Sinet d.o.o.,Hrastnik, tel. 03 56 54 090, e-pošta: tiskarna@sinet.si

3.

Center za socialno delo bo, v soglasju z Oddelkom za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Hrastnik,   
dodatno oprostil tiste upravičence  oz. prosilce do 
socialno varstvene pomoči, ki niso na podlagi svojih 
dohodkov in dohodkov njihovih zavezancev sposobni 
plačati ceno neposredne socialne oskrbe, glede na 
njihove zdravstvene, psihofizične in druge socialne 
okoliščine. Dodatna oprostitev znaša do 50% višine 
storitev, ki jo mora plačati zavezanec. 

4.

Stroški prevoza delavk do oskrbovancev, ki niso 
upoštevani kot kalkulativni element  cene za uporabnika 
se bodo Domu starejših Hrastnik poravnavali mesečno 
na osnovi dejansko prevoženih kilometrov. 

5.

Cena programa izvajanja dodatnih nalog osebne pomoči, 
ki jih izvaja Center za socialno delo  Hrastnik  znaša 
636,25 € mesečno. 

6.

Soglasje k cenam  velja od 1. 3. 2009 dalje, cene iz  
pete  točke pa se uporabljajo od 1. 1. 2009 dalje  in se 
objavi v Uradnem vestniku Zasavja. 

7.

Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati 
Sklep o soglasju k  ceni socialno varstvene storitve 
»pomoč družini na domu« in ceni dodatnih nalog Centra 
za socialno delo  (Uradni vestnik Zasavja št. 11/08 in   
25/08 ). 

Številka: 122-9/2009
Datum:   12. 2.2009

Župan 
Občine Hrastnik

Miran JERIČ


