
 
2.1 POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB  
 
 
V okviru Tehničnega sektorja smo v letu 2019 izvajali storitve na področju obveznih in 
izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi 
predpisi s posameznih področij obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, na podlagi 
koncesijskih pogodb in programov ter skladno s Programom izvajanja gospodarskih javnih 
služb v občini Hrastnik za leto 2019 in Gospodarskim načrtom družbe za leto 2019. V okviru 
tehničnega sektorja se je izvedla tudi večina del na trgu.  
 
 
2.1.1 Oskrba s pitno vodo  
 
Celotno območje vodooskrbe Hrastnika je zaradi bilance vodooskrbe in glede na vir 
napajanja ter področje, ki ga ta vir napaja, razdeljeno na šest območij – sistemov in sicer: 
Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Ribnik, Jepihovec, Rakovec in Spodnje Krnice. 
 
S pitno vodo smo oskrbovali naselja Čeče, Boben, Studence, Plesko, Prapretno, Hrastnik, Dol 
pri Hrastniku, Brnica, Kovk, Krnice, Krištandol, Unično, Marno, Brdce, Turje - Gore in Podkraj. 
Območja Kala, Šavne Peči in delno Gor so se oskrbovala iz drugih virov.  
V letu 2019 smo oskrbovali s pitno vodo cca 90 % vseh prebivalcev Občine Hrastnik in 
negospodarstvo ter gospodarstvo v občini. 
 
V letu 2019 so porabniki skupaj porabili 536.667 m3 pitne vode, od tega gospodinjstva in 
negospodarstvo skupaj 389.708 m3, gospodarstvo pa 146.959 m3.  
Razmerje porabe znaša 73 % : 27 % v korist gospodinjstva in negospodarstva. 
Poraba vode v letu 2018 je kar 11 % manjša kot v preteklem letu. Gospodinjska poraba in 
poraba negospodarstva je malo pod nivojem povprečja zadnjih pet let. Poraba vode v 
industriji pa se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšala za skoraj 15 %. 
Zmanjšanje porabe vode se odraža na prihodkih oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode. 
Spreminjanje porabe pitne vode tekom let nazorno prikazujeta spodnja preglednica in slika.  
Spreminjanje porabe pitne vode tekom let (v 1000 m3). 
 
 

 
 
   
Preglednica 1: spreminjanje strukture in količine porabe vode tekom let (v 1000 m3)  
   
    

1985 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019poraba 
skupaj 1392 1003 916 792 807 810 774 767 769 651 647 625 575 586 562 635 566 536

negosp. 595 504 506 488 470 471 453 442 437 424 424 404 402 403 394 400 394 389
gosp. 797 499 410 314 337 339 321 325 332 227 223 221 173 183 168 235 172 147
razm. 
negosp.
:gosp. 42;58 50;50 55;45 60;40 58;42 58;42 58;42 58;42 57;43 65;35 65;35 65,35 70;30 69;31 70;30 63;37 70;3073;27



 
Slika 1: spreminjanje strukture in količine porabe vode tekom let  
 
Za zadovoljevanje navedenih potreb po pitni vodi vodo pridobimo iz področij: 
 
Področja Čeč 30% 
Pekla 23% 
Ribnika 20% 
Ostalo 27% 

 
100% 

 
Slika 2: prispevna področja 
 
 
Naslednja slika 3 in preglednica 2 prikazujeta nihanja pritokov iz navedenih področij tekom 
leta.  
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Slika 3: nihanje pritokov vodnih virov tekom let (v l/s)  
 
 
L/Mesec jan  feb  mar  apr  maj  jun  jul   avg  sep  okt  nov  dec  

2019 71,73 69,21 67,66 66,85 65,17 62,23 59,74  58,97 56,81 55,38 55,65 67,52 

2018 111,29 112,97 112,85 97,00 80,41 78,63 73,68  72,80 72,45 71,69 71,22 67,46 

2017 73,1 76,7 72,55 68,81 72,81 69,6 64,27  60,61 56,91 55,88 69,9 90,04 

Preglednica 2: nihanje pritokov tekom let (v l/s)  
 
Osnovno vodilo na področju vodooskrbe je bilo v letu 2019 zagotavljanje kvalitetne, 
zdravstveno ustrezne pitne vode na celotnem vodooskrbovalnem območju občine Hrastnik, 
temelječ na HACCP sistemu in v skladu z veljavnimi državnimi in lokalnimi predpisi ter 
nemoteno zagotavljanje pitne vode uporabnikom.  
 
V okviru tekočega vzdrževanja smo v letu 2019 izvajali:  
- dela in opravila, izhajajoča iz HACCP sistema (dnevni obhodi vodooskrbovalnih objektov 

in naprav ter kritičnih kontrolnih točk, kontrola prisotnih dezinfekcijskih sredstev v vodi, 
kontrola delovanja naprav, manjša sprotna popravila), 

- dela v zvezi z zagotavljanjem nemotene zdravstveno ustrezne vodooskrbe (prisotnost pri 
odvzemih vzorcev pristojnih institucij, periodično čiščenje in vzdrževanje notranjosti in 
okolice objektov, vzdrževanje naprav za vodooskrbo z dezinfekcijskim sredstvi in 
aplikacija le – teh,…), 

- redno vzdrževali notranjosti objektov in okolice rezervoarjev, črpališč, zajetij, vzdrževali 
(alinea pred vzdrževali), 

- (popravila, servisi) elektro naprave in elektronske sklope (merilce tlaka, pretoka, 
motnosti, analizatorje prostega klora, naprave za doziranje klora in klornih preparatov, 
črpalk, hidropostaj,…), 

- 2 x mesečno merili količine pitne vode po zajetjih, izvajali kontrolo nad zajetji, 
- iskali okvare na cevovodih, jih odpravljali,… 
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V letu 2019 smo poleg rednih, tekočih vzdrževalnih del izvedli tudi naslednja dela:  
- vzdrževanje zunanjega hidrantnega omrežja, 
- zamenjava hidranta na lokaciji Unično ter Turje, 
- zamenjava frekvenčnega regulatorja za hidropostajo Kolenc, Kolšek, 
- zamenjava  solarnega panela za kloriranje pitne vode  za zajetje Turje,  
- obnova sekundarnega vodovoda v naselju Črdenc v dolžini 30 m, 
- dobava in vgradnja vrtinske črpalke za vrtino Jepihovec, 
- obnova sekundarnega vodovoda v naselju Kupča vas v dolžini 40 m, 
- nadgradnja komunikacije za objekte Center - Visoka cona - Pekel, 
- obnova sekundarnega vodovoda v dolžini 180m na sistemu Jepihovec (lokacija raztežilnik 

Omerzel – Krištandol), 
- obnova vodohrana Bele Vode, 
- ograditev zajetja Jepihovec Z5,6 
- zamenjava obtočne  črpalke za analizator klora v vodohranu Zg. Krnice, Ribnik, 
- zamenjava obtočne črpalke za merilec motnosti v zajetju Pekel, 
- vgradnja sonde za merjene klora v zajetju Pekel, 
- zamenjava frekvenčnega regulatorja na hidropostaji Sp. Krnice, 
- popravilo črpalk v črpališču Steklarna in Sp. Krnice, 
- zamenjava merilne celice za merjenje preostalega klor v vodohranu Marno, 
- vgradnja merilnikov odvzete vode na zajetju Potrata in Kajtna, 
- menjava internih vodomerov, 
- krpanje asfaltnih lukenj po okvarah,  
- obnavljali vodovodne priključke Grča 15, 
- opravili smo tudi različna dela po naročilu stanovanjskega oddelka, 
 

 
Slika 4: obnova vodohrana Bele vode 

 
Kot podizvajalec smo tudi v letu 2019 sodelovali pri nekaterih večjih investicijah v Občini 
Hrastnik, med drugimi tudi pri: 
- izgradnji sekundarnega vodovoda Sp. Marno odcep Pavčnik - Zorman vključno z vsemi 

priključki, 



- prestavitev ter obnova primarnega  vodovoda DN 200 na odcepu Prapretno za vodohran  
K5 v dolžini 78m, 

 
V letu 2019 smo odpravili 21 okvar na primarnih vodih in 35 okvar na sekundarnih vodih in 
priključkih.  
 
