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OBÈINA HRASTNIK

6.

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

        C E N I K
daljinskega ogrevanja za POSLOVNO ENOTO HRASTNIK

na podlagi doloèil Koncesijske pogodbe in Tarifnega sistema
z veljavnostjo od 1.2.2012 dalje

 1. Cena za enoto obraèunske moèi:

Tarifna skupina Obraèunska moè EUR brez DDV DDV 20 % EUR z DDV

Gospodinjski odjem kW prikljuène moèi/mesec 1,7780 0,3556 2,1336

Ustanove kW prikljuène moèi/mesec 1,7780 0,3556 2,1336

Gospodarstvo kW prikljuène moèi/mesec 2,3114 0,4623 2,7737

2. Cena za enoto dobavljene toplote:

Dodatek za 

zagotavljanje Skupaj cena

Tarifna skupina Dobavljena toplota EUR brez DDV prihranka energije EUR/MWh brez

EUR/MWh brez DDV
DDV

Gospodinjski odjem MWh 78,4636 0,5 78,9636

Ustanove MWh 78,4636 0,5 78,9636

Gospodarstvo MWh 102,0027 0,5 102,5027

Tarifna skupina Dobavljena toplota DDV 20 % EUR z DDV

Gospodinjski odjem MWh 15,7927 94,7563

Ustanove MWh 15,7927 94,7563

Gospodarstvo MWh 20,5005 123,0032

3. Cena za ogrevanje vode:

Tarifna skupina Dobavljena voda EUR brez DDV DDV 20 % EUR z DDV

Gospodinjski odjem m3 7,9434 1,5887 9,5321
Ustanove m3 7,9434 1,5887 9,5321

Gospodarstvo m3 12,9359 2,5872 15,5231

4. Cena prispevka za prikljuèitev na vroèevodno omrežje (EUR/W):

Tarifna skupina EUR brez DDV DDV 20 % EUR z DDV

Vsi odjemalci 0,0126 0,0025 0,0151

Cene se  zvišajo za 2,09 %.
                Direktor PE Hrastnik:
                mag. Matej HABERL
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OBÈINA TRBOVLJE
8.

Na podlagi 46. in 57. èlena in v povezavi z sedmim 
odstavkom 96. èlena Zakona o prostorskem 
naèrtovanju (ZPNaèrt, Uradni list RS, št. 33/07, 
108/09 in 106/10) ter 6. in 15. èlena Statuta obèine 
Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2011) je 
župan Obèine Trbovlje sprejel  

SKLEP
o zaèetku postopka priprave sprememb in 

dopolnitev 
ZAZIDALNEGA NAÈRTA ŠIRŠE OBMOÈJE TRGA 

FRANCA FAKINA M 10/3 – JUŽNI DEL

1. èlen
(splošno)

S tem sklepom se zaène postopek priprave 
sprememb in dopolnite ZAZIDALNEGA NAÈRTA 
ŠIRŠE OBMOÈJE TRGA FRANCA FAKINA M 
10/3 – JUŽNI DEL (v nadaljevanju ZN). 
Predvidene spremembe ZN je potrebno izdelati 
skladno z doloèbami Pravilnika o vsebini, obliki in 
naèinu priprave obèinskega podrobnega 
prostorskega naèrta (Uradni list RS, št. 99/07). 
Pobudnik sprememb in dopolnitev ZN je IBT 
TRBOVLJE D.D., Gimnazijska cesta 16, 1420 
Trbovlje.

2. èlen  
(vsebina)

Vsebina sklepa:  
  ocena stanja in razlogi za pripravo obèinskega 
podrobnega prostorskega naèrta;  
  obmoèje obèinskega podrobnega prostorskega 
naèrta;  
  naèin pridobitve strokovnih rešitev;  
  roki za pripravo obèinskega prostorskega 
podrobnega naèrta in njegovih posameznih faz;
  navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo 
smernice za naèrtovanje prostorske ureditve 

iz njihove pristojnosti in mnenja k izdelanemu 
predlogu;  
  obveznosti v zvezi s financiranjem.  