V okviru redne in obvezne menjave obračunskih vodomerov smo zamenjali 281 vodomerov 
po premerih kot jih prikazuje naslednja preglednica št. 3.  
 
Vrsta  
 

tip premer  količina  
KSP  1" 25  12 
KSP  1/2 " 13  120 
KSP  2" K 50  9 
KSP  3/4" 20  129 
KSP  5/4" 30  4 
KSP  6/4" 40  1 
KSP  80 K" 80  3 
KSP  100K 100 1 
KSP 65 65 1 

KSP 150 150 1 

 Preglednica 3: zamenjave vodomerov v letu 2019 
 
V letu 2019 smo upravljali in izvajali notranji nadzor nad šestimi sistemi za oskrbo s pitno 
vodo v občini Hrastnik (sistem Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Ribnik, Jepihovec, Rakovec in 
Spodnje Krnice).  
Vseh šest sistemov oskrbuje cca 8199 prebivalcev. V skupino sistemov, ki oskrbujejo od 1000 
– 10.000 ljudi sodijo Hrastnik, Dol pri Hrastniku in Ribnik. 
Sistemi Rakovec, Jepihovec in Spodnje Krnice sodijo v skupino sistemov, ki oskrbujejo manj 
kot 1000 prebivalcev. 
 
V skladu s Pogodbo št.: 120-01-602-31/02, z dne 23.12.2002 in PO 214a -14/8189- 19/9052 z 
dne 18.12.2018, je NLZOH, lokacija Ljubljana – enota Zasavje, Novi dom 11, 1430 Hrastnik 
opravljal spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in obvladovanje tveganj na javnih 
sistemih oskrbe s pitno vodo, ki so v upravljanju KSP Hrastnik d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 
Hrastnik. 
 
Podlaga za izvajanje strokovnega nadzora je Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, 
35/04,26/06, 92/06,25/09,74/15 in 51/17).     
 
Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode smo ocenjevali na podlagi opravljenih 
mikrobioloških, fizikalno kemijskih preskušanj in terenskih meritev.  
 
Skladnost pitne vode, z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, smo ugotavljali na podlagi  
mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj vzorcev pitne vode. V večini so bili opravljeni 
redni mikrobiološki in fizikalno kemijski preskusi, ki so opredeljeni v Pravilniku o pitni vodi za 



monitoring (priloga II, in tabela A) opravili pa smo tudi nekaj občasnih preskusov (Pravilnik o 
pitni vodi, parametri iz priloge I – dela B, iz priloge II – tabela A, iz priloge III). 
 
Preskušani indikatorski (fizikalno kemijski) parametri:            

• redni parametri: temperatura vode, pH vrednost, električna prevodnost pri 20oC, 
prosti klor, barva, motnost, vonj, okus, amonij; 

 
Preskušani (fizikalno kemijski) parametri:        

• občasni (razširjeni) parametri: osnovni parametri, anorganski parametri, organski 
parametri, trihalometani, pesticidi, lahkohlapni halogenirani alifatski ogljikovodiki – 
LKCH.  

• dodatni parametri  - trihalometani. 
 
Preskušani mikrobiološki parametri : 

•   redni parametri: Escherichia coli, koliformne bakterije, št. kolonij pri 22oC, št. 
kolonij pri 37 oC, 

• občasni parametri: enterokoki in Clostridium perfringens s sporami. 
 
V letu 2019 je bilo opravljenih 24 pregledov in odvzetih 92 vzorcev na mikrobiološka 
preskušanja. Na fizikalno kemijska preskušanja smo odvzeli 18 vzorcev, na občasno fizikalno 
kemijsko preskušanje je bil odvzet en vzorec. Po naročilu upravljalca smo na sistemih odvzeli 
5 kontrolnih vzorcev na mikrobiološka preskušanja. 
 
Po dezinfekciji so bili odvzeti vzorci praviloma skladni s Pravilnikom o pitni .V mesecu juliju 
niso bili skladni odvzeti vzorci pred dezinfekcijo iz zajetja Turje in po dezinfekciji iz VH Turski 
les.. V odvzetem vzorcu iz zajetja Turje pred dezinfekcijo so bile prisotne E. coli, koliformne 
bakterije, enterokoki in povečano število kolonij pri 22oC. V vzorcu odvzetem iz VH Turski les 
so bile prisotne E. coli, koliformne bakterije, enterokoki, Clostridium perfringens in povečano 
število kolonij pri 22oC. V času vzorčenja je bilo ugotovljeno, da je bila koncentracija 
dezinfekcijskega sredstva prenizka in da je prišlo do polivanja kmetijskih površin nad 
zajetjem, zato smo za zaselek Turski les podal ukrep prekuhavanja vse do skladnosti vzorca.  
 
V letu 2019 se je, na sistemih za oskrbo s pitno vodo Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Ribnik, 
Jepihovec, Rakovec in Spodnje Krnice, nadaljevalo z izvajanjem državnega monitoringa pitnih 
vod. 
Namen rednih preskušanj je zagotavljanje osnovnih informacij o pitni vodi, pa tudi informacij 
o učinkovitosti priprave pitne vode (še zlasti dezinfekcije), kjer se ta uporablja.  
V letu 2019 je bilo, v okviru državnega monitoringa, za pitno vodo odvzetih, na zgoraj 
omenjenih sistemih, 29 vzorcev pitne vode na mikrobiološka preskušanja in 4 vzorce na 
fizikalno kemijska preskušanja.  
Od 29 odvzetih mikrobioloških vzorcev, vzorec iz omrežja Kovk 2, v mesecu marcu ni bil 
skladen s Pravilnikom o pitni vodi, zaradi prisotnosti Clostridium perfringensa. Po opravljenih 
korekcijskih ukrepih je bil v mesecu aprilu odvzet kontrolni vzorec. Odvzeti vzorec je bil na 
preskušane parametre skladen z zahtevami Pravilnika. Zaradi pogostega preseganja mejnih 
vrednosti smo zajetje Veliki Rakovec izključili iz sistema in manjkajoče količine nadomestili iz 
drugega sistema. 
 



Pitna voda je bila pri vseh oskrbovalnih območjih, ki so v upravljanju KSP Hrastnik d.d. 
preskušana skladno z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 
25/09, 74/15 in 51/17). Z izvajanjem notranjega nadzora na načelih HACCP je zagotovljena 
varna in zdravstveno ustrezna pitna voda navaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano v svojem poročilu za leto 2019. 
Rezultati fizikalno kemijskega in mikrobiološkega preskušanja v okviru notranjega nadzora v 
letu 2019 potrjujejo, da je pitna voda, z izjemo posameznih vzorcev na določenih mestih 
vzorčenja, skladna s Pravilnikom o pitni vodi. 
Na osnovi Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 25/09, 74/15 in 51/17), 
ter  v skladu z Direktivo Sveta 98/83/ES o kakovosti vode ugotavljamo, da je bila pitna voda 
na vseh sistemih, ki je v upravljanju KSP Hrastnik d.d. v letu 2019 varna in je v primeru 
ugotovljenih neskladnosti ob ustreznih ukrepih, ki jih je sprejel upravljalec, izpolnjevala 
zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred 
škodljivimi vplivi zaradi kakršnega koli onesnaženja pitne vode. 
Na sistemih je nujno potrebno opravljati redno dezinfekcijo in ultrafiltracijo vode (zajetje 
Pekel, Jepihovec), ter vzdrževati  koncentracije prostega preostalega klora - po HACCP 
načrtu. 
 
Dezinfekcijo pitne vode smo tudi v letu 2019 izvajali z natrijevim hipokloritom in v manjši 
meri s plinskim klorom.  
Porabili smo 3180 kg Natrijevega hipoklorita in 200 kg plinskega klora.  
 
V letu 2019 smo tako uspešno upravljali z vsemi 114 km vodovodov in 1647 priključki, 16 
črpališči in prečrpališči, 43 akumulacijami in 51 večjimi in manjšimi zajetji. 
 
Tekom celega leta smo imeli vsak dan organizirano dežurno službo, ki je skrbela za 
nemoteno obratovanje javnega vodooskrbovalnega sistema, odpravljanje manjših okvar in 
organiziranje del v primeru okvar in nepredvidenih del.  
 
Storitve te gospodarske javne službe so se izvajale z zadostnimi osnovnimi sredstvi in 
drobnim orodjem. Uničeno, dotrajano drobno delovno orodje smo obnovili. Delovni, 
sanitarni in garderobni prostori za delavce so bili urejeni in čisti. Delavci so imeli ustrezno 
zaščitno delovno obleko in obutev. 
 
2.1.2 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda  
 
2.1.2.1 Odvajanje komunalnih odpadnih voda  
 
Na področju upravljanja s kanalizacijo smo zagotavljali obratovalno sposobnost 
kanalizacijskih vodov, razbremenilnih jaškov ter naprav in izvajali redna vzdrževalna dela in 
čiščenje kanalizacijskega sistema, in sicer:  
- izvajali smo tekoče kontrole stanja na omrežju, ki zajema sistematični obhod omrežja v 

določenih časovnih intervalih, opozarjanje na vse vidne spremembe na sistemu, 
podrobnejši pregledi z eksperti za določena področja, zbiranje pripomb porabnikov in 
strokovnih služb ter na podlagi tega izdelava plana vzdrževanja,  

- izvajali smo sistematične preglede kanalskega omrežja, čiščenje razbremenilnih jaškov, 
čiščenje omrežja z eventuelnimi manjšimi popravili, 



- odpravljali smo manjše okvare,  
- čistili kanale intervencijsko, 
- sistematično čistili omrežje, 
- 4 krat smo očistili razbremenilne jaške na lokacijah Spar, križišče pri banki in stari občini, 

opravljali smo intervencijske oglede in čiščenja razbremenilnih jaškov in kanalov ob 
vsakem močnejšem nalivu zaradi povečanih dotokov komunalnih vod,  

- izvajali smo vizuelno kontrolo notranjosti kanalov…  
 
S prevzemom novih kolektorskih odsekov v upravljanje se je povečal tudi obseg del na 
zagotavljanju nemotenega obratovanja kolektorskega sistema in preprečevanja vtoka tujih 
vod v omrežje.  
 
Sredstva okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za leto 
2019 smo redno nakazovali v občinski proračun.  
 
V letu 2019 smo nadaljevali s priključitvami individualnih in večstanovanjskih objektov 
(preureditve kanalizacijskih priključkov) na kanalizacijski kolektor in ČN mimo greznic in tako 
sami izvedli 7 priključitev, 7 priključitev pa so izvedli drugi izvajalci ali lastniki objektov sami. 
Gradnjo kanalizacijskih priključkov smo izvajali kot tržno dejavnost v okviru gradbene enote.  
 
Poleg prebivalcev občine Hrastnik je na kanalizacijski kolektor in ČN Hrastnik poskusno ali 
dokončno že priključena večina industrijskih objektov, ki so za priključitev predvideni (TKI 
Hrastnik, Steklarna Hrastnik, Rujz Design).  
Glede na povišane vrednosti klorida in sulfata iz proizvodnje oz. industrije, so se posledično 
povišale tudi količine določenih snovi na CČN Hrastnik na vrednosti, ki so višje od 
projektiranih. Da se preprečijo negativni vplivi na materiale, bo potrebno opraviti analize oz. 
izdelati študijo vplivov sulfatov in kloridov na materiale kot so beton, kovinske konstrukcije 
in ostalo vgrajeno opremo na celotni infrastrukturi.  
Od rezultatov študije za materiale in vplive na biološki proces bodo odvisne tudi eventuelne 
dodatne omejitve glede odvajanja odpadnih industrijskih vod v kolektor in nadalje na ČN 
Hrastnik, predvsem odpadnih vod iz TKI Hrastnik. 
 
V proces priključevanja smo vključeni tako s fizično izvedbo priključkov na kanalizacijski 
kolektor, kot tudi s pripravo predlogov planov in načrtov za izvedbo sekundarnih 
kanalizacijskih priključkov in obveščanjem uporabnikov o možnosti in obveznosti 
priključevanja na kanalizacijski kolektor in posredno na ČN Hrastnik.  
 
V letu 2019 smo tako preko gradbene enote izvedli naslednja večja dela na kanalizacijskih 
sistemih: 
- izdelava sekundarne meteorne in  fekalne kanalizacije Spodnje Marno, 
- Izdelava sekundarnega  fekalnega  odcepa Pot Hameršak Emila – Dol pri Hrastniku, 
- Izdelava sekundarne meteorne in fekalne  kanalizacije Log 15 – Log 15 A v Hrastniku, 
- izdelava kanalizacijskih priključkov za individualne objekte, 
 
V začetku leta 2020  bomo o možnosti priključitve na kanalizacijski kolektor in ČN Hrastnik 
obvestili 51 lastnikov individualnih objektov ter lastnike oz. najemnike v 18 večstanovanjskih 
objektih preko upravnikov SOP Trbovlje, KSP Hrastnik, d. d. in Spekter d.o.o. Trbovlje. 



Obvestili bomo tudi 2 gospodarskih družb, ki jih je možno priključiti na kanalizacijski sistem. 
Večino lastnikov individualnih objektov, lastnikov stanovanj v večstanovanjskih objektih in 
gospodarskih družb smo pred tem že vsaj 2 x obvestili in ni bilo odziva. Sezname 
uporabnikov naših storitev, ki jih ponovno obveščamo o obveznosti priključitve, 
posredujemo tudi Občini Hrastnik.  
 
Prav tako jim posredujemo tudi sezname sekundarnih vodov, ki jih je potrebno zgraditi. Tako 
je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo za 9 sekundarnih vodov na območju Dola, 1 
na območju Marnega in 25 na območju Hrastnika.  
Za nekatera območja je že izdelana projektna dokumentacija oz. je le – ta v izdelavi in sicer 
za cca 12 sekundarnih vodov na območju Hrastnika.  
 
V letu 2019 smo izvajali dejavnost praznjenja greznic po programu za leto 2019, ki smo ga 
realizirali. Izvajalo se je tudi prebijanje in čiščenje kanalizacijskih vodov.  
Skladno s programom praznjenja greznic in interventnega čiščenja smo izpraznili in na ČN 
Hrastnik prepeljali vsebino naslednjega števila greznic:  
 
 Število greznic Količina grezničnih 

gošč v m3 
Po programu praznjenja greznic 295 537,5 
Po naročilu intervencije 30 74,4 
Po naročilu zaradi ukinitve greznice 5 32,5 
SKUPAJ  330 644,4 
Preglednica 4: Število izpraznjenih greznic in količine na ČN Hrastnik obdelanih grezničnih gošč 
v letu  v letu 2019 
 
 

 
Slika 5: prikaz kanalizacijskega sistema Hrastnika  
 
Tekom celega leta smo imeli vsak dan organizirano dežurno službo, ki je skrbela za 
nemoteno obratovanje kanalizacijskega sistema, odpravljanje manjših okvar in organiziranje 
del v primeru okvar in nepredvidenih del.  
 