3. èlen
 (ocena stanja in razlogi za pripravo obèinskega 

podrobnega prostorskega naèrta)  

Obravnavano obmoèje M 10/3 – južni del je 
skladno z doloèili veljavnih sestavin planskih aktov 
in Odloka o zazidalnem naèrtu širše obmoèje Trga 
Franca Fakina M 10/3 – južni del (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 3/89, 20/93) (v nadaljevanju Odlok), 
op rede l j eno  ko t  obmoè je  namen jeno  
družbenistanovanjski in poslovni gradnji. V 
šestem in sedmem èlenu odloka so opredeljeni 
dopustni posegi v prostor. 

 

V tretji alineji sedmega èlena Odloka je doloèena 
možnost  adaptac i je  mansarde ob jekta  
Gimnazijska cesta 21 – »Izolirnica« za pridobitev 
poslovnih prostorov. Interes investitorja je, prenova 
omenjenega poslovnega objekta in ureditev dveh 
stanovanjskih enot v mansardi in hkrati možnost 
spremembe poslovnih prostorov v stanovanja tudi 
v vseh ostalih etažah objekta.  

4. èlen
 (obmoèje zazidalnega naèrta)  

Obmoèje ZN je doloèeno v èetrtem èlenu Odloka in 
se zaradi predvidenih sprememb in dopolnitev ne 
bo spreminjalo. Predvidene spremembe pa se 
nanašajo na zemljišèe parcelne številke 262/15 
obe k.o. Trbovlje.

5. èlen
(naèin pridobitve strokovnih rešitev)

Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno 
upoštevati doloèila Zakona o prostorskem 
naèrtovanju (ZPNaèrt, Ur.l. RS, št. 33/07, 108/09 in 
106/10), Uredbe o prostorskem redu Slovenije 
(Ur.l. RS, št. 122/04), Pravilnika o vsebini, obliki in 
naèinu priprave obèinskega podrobnega 
prostorskega naèrta (Ur.l. RS, št. 99/07), Pravilnik o 
prikazu stanja prostora (Ur.l. RS, št. 50/08), Uredbe 
o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišè 
(Uradni list RS, št. 80/07) in doloèila drugih 
veljavnih predpisov, ki urejajo podroèji naèrtovanja 
in gradnje. Poleg navedenega je potrebno 
upoštevati podatke o obstojeèi komunalni in 
infrastrukturni opremi obmoèja in druge prostorske 
podatke, ki se nanašajo na obravnavano obmoèje 
ter smernice za naèrtovanje, ki jih v postopku 
priprave podajo pristojni nosilci urejanja prostora. 

 
V postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN 
mora izdelovalec zagotoviti tudi potrebne 
strokovne podlage za izvedbo predvidene 
prostorske ureditve, ki jih je potrebno obravnavati v 
okviru izdelave sprememb in dopolnitev ZN, ali èe 
to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora. 
Izdelati je potrebno vsaj naslednje strokovne 
podlage:
?geodetski posnetek stanja vkljuèno s 

posnetkom infrastrukturnih vodov,
?zasnovo ureditve prometnega omrežja na 

celotnem vplivnem obmoèju, še zlasti z vidika 
zagotavljanja ustreznega števila parkirnih 
mest,

?zasnovo ureditve infrastrukturnega omrežja na 
celotnem vplivnem obmoèju,  

?zasnovo rešitev in ukrepov za obrambo ter 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesreèami,

?zasnovo rešitev in ukrepov za obrambo ter 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesreèami,
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Poleg naštetih predvidenih strokovnih podlag je 

potrebno upoštevati tudi že izdelane  strokovne 

podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo OPN 

obèine Trbovlje. Izdelava morebitnih dodatnih 

strokovnih podlag se lahko doloèi v nadaljnjem 

postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN.
 