Storitve te gospodarske javne službe so se glede na obseg dela v letu 2019 izvajale z 
zadostnimi osnovnimi sredstvi in drobnim orodjem. Uničeno, dotrajano drobno delovno 
orodje smo obnovili. Delovni, sanitarni in garderobni prostori za delavce so bili urejeni in 
čisti. Delavci so imeli ustrezno zaščitno delovno obleko in obutev ter dodatke. 
 
 
2.1.2.2 Čiščenje komunalnih odpadnih voda  
 
 

 
Slika 6: CČN Hrastnik 
 
V smislu zagotavljanja nemotenega delovanja čistilne naprave smo izvajali dnevna, tedenska, 
mesečna in vzdrževalna dela po potrebi. Obseg posameznih vzdrževalnih del je določen s 
poslovnikom, izvedena dela pa se vpisujejo v obratovalni dnevnik.  
 
Na CČN Hrastnik se je očistilo 532.471 m3 odpadne komunalne, industrijske in padavinske 
vode. Čistilna naprava je obratovala vso leto, 365 dni brez zaustavitev. 

 

Slika 7: Spreminjanje količin na CČN Hrastnik očiščenih vod skupaj po letih (m3) 
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Količina očiščene industrijske odpadne vode iz:  

- Steklarne Hrastnik – 22.212 m3  

- TKI Hrastnik – 14.031 m3  

- Rujz design – 611 m3 

      SKUPAJ: 36.854 m3 

Na CČN Hrastnik je bilo v letu 2019 obdelanih 644,4 m3  grezničnih gošč iz 330 greznic. 
 

 
Slika 8: Spreminjanje količin grezničnih gošč skupaj po letih (m3) 
 
 
 

 
 
 

 
Letni povprečni učinek čiščenja CČN Hrastnik (v %) 
 
 

 Količine odpadkov na ČN Hrastnik v letu 2019 

 

 
 
 
 

 
 
Pooblaščeni izvajalci obdelave odpadkov ali pooblaščeni zbiralci odpadkov: 
19 08 01  - Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje 
19 08 02 - NERINVAST, nepremičnine, ekologija, rudarstvo d.o.o., Polzela 
19 09 05 - Saubermacher Slovenija d.o.o., Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota 
19 08 09 – JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, Domžal 
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Po  KPK 94,68 

Po BPK5 98,00 
Po celotnem fosforju 80,11 
Po celotnem dušiku 89,88 

vrsta odpadka Količina odpadka 2019  
19 08 01 – ostanki na grabljah in sitih 11260 kg 
19 08 02 – odpadki iz peskolovov 19080 kg 
19 09 05 – mulji iz čistilnih naprav 369360kg 
19 08 09 – masti in oljne mešanice 8780 kg 



 
Okvare na CČN Hrastnik v letu 2019 

– Okvara mešala v zalogovniku odvečnega blata 
– Okvara krtač na grobih grabljah v vhodnem črpališču 
– Okvara spiralnega polža v napravi za sprejem grezničnih gošč 
– Okvara črpalke za blato na dehidraciji – tesnilo in os. 
– Okvara puhala na mehanskem predčiščenju 
– Okvara reduktorja na izmetu za pesek na mehanskem prdčiščenju 
– Okvara dozirke za železov klorid 
– Okvara cevi za izmet dehidriranega blata iz centrifuge 
– Okvara UPS za požarno centralo 
– Okvara dušilca zvoka na sbr bazenih – prezračevanje  
– Okvara Ph sonde 
– Okvara elektronike centrifuge 

 
Slika 9: Odprava okvar na grabljah in mešalu 
 
Opravljeni redni servisi in pregledi. 

− Opravljen redni servis in pregled električnega konzolnega dvigala. 
− Servis reduktorja dekanterjev 
− Servis krtač na sprejemu grezničnih gošč 
− Redni pregledi požarnih javljalnikov 
− Servis mešala v zalogovniku blata 
− Servis črpalke 3 v vhodnem črpališču 
− Pregled dvigal na CČN Hrastnik 
− Menjava krtač na grobih grabljah v vhodnem črpališču 
− Opravljen redni servis prenosnih detektorjev plina. 
− Redni pregled hidrantnega omrežja 
− Menjava krtač na mehanskem predčiščenju 
− Opravljen servis merilnikov Hach (KPK, Nitrat, kisik) 
− Periodični pregled sistema aktivne požarne zaščite (na 3 leta) 



 
Investicijska sredstva. 

− 29. 1. 2019 – dostavljena črpalka za vhodno črpališče 
−   6. 2 .2019 – dostavljen motor za loputo Auma 
− 17. 9. 2019 - Dobava elektronike za centrifugo 
−   7.10. 2019 - Dobava dozirke za Fe3Cl 
− 16.10. 2019 – dobava Ph merilnika za mehansko predčiščenje 
− 21.10. 2019 – dostava črpalke za povratno blato 
−  7. 11. 2019 – dobavljeno in vgrajeno puhalo v mehanskem predčiščenju 

 
V skladu z 10. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in 
javno kanalizacijo (Ur.l. RS št. 64/12) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS št. 
64/2014 in 98/2015), naprava na tem iztoku ni presegala mejnih vrednosti razen enkrat 
(celotni fosfor), glede na zahteve Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
čistilnih naprav (Ur.l.RS št. 98/15), OVD št.35402-118/2004 in 35441-100/2004 in odločbo št. 
35444-48/2014-7. 
Nobena izmed meritev pH in temperature na iztoku ni bila presežena za več kot 20 %. Pri 
enem od 12 vzorčenj je bila presežena mejna vrednost za celotni fosfor. 
V skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in 
javno kanalizacijo (Ur.l.RS št. 64/12) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah  Uredbe o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS št. 
64/2014 in 98/2015), naprava na tem iztoku ne obremenjuje okolja čezmerno, glede na 
zahteve Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav 
(Ul.RS št. 98/2015), OVD št.35402-118/2004 in 35441-100/2004 in odločbo št. 35444-
48/2014-7. 
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2.1.3 Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov 
 
V letu 2019 smo skladno z občinskim odlokom, koncesijsko pogodbo in programi izvajanja teh 
storitev zbirali in odvažali komunalne odpadke iz gospodinjstev, iz gospodarstva in 
negospodarstva.  
 
Dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov smo v letu 2019 izvajali na osnovi vpisa v evidenco 
zbiralcev odpadkov pri Agenciji RS za okolje pod št. 35478-10/2013-2 z dne 7. 3. 2013 in vpisa v 
evidenco prevoznikov odpadkov pod št. 35470-247/2013 z dne 31. 5. 2013 in sicer za zbiranje 
skupin odpadkov pod klasifikacijskimi številkami 15 01 __, 20 01 __ in 20 03 __.  
 
Zbiranje in prevoz ostanka komunalnih odpadkov (črne posode za odpadke), ločenih frakcij (papir, 
steklo, plastika, pločevinke, tetrapak, biološki odpadki), odvoz kosovnih odpadkov in tekstila ter 
obutve smo izvajali po urniku odvoza.  
 