6. èlen
(roki in posamezne faze za pripravo obèinskega 

podrobnega prostorskega naèrta)

Postopek priprave obèinskega podrobnega 
prostorskega naèrta bo potekal skladno z 
doloèbami in roki, ki jih predpisuje Zakon o 
prostorskem naèrtovanju (ZPNaèrt, Uradni list RS, 
št. 33/07, 108/09). Posamezne faze prostorskega 
naèrta morajo biti izdelane skladno z doloèbami 
Pravilnika o vsebini, obliki in naèinu priprave 
obèinskega podrobnega prostorskega naèrta 
(Ur.l. RS, št. 99/07) in Pravilnika o prikazu stanja 
prostora (Ur.l. RS, št. 50/08)  

Založili obèini Hrastnik in Trbovlje
Raèunalniška priprava, oblikovanje in tisk: VINKOTISK s.p. Radeèe

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za varstvo 
kulturne dedišèine, Maistrova 10, 1000 
Ljubljana,

– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, 
 Opekarniška cesta 2, Celje 

– Telekom Slovenije, Enota Celje, Lava 1, Celje,  
– JP Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 

11a, Trbovlje,  
– Telemach d.o.o., cesta Ljubljanske brigade 

21, Ljubljana,  
– EVJ Elektroprom d.o.o., Loke pri Zagorju 22, 

Kisovec,  
– Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 

Ljubljana,
– Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 

Ljubljana  
– Obèina Trbovlje, Oddelek za gospodarske 

javne službe, Mestni trg 4, Trbovlje in  
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS 

za okolje, Urad za okolje, Sektor za presoje 
vplivov na okolje, Dunajska 47, Ljubljana.  

 
V kolikor se v postopku priprave osnutka 
sprememb in dopolnitev ZN ali v fazi priprave 
strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve ZN 
ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in 
mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso 
našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v 
postopku.  

8. èlen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave 
sprememb in dopolnitev ZN zagotovi pobudnik IBT 
TRBOVLJE d.d., Gimnazijska cesta 16, 1420 
Trbovlje.

9. èlen
(konène doloèbe)

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja 
in na spletnih straneh Obèine Trbovlje. Hkrati z 
objavo se ga posreduje tudi Ministrstvu za okolje in 
prostor.
(2) Z objavo tega sklepa preneha veljati sklep št. 
3505-2/2011 - 3, z dne 25.01.2012.

 
Sklep zaène veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Zasavja.  

št.: 3505-2/2011 - 5  
datum:  06.02.2012

  

 postopek predvideni 
rok 

   
1. Pobuda investitorja januar 2012 
2. Sklep župana o zaèetku postopka februar 2012 
3. Objava sklepa februar 2012 
4. Izdelava potrebnih strokovnih podlag februar 2012 
5. Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev 

ZN 
februar 2012 

6. Pridobitev  smernic k naèrtovanju in 
odloèbe o izvedbi CPVO 

 
marec 2012 

7. Izdelava dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev ZN na podlagi pridobljenih 
smernic 

 
april 2012 

8. I. obravnava na OS 14. 05. 2012 
9. Javna razgrnitev in javna obravnava maj – junij 

2012 
10. Priprava stališè do pripomb iz javne 

razgrnitve in javne obravnave 
junij 2012 

11. Priprava dopolnjenega in usklajenega 
predloga 

junij 2012 

12. Pridobitev mnenj na izdelani predlog julij 2012 
13. II. obravnava predloga na OS in sprejem 24. 09. 2012 
14. Objava v UVZ september 

2012 

 
7. èlen

(navedba nosilcev urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice na 
osnutek sprememb in dopolnitev ZN ter mnenja k 
predlogu sprememb in dopolnitev ZN. Nosilci 
urejanja prostora so:  

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zašèito 
in reševanje, Oddelek za prostorske, 
urbanistiène in druge tehniène ukrepe, 
Vojkova 61, Ljubljana, 

Župan Obèine Trbovlje
Vili TREVEN