Ostanek komunalnih odpadkov – mešane komunalne odpadke odlagajo fizične in pravne osebe v 
črne posode za odpadke (120 l, 240 l, 770 l, 990 l, 1100 l) in izjemoma na določenih lokacijah v 5 
m3 kontejnerje. Ti odpadki so se pobirali po urniku odvoza in skladno z določenimi frekvencami 
odvoza. 
 
Zbiranje in odvoz odpadkov se je izvajal za vsa gospodinjstva v občini Hrastnik v naseljih, določenih 
v 7. členu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik. V sistem zbiranja in odvoza 
mešanih komunalnih odpadkov so vključene tudi vse pravne osebe in samostojni podjetniki na 
območju Občine Hrastnik na podlagi medsebojno sklenjenih Pogodb o izvajanju GJS.  
Odjemna mesta za odpadke v blokovskih naseljih čistijo naši delavci, kar sicer ni naša dolžnost po 
Odloku.  
Mešane komunalne odpadke smo pobirali s specialnimi komunalnimi vozili Man 330 in Man 240 in 
250 od ponedeljka do petka, z vozilom Iveco 70 na manj dostopnih terenih pa ob torkih in četrtkih. 
Mešani komunalni odpadki so se v naseljih z individualnimi hišami pobirali 2x mesečno, v 
blokovskih naseljih pa najmanj 1x na teden.  
 
Ločene frakcije smo zbirali na 110 ekoloških otokih in sicer je ločeno zbiranje frakcij v letu 2019 
zajemalo ločeno zbiranje in prevoz: 
- stekla (240 l in 1100 l zelene posode z belim ali zelenim pokrovom) - te zbrane frakcije smo 

brezplačno predali pooblaščenim prevzemnikom DROE,  
- papirja - časopis, karton (240 l in 1100 l zelene posode z rdečim pokrovom) - te zbrane frakcije 

smo predali pooblaščenim prevzemnikom DROE, ki so nam oddane količine časopisa plačali;  
- plastike, kovin in tetrapakov (240 l in 1100 l zelene posode z rumenim pokrovom) - te zbrane 

frakcije smo brezplačno predali pooblaščenim prevzemnikom DROE,  
- baterij (120 l črne posode) – te zbrane frakcije smo 1x letno predali pooblaščenemu 

prevzemniku nevarnih odpadkov.  
 
Papir in karton smo v letu 2019 pobirali vsak teden ob ponedeljkih, v blokovskih naseljih tudi ob 
petkih, steklo vsakih 14 dni ob torkih, plastiko, pločevinke in tetrapake smo pobirali tedensko ob 
ponedeljkih, v blokovskih naseljih pa tudi ob petkih.  
 
Zbiranje in prevoz ločenih frakcij, kot tudi mešanih komunalnih odpadkov, smo tudi v letu 2019 
izvajali na javnih prireditvah v skladu s 40. členom že citiranega Odloka.  



 
15 

__________________________ 
LETNO POROČILO ZA LETO 2018 

 
 

 
Sistem ločenega zbiranja na odjemnih mestih za odpadke je v letu 2019 zajemal ločeno zbiranje in 
prevoz:  
- bioloških odpadkov (120 l, 240 l in 1100 l rjave posode za odpadke) - to zbrano frakcijo smo 

predali podjetju Ceroz, d.o.o., Dol pri Hrastniku; odpadke smo v blokovskih naseljih pobirali čez 
vse leto 1x tedensko, v naseljih individualnih hiš pa od 15. 3. do 15. 11. 1x tedensko, od 15. 11. 
do 15. 3. pa na vsake 14 dni,  

- na pokopališču Dol pri Hrastniku, Turje, Gore, Podkraj in Draga smo imeli uvedeno ločeno 
zbiranje odpadnih nagrobnih sveč; to ločeno frakcijo smo predali v Zbirni center za odpadke na 
Uničnem, s katerim upravlja podjetje Ceroz, d.o.o., Dol pri Hrastniku; odvoz nagrobnih sveč 
smo izvajali 1 x tedensko, v času pred in po 1. novembru smo odpadke odpeljali 3 x na teden,  

- na štirih lokacijah smo imeli postavljene rumene zabojnike za oblačila in obutev - to ločeno 
frakcijo smo vsakih 14 dni predali Rdečemu križu Hrastnik;  

 
 
 
V sistemu ločenega zbiranja odpadkov smo zbirali in odvažali tudi kosovne odpadke, ki so se 
praviloma pobirali 1x mesečno, prvi ponedeljek v mesecu. Zaradi povečanih količin kosovnih 
odpadkov in na ekoloških otokih odloženih kosovnih odpadkov smo bili primorani odvoz kosovnih 
odpadkov pogosto izvajati tudi ob torkih in včasih celo ob sredah.  
Kosovne odpadke smo odvažali v Zbirni center za odpadke Unično.  
Kosovne odpadke so v letu 2019 od povzročiteljev odpadkov prevzemali tudi v Zbirnem centru za 
odpadke Unično, v opravljanju Ceroz-a vsak delovni dan in ob sobotah.  
 
Poleg rednega izvajanja dejavnosti smo v letu 2019 v Spodnjih Krnicah naredili novi ekološki otok 
in na ocepu Ferk v Podkraju na novo uredili betonskopodlago in ogradili otok pri Kaiču. 
 

 
Slika 10: ekološki otok pri Kajiču in v Spodnjih Krnicah 
 
Akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev tudi v letu 2019 nismo izvajali, saj je v oviru   
CEROZ-a zbirni center za odpadke, kamor lahko občani brezplačno oddajo tovrstne odpadke.  
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V letu 2019 smo se aktivno vključili v pomladansko akcijo čiščenja okolja. 
 
Na podlagi ugotovitev s terena smo menjali uničene in poškodovane posode za ostanek 
komunalnih odpadkov in za biološke odpadke.  
Tako smo za zamenjavo dotrajanih posod nabavili 100 kom novih 240 l zabojnikov za biološke in 
ostale odpadke. Za zamenjavo ali dopolnitev ekoloških otokov pa smo nabavili 30 kom 1100 l 
posod.  
 
V sistemu ločenega zbiranja odpadkov smo v letu 2019 zbrali naslednje vrste in količine 
komunalnih odpadkov: 
 

mešani 
komunalni 

biološki 
odpadki 

kosovni 
odpadki 

steklo papir in papirna 
ter 

plastika in 
kovinska 

odpadke 
nagrobne 

odpadki  kartonska 
embalaža 

embalaža sveče 

1.525.260 579.200 248.060 106.880 156.300 190.870 17.320 
Preglednica 5: količina in vrsta zbranih komunalnih odpadkov v sistemu gospodarjenja z odpadki  
                          v občini Hrastnik v letu 2019 
 
Skupaj zbranih odpadkov v l. 2019: 2.823.890 kg  
 

 
 
Slika 11: delež posamezne vrste odpadkov zbranih v letu 2019 v okviru ločenega zbiranja odpadkov (%) 
 
Poleg teh odpadkov, zbranih v sistemu ločenega zbiranja odpadkov, smo v posebnih zabojnikih 
zbrali tudi cca 2.500 kg rabljenih čistih oblačil, obutve, posteljnine, brisač, torbic, kar smo 2x 
mesečno predajali RK Hrastnik v nadaljnjo uporabo. Tudi v letu 2019 so se pojavljali vdori v 
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zabojnike za oblačila, o čemer smo obveščali Policijo Hrastnik in zamenjali ključavnice na 
zabojnikih. Zaznali smo tudi pobiranje mešane komunalne embalaže iz zabojnikov na ekoloških 
otokih. 
 
V naslednjih slikah prikazujemo spreminjanje količin karakterističnih, ločeno zbranih frakcij, in 
spreminjanje količin mešanih komunalnih odpadkov: 
 

 
 
 

 
 
 
 
Slika 12: spreminjanje količin ločeno zbranih frakcij tekom let (kg)  
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VRSTA LOČENO ZBRANE KLASIFIKACIJSKA KOLIČINA LOČENO ZBRANE FRAKCIJE (KG)
FRAKCIJE ŠTEVILKA LETO 2008 LETO 2009 LETO 2010 LETO 2011 LETO 2012 LETO 2013 LETO 2014 LETO 2015LETO 2016LETO 2017 LETO 2018 LETO 2019
KOSOVNI ODPADKI 20 03 07 181.740 164.380 164.620 124.620 102.600 148.340 144.760 161.320 183.000 234.940 241.580 248.060
PAP. IN KART. EMB. IN PAPIR 15 01 01, 20 01 01 100.240 79.325 99.700 110.344 150.724 161.120 176.383 160.628 133.020 175.790 203.240 156.300
PLASTIČNA IN KOV. EMB. 15 01 02 21.880 24.690 32.630 63.554 128.320 166.620 156.060 152.800 162.880 174.700 236.840 190.870
STEKLENA EMBALAŽA 15 01 07 33.900 33.560 33.970 51.820 83.200 74.980 79.340 76.680 113.560 119.340 99.080 106.880
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Prikaz spreminjanja količin mešanih komunalnih odpadkov tekom let – preostanka po ločenem 
zbiranju. 
 
 
 
Dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov smo izvajali s sodobnimi in redno vzdrževanimi specialnimi 
smetarskimi vozili in delovnimi stroji:  
MAN TGM 18.330 – smetar,  
MAN TGM 13.240 4x4 – smetar,  
MAN LE 14.250 4x4 – smetar,  
IVECO 70 – smetar, ki je nadomestilo dotrajano vozilo Iveco 65, 
MITSUBISHI FUSSO – prekucnik in  
MAN 290 z menjalnimi nadgradnjami - posipalnik za posipanje cest s plugom, kiper keson z 
dvigalom z opremo (paletne vilice, košara in zajemalka) in nadgradnjo za prevoz 5 – 10 m3 
kontejnerjev. 
 
V primeru prostih kapacitet smo z določenimi vozili MAN 290 z menjalnimi nadgradnjami in 
MITSUBISHI FUSSO – prekucnik izvajali tudi dela po naročilu in za potrebe gradbene dejavnosti.  
 
Ekipe spremljevalcev na smetarskih vozilih, ki praznijo posode za odpadke in vozniki smetarskih 
vozil so pri delu uporabljali ustrezno zaščitno delovno obleko in obutev. 
 
 
2.1.4 Urejanje in čiščenje javnih površin 
 
V letu 2019 smo na področju vzdrževanja javnih površin izvajali naslednja dela:  
- ročno čiščenje avtobusnih postajališč,  
- ročno  čiščenje cest, 
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- ročno čiščenje parkirišč, pločnikov, poti,  
- ročno čiščenje platojev spomenikov,  
- praznjenje koškov za odpadke, koškov za pasje iztrebke,  
- ročno čiščenje stopnic in 
- ročno čiščenje otroških igrišč.  
 
Poleg tega smo izvajali dela na čiščenju snega s prehodov in avtobusnih postaj ter stopnic, 
sodelovali v akciji čisto okolje in izvrševali razna dela po naročilu Občine Hrastnik. 
 
Na področju vzdrževanja zelenic in ostalih zelenih površin pa smo izvajali naslednja dela: 
košnja zelenic, parkov in brežin, otroških igrišč, košnja z motorno kosilnico (rotacijsko), košnja z 
motorno kosilnico (nahrbtno), grabljenje in spravilo za odvoz ter zaščita avtov, čiščenje travnikov 
oziroma parkov z železnimi grabljicami in odstranjevanje odpadkov s teh površin ter vzdrževanje 
žive meje in grmov. Poleg tega smo na deblih dreves očistili bršljan, ki je onemogočal rast dreves. 
 
Vsa opravljena dela smo dnevno beležili v dnevniku del, ki je bil potrjen s strani pooblaščenega 
delavca naročnika del. Na osnovi teh dnevnikov so se mesečno izdajali tudi računi oz. situacije.  
 
Dela so se izvajala v skladu s koncesijsko pogodbo, programom izvajanja gospodarske javne službe 
za leto 2019 ter v obsegu in po naročilu pooblaščenega predstavnika koncedenta.  
 
Za izvajanje teh del smo uporabljali strižne kosilnice, rotacijske kosilnice, motorne kose, metle, 
grablje, lopate, motorno žago, motorne škarje za živo mejo, obrezovalnik vej, pihalnik listja, 
sesalec odpadkov, samokolnice, ročna vozička za pobiranje odpadkov, ročne pobiralce odpadkov.  
 
Nabavljeno je bilo veliko drobnega orodja, in sicer: lopate, samokolnice, ročni pobiralci 
odpadkov,… 
Dobavljen je bil tudi pihalnik listja, zamenjan motor na rotacijski kosilnici ter v celoti obnovljeni 
dve samohodni kosilnici, obrezovalnik za žive meje in teleskopska žaga. 
 
V letu 2019 je bilo nabavljeno vozilo pick up Ford Ranger, ki je zamenjalo  izrabljeno mazdo BT 
2500 v    DE snaga, pokopališče. Vozilo se uporablja za naslednje namene: 
- prevoz moštva in orodja na delovišče, 
- prevoz orodja na popravilo, 
- prevoz materiala do delovišča, 
- prevoz opreme za postavitev prometnih znakov, 
- prevoz posipnih materialov v časi zimske službe, 
- prevoz oblačil do RK, 
- plakatiranje in razvoz osmrtnic na predvidena mesta, 
- možnost namestitve nadgradnje za posip soli in peska (predvideno v prihodnjih letih, v kolikor 
bodo   
  potrebe), 
- prevoz s avtomobilsko prikolico, 
- ostali prevozi (manjši kosovni odpadki,…). 
 
V letu 2019 smo dopolnili oz. zamenjali mivko v peskovnikih na vseh otroških igriščih v občini. 
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Dobavili in postavili smo naslednjo urbano opremo: 
- betonski koš Urbano 75 L z inox pokrovom, 2 kos 
- košek s podstavkom fi 30, 15 kos 
- koš pasji WC, 10 kos 
- opozorilne table na otroških igriščih, 10 kos 
- opozorilne table pasi iztrebki, 10 kos 
 
 
Slika 13: koš Urbano v centru Hrastnika 

 
Zamenjale so se tudi letve na betonskih klopeh pri centralnem spomeniku.  
 
Na klopeh, ki so bile pred zimo odstranjene iz parkov smo pri nekaterih zamenjali letve, vse pa smo 
obrusili ter prebarvali lesene in kovinske dele. 
 
Delavci so pri delu uporabljali ustrezno zaščitno delovno obleko, obutev in dodatke.  
 
 
 
2.1.5 Upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč ter izvajanje pokopališke in pogrebne 
         dejavnosti  
 
V letu 2019 smo pokopališko in pogrebno dejavnost izvajali v skladu z določili občinskega Odloka o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 21/2002), koncesijsko pogodbo in programi.  
Opravili smo 111 pogrebov, od tega 6 klasičnih, oziroma 5,4 % in 105 žarnih oziroma 94,6 %.  
 

 
Vrsta opravljenih pogrebov  
 
Od tega je bilo na pokopališču Dol opravljenih 107 pogrebov, v Turju 2,  1 v Podkraju, ter 1 posip v 
Čečah. 
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Število opravljenih pogrebov po lokacijah  
 
Dejavnost upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč smo izvajali na vseh petih pokopališčih 
 - Dol pri Hrastniku, Turje, Podkraj, Gore in Draga.  
 
Na pokopališču Dol pri Hrastniku smo upravljali s cca 2.600 grobovi – enojnimi, dvojnimi, 
otroškimi, žarnimi, grobnicami. Za skupaj 2.401 grob smo zaračunavali najemnino, ostali so 
neaktivni, brez najemnikov. Novozgrajenih praznih je 77 klasičnih grobov in 41 žarnih. Imamo še 
80 prostih opuščenih grobov in 48 otroških grobov. Na pokopališču v Podkraju je evidentiranih 28 
grobov, najemno razmerje smo sklenili z 20 najemniki. Na pokopališču v Turju je evidentiranih 67 
grobov, najemno razmerje smo sklenili z 51 najemniki. Na pokopališču v Gorah je evidentiranih 31 
grobov, najemno razmerje smo sklenili s 24 najemniki. Na pokopališču v Dragi je evidentiranih 116 
grobov, najemno razmerje smo sklenili z 20 najemniki. Večina grobov je opuščenih. 
 
Izvajali smo naslednja dela:  
- kosili in čistili smo zelene površine, brežine, 
- strigli grmovnice in žive meje,  
- škropili in odstranjevali zel,  
- grabili in razstirali pesek, 
- pometali asfaltne površine in okolico poslovilnega objekta Dol, 
- čistili fontane,  
- urejali cvetlična korita,  
- vzdrževali in odstranjevali zapuščene grobove,  
- urejali parkirišče pred pokopališčem Dol (košnja, pometanje, praznjenje koškov,…)  
- vzdrževali in urejali pokopališča v času zime,…  
 
Pri delu smo uporabljali kosilnico, metle, grablje, motorno žago in motorne škarje za živo mejo 
obrezovalnik vej, pihalnik listja, samokolnico, opažni material,…  
 
V letu 2019 se je zamenjal program za vodenje katastra pokopališča in prijavo pogreba. Na podlagi 
tega se je ob koncu leta izdelal iskalnik pokojnikov na pokopališču Dol pri Hrastniku, ki se dostopa 
preko računalnika ali pametnega telefona. Posodobile so se tudi slike posameznih grobov. 
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Slika 14: Iskalnik pokojnikov na pokopališču Dol pri Hrastniku 
 
 
 
Obnovljene so bile tudi vse dotrajane vitrine za objavo osmrtnic. 
Na pokopališču v Dragi se je uredil vodnjak za kapnico, ki bo služila za zalivanje grobov, na 
pokopališču v Turju, pa so se namestila vrata in ograja, ki preprečuje dostop živalim na 
pokopališče. 
Zamenjan je bil tudi drog za zastavo na pokopališču Dol ter sanirana brežina ob stopnišču Gasilski 
dom Dol – pokopališče. 
 

 
Slika 15: Vrata na pokopališču Turje 
 
Delavci so pri delu uporabljali ustrezno zaščitno delovno obleko in obutev ter pogrebna ekipa  
svečana pogrebna oblačila in obutev.  
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2.1.6 Zimska služba  
 
Zimsko službo smo v letu 2019 izvajali kot koncesionar v obsegu, določenem v Pogodbi štev. 014-
2/2013 z dne 20. 11. 2013 o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe 
rednega vzdrževanja občinskih cest v občini Hrastnik ter skladno s Programom izvajanja zimske 
službe v občini Hrastnik za zimsko sezono 2018/2019 ter za zimsko sezono 2019/2020.  
 
Dnevno opravljena dela so se zapisovala v dnevnik del, ki jih je potrdila pooblaščena oseba 
koncedenta. Na osnovi tega so se mesečno izdajali računi oz. situacije.  
 
Zimsko službo smo izvajali z naslednjo mehanizacijo:  
- MAN 290 z menjalnimi nadgradnjami - posipalnik za posipanje cest s plugom, 
- MULTICAR + plug + posipalec, 
- ročni frezi,  
- tovorno vozilo MITSUBISHI FUSSO in  
- traktor ZETOR PROXIMA 110 + plug + posipalec. 
 
Kot posipni material smo uporabljali pesek in sol, in sicer smo v letu 2019 (od 1. 1. – 15. 3. in od 
15. 11. – 31. 12.) porabili 68.000 kg soli in 121 m3 peska. Na posipavanju in pluženju cest in 
pločnikov smo opravili 190 strojnih ur in praktično zagotavljali kontinuirano prevoznost vseh 
pomembnejših cestnih odsekov. V novembru 2019 smo nabavili 50 kom novih snežnih količkov. 
 
Zimsko službo smo izvajali tudi v okviru javne komunalne rabe in v tem okviru ročno čistili javne 
površine (pločnike, stopnic, prehode na avtobusnih postajah, parkirišča…). Pri delu smo uporabljali 
tudi snežno frezo.  
 
V primeru sneženja ali poledice je dežurni preglednik cest praviloma ob 2.00 uri aktiviral ekipe 
zimske službe za ročno in strojno čiščenje javnih površin, ki so bile tako do jutranjih ur večinoma 
očiščene (razen v primeru neprekinjenega sneženja ali seveda sneženja tekom dneva), ko se je 
zimska služba izvajala tudi čez dan.  
 
 
2.1.7 Dejavnost izobešanja zastav, urejanje in vzdrževanje tržnice ter oglaševanje  
 
V letu 2019 smo izvajali tudi dejavnost izobešanja zastav, urejanja in vzdrževanja tržnice ter 
plakatiranje na javnih plakatnih mestih ter nameščanje transparentov.  
 
Dejavnost izobešanja zastav smo izvajali ob državnih in lokalnih praznikih in ob pomembnih 
državnih dogodkih. Zastave smo tako izobesili 11 x in sicer 3 x državno, evropsko in občinsko, 8 x 
pa samo državno in evropsko.  
Obstoječe zastave smo obnovili, na palice pa namestili pokrove, ki bodo preprečevali morebitne 
poškodbe zastav. Dobavljene so bile tudi nove zastave, ki so zamenjale obrabljene oziroma se je z 
njimi dopolnilo manjkajoče. 
 
Izbirna lokalna gospodarska javna služba upravljanje tržnice je v letu 2019 potekala v pokritem in 
nepokritem delu tržnice, oziroma na parkirišču pred tržnico in v prostorih bodočega TIC-a. Izvajale 
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so se storitve oddajanja tržnih prostorov in tržne opreme v najem, zagotavljalo se je njihovo 
vzdrževanje in organizacija tržnih in netržnih dni.  
 
Skrbeli smo za pravilno namestitev prodajalcev, urejene manipulativne poti, čistočo pokritega in 
nepokritega dela tržnice, parkirišča, čistočo skladiščnih prostorov in sanitarij.  
Trgovanje se je opravljalo v skladu z Odlokom o tržnem redu javne tržnice v Hrastniku (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 31/2009 in 23/2011) in drugimi predpisi in dovoljenji za prodajo živilskih in 
neživilskih izdelkov.  
 
Družba je v letu 2019 poleg redne prodaje izvajala tudi druge organizirane prireditve in dejavnosti.  
Skozi celo leto je bila vsako soboto v dopoldanskem času najbolj aktualna prireditev »Podeželje in 
mi«, ki je s sodelovanjem in sofinanciranjem Občine Hrastnik privabila mnogo različnih kmetijskih 
pridelovalcev domače hrane. Prodajali so vse vrste sadja in zelenjave, mleko in mlečne izdelke, 
jajca, med in medene izdelke, kruh, pecivo, testenine, mesne izdelke, vino, zelišča in zeliščna olja. 
Kakovostna in raznovrstna ponudba domačih proizvodov iz slovenskih kmetij je tudi v letu 2019 
popestrila dogajanje na tržnici.  
 
V letu 2019 smo kot partner Občine Hrastnik sodelovali v projektu »Prenova tržnice v Hrastniku«. 
Nabavili so se 4 stojnice brez nadstreškov, ki se oddajajo v brezplačni najem kmetijam, 
humanitarnim organizacijam, društvom in drugim podobnim ustanovam. 
 
Ob koncu leta2019 je občina Hrastnik pristopila k projektu prenove tržnice I. faza, in sicer: 
- ureditev sanitarij, garderobe, skladišča, pisarne z garderobo in odprtega dela pod 

nadstreškom.  
 
V tem času je tržnica delovala na območju parkirišča pred tržnico in v prostorih bodočega TIC-a. 
 
 
Tekom leta so se na prodajnem prostoru tržnice Hrastnik predstavljale tudi razne organizacije in 
društva.  
 
V pritožbeni knjigi, ki se hrani v skladiščnih prostorih tržnice, ni bilo pisnih pritožb prodajalcev in 
kupcev. Pisne in ustne pritožbe pa tudi niso bile podane vodji tržnice niti ne vodstvu gospodarske 
družbe.  
 
Dejavnost oglaševanja se je izvajala z naslednjimi obvestilnimi mesti oz. nosilci oglaševanja:  
- nosilci čez - cestnih transparentov,  
- stalnimi plakatnimi mesti in  
- reklamnimi panoji za dodatno oglaševanje.  
 
V letu 2019 smo izvajali oglaševanje na dvanajstih (12) stalnih plakatnih mestih in na dvajsetih (20) 
plakatnih panojih:  
 
Čeče (avtobusna postaja – Zadružni dom) 2 panoja  
Center Hrastnik (tržnica)                               2 panoja  
Center Hrastnik (pošta)                                 1 pano  
Log 28 D (Malovrh)                                        2 panoja  
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Novi dom (Point 21)                                      1 pano  
Steklarna (avtobusna postaja)                     2 panoja  
Podkraj (košarkarsko igrišče)                       2 panoja  
Dol (center)                                                     2 panoja  
Marno (dom KS                                              2 panoja  
Turje                                                                 1 pano  
Steklarna (trgovina)                                       1 pano  
Novi Log (Vrtec Dolinca)                               2 panoja  
 
Na stebru na Cesti 1. maja 69 v Hrastniku smo redko nameščali plakate.  
 
Nameščali in odstranjevali smo plakate velikosti A1, A2, A3,  A4, B1 in B2 . Na plakatne panoje smo 
namestili 1459 plakatov.  
245 plakatov smo namestili in odstranili brezplačno (humanitarni namen prireditev, objave zaradi 
preprečevanja škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi, objave občinske uprave, organov in ožjih 
delov Občine Hrastnik), za 1214  plakatov smo izstavili naročnikom račune (673 občini in 541 
ostalim naročnikom).  
Plakatiranje na stalnih plakatnih mestih smo izvajali praviloma vsak torek in četrtek v mesecu. Ob 
istih dnevih smo plakate tudi odstranjevali.  
Plakatiranje na stalnih plakatnih mestih je izvajal en (1) delavec (povp. 20 ur/mesec), ki je pri 
svojem delu uporabljal tovorno vozilo Ford Ranger (povp. 20 ur/mesec) in material (čistila, lepilni 
trak, drobno orodje, lestev).  
 
Plakatni panoji na stalnih plakatnih mestih so se redno čistili (povp. 2 uri/mesec), čistila se je tudi 
okolica stalnih plakatnih mest (odstranjevanje odpadkov, košnja, pometanje, čiščenje snega,… - 
povp. 2 uri/mesec).  
 
V letu 2019 smo namestili (1) transparent na lokaciji zelenice v parku Titov gaj v centru Hrastnika.  
 
Razpolagamo s petindvajsetimi (25) plakatnimi panoji, ki jih postavimo na deset (10) lokacij in so 
lahko namenjeni dodatnemu oglaševanju v času lokalnih in državnih volilnih kampanj, evropskih 
volitev, referendumskih kampanj ali še za kakšne druge namene. 
 
Petnajst (15) plakatnih panojev je v izmeri 6 m2, deset (10) plakatnih panojev pa v izmeri 4 m2. Ti 
panoji so bili v preteklem letu v celoti obnovljeni. 
 
V letu 2019 so potekale volitve v Evropski parlament. 
 
Brezplačna plakatna mesta so bila na naslednjih lokacijah: 
- panoji ob cesti Log - Novi Log, 
- panoji v naselju Podkraj, 
- panoji pri tržnici, 
- panoji na Trgu borcev NOB na Dolu in 
- panoji v obrtni coni " OB BOBNU. 
 
Plačljiva plakatna mesta so bila na naslednjih lokacija: 
- parkirišče pri KSP d.d. Hrastnik, 
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- zelenica nasproti parkirišča Spar, 
- zelenica pri Savskem mostu, 
- parkirišče pri poslovni stavbi AGM Nemec na Marnem in 
- pri avtobusnem postajališču na Dolu. 
 
 
2.1.8 Izvajanje prometne signalizacije 
 
V letu 2019 smo kot koncesionar izvajali dela na vzdrževanju vertikalne in talne prometne 
signalizacije po cenah in v obsegu, določenih v Pogodbi štev. 014-2/2013 z dne 20. 11. 2013 o 
podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja 
občinskih cest v občini Hrastnik. Vsa dela so se izvedla izključno na podlagi naročila oziroma v 
soglasju s strani pooblaščenega predstavnika koncedenta.  
 
Poleg vzdrževanja vertikalne prometne signalizacije (popravilo, ponovno nameščanje in 
uravnavanje) smo tudi v letu 2019 izvajali postavitev in zamenjavo dotrajane vertikalne prometne 
signalizacije in na novo postavili ali zamenjali 18 prometnih znakov, 9 ogledal za pregled nad 
križišči, namestili smo 17 drogov ter izvajali kompletno talno signalizacijo, ki vključuje ploskovne 
označbe in črtne označbe na lokalnih cestah in javnih poteh in parkiriščih.  
 
V letu 2019 smo tako poleg postavitve in vzdrževanja vertikalne prometne signalizacije izvedli 
1191 m belih in rumenih črt in 693,68 m2 ploskovnih označb. 
 
 
2.1.9 Letno vzdrževanje cest 
 
S področja letnega vzdrževanje cest smo v letu 2019 izvajali strojno košnjo trave na obcestnih 
površinah, obsekavanje rastlinja v obcestnem pasu in strojno pometanje po zimski službi in v 
poletno - jesenskem času.  
 
V letu 2019 smo obsekali rastlinje v cestnem pasu v dolžini 1.500,00 m, opravili obcestno strojno 
košnjo na cestnih odsekih dolžine 61 km in strojno pometli ceste v skupni dolžini 65,71 km.  
 
Poleg tega smo izvajali tudi čiščenje obcestnih muld v dolžini 17.980 m, 121 jaškov za odvajanje 
meteornih vod s cestnih površin in čiščenje propustov ter opravljali prevoze s kamioni ali pol 
kamioni ter odstranjevali podrta drevesa in izvajali obcestno žaganje vejevja in podrasti. Poleg 
naših delavcev so bili v ta dela vključeni tudi zunanji pogodbeni delavci. 
 
Vsa dela so se izvedla izključno na podlagi naročila oziroma v soglasju s strani pooblaščenega 
predstavnika koncedenta.  
 
 
 


