
Plan za KS Rudnik 2022 - 2026 

SKRB ZA OKOLJE 

1. Ozaveščanje krajanov, da je Hrastnik lepo mesto (priprava zloženke skupaj s KSP s 

pravili za pravilno odlaganje odpadkov, kdaj in kam kosovni odpadki, …). Pripraviti 

kampanja kako skrbeti za svoj kraj – naredimo letake, obsodimo vandalizem, izobražujmo 

ljudi; 

2. ureditev otokov za smeti, ograditev kontejnerjev za lepši izgled; 

3. ureditev novega ekološkega otoka na Cesti padlih borcev (v križišču kjer je makadamska 
cesta čez hrib in cesta v Studence) 

4. ozaveščanje ljudi o znakih za nevarnost,  pripraviti vajo kako ukrepati v primeru 

nevarnosti.  Več skrbi nameniti za čist zrak, za neonesnaženo mesto. Preveriti kakšen je 

zakon: mejne vrednosti za klor in sprožiti pobudo kaj se lahko naredi, da le-te znižajo; 

5. postavitev košev za pasje iztrebke poleg zelenic, poleg košev za smeti se jih dodatno 

namesti 

 

HORTIKULTURA IN KULTURA 

1. zasaditev lipe v parku pri DSO Hrastnik; 

2. poenotiti zasaditve po mestu in bolj skrbeti za vzdrževanje. Predlagamo, da to prevzame 

KSP; 

3. zasaditev češenj ob pešpoti ob potoku Boben. Češnje bi lepšale pot od pomladi do 

poletja, tako s cvetovi kot sadeži. Mimoidoči pa bi se lahko brezskrbno sladkali. Lahko bi 

organizirali tudi Češnjev dan, ki bi združil krajane (prijeten sprehod, druženje, limonada, 

češnjev štrudl…) 

4. postavitev stojal za razstave in ureditev poti ali krožne poti nasproti Tuševega zemljišča, 

če je možno tudi postavitev mize in klopi in zasaditev lipe  

 

SANACIJA STOPNIŠČ IN OGRAJ 

1. pri stopnicah naj bodo ograje, ki olajšajo pot starejšim in invalidnim krajanom 

2. predlagamo, da se na določenih pešpoteh in stopniščih razmisli o led razsvetljavi, ki 
deluje na senzorje; 

 

DNEVNI CENTER IN SKRB ZA STAREJŠE 

1. poiskati prostor, ki bo dostopen in primeren kot dnevni center za druženje in 

izobraževanje starejših (družabne igre, ročna dela, razna predavanja, elektronsko 

opismenjevanje…), ker vemo da je osamljenost v starejših leti tudi velik sprožitven 

dejavnik demence. 

Ena od možnosti je premislek o ureditvi/obnovi stavbe Partizana ali bivši prostori rudnika. 

Še  najprimernejši in dostopen prostor pa je podjetniški inkubator nad Sparom in bivši 

prostori Ciklomege (smo v fazi povpraševanja o lastništvu) ; 

2. dograditi oz. dodati klopce z naslonjali, ki bodo primerne in bolj udobne predvsem za 

starejše in invalide; 

3. omogočiti dnevno uporabo WC-ja na tržnici (npr. od 8.00 do 18.00 ure); 

 

 



MLAJŠI IN NAJMLAJŠI 

1. ureditev toaletnih prostorov pri igrišču/igralih pri bazenu (ponovno opomniti ali se na novo 

dogovoriti s KRC-om, da uporabniki otroških igral lahko uporabijo toaletne prostore v bazenu) 

2. namestitev table na otroškem igrišču s pravili za uporabo (skrb za okolje in lepši izgled ter 

varnost uporabnikov/otrok) 

3. osvetlitev igrišča na Novi log 19 d 

4. postavitev klopi za previjanje na ključnih točkah po Hrastniku 

 

UMIRITEV PROMETA IN VARNA POT 

1. postavitev ležečih policajev (umiritev prometa) od cerkve proti šoli in tudi od šole proti bazenu 

2. zavarovanje prehoda za pešce pri cerkvi (tam je vedno parkirano vozilo izven bočnega 
parkirišča, kar povzroča slabo preglednost) 

3. omejitev hitrosti na NAK (sodelovanje s stanovalci) – postavitev radarja, ki bi meril hitrost in s 
tem opozarjal prehitre voznike 

4. postavitev ležečega policaja iz te smeri Novi log 19 proti vrtcu – pred križiščem 

5. ureditev varne pešpoti na novi cesti do Medene Rajde 

 

CESTE, PARKIRIŠČA IN PEŠPOTI 

 

1. ureditev ceste od vrtca Dolinca proti Novi log 19,  preplastitev, po možnosti razširitev (mogoče 

v sklopu ureditve parkirišča na Novem Logu) 

2. ureditev parkirišča in okolice za avtobuse pri »Janezu« (kante za smeti, toaletni prostori, … ) 

3. preplastitev ceste pri Pot Vitka Pavliča 6 (blok nad Jagodo, bivši samski dom) 

4. preplastitev ceste in dovoza Mercator nad športno dvorano (ni lastnik občina) 

5. ugotoviti ali je možna ureditev parkirnih mest na bivšem igrišču med bloki za cerkvijo. Drevo 

se pusti, okrog naredi nekaj parkirnih mest. Sedaj je tisti del travnika »namenjen« samo košnji 

6. osvetlitev ceste v Studence (od hiše Rešetar do kapelice v Studencah je čista tema) 
7. ureditev pešpoti čez Ano (od stare peči do spomenika) 
8. Označitev ulic po KS 

ORGANIZIRANI PREVOZI STAREJŠIH IN TEŽKO GIBLJIVIH  OBČANOV 

1. Trudili se bomo iskati rešitve za starejše in invalide, ki živijo izven centra Hrastnika in jim 

je marsikateri opravek v centru Hrastnika (zdravnik, lekarna, banka, pošta, trgovina..) 

težko ali celo  nemogoče opraviti. 

Naša prva misel je bil prevoznik Nomago, po dodatno zbranih informacijah pa je to skoraj 

nemogoče. Zato predlagamo, da se iščejo tudi možnosti nabave še enega avta za 

potrebe projekta Prostofer, ki bi prednostno opravljal samo prevoze po občini Hrastnik 

 

KAMNOLOM 

1. Kamnolom – sodelovanje s krajani in civilno iniciativo ter KS Boben reševanje 

problematike kamnoloma z ovrednotenjem vpliva na okolje, infrastrukturo ter bivanje ljudi 

s strani pristojnih služb – tudi inšpekcijskih. Pozvati organe na državnem nivoju, da se 

širjenje kamnoloma zakonsko ustavi in pripravi ustrezen načrt za sanacijo uničenih 

površin 

 



SODELOVANJE  

1. sodelovanje KS pri projektu krožnega prometa pri Šparu 
2. sodelovanje z drugimi KS - srečanja 
3. sodelovanje z društvi v občini  

4. zbor krajanov – organizacija 

5. praznovanje krajevnega praznika – organizacija 

6. sodelovanje pri izvedbi participativnega proračuna 

7. sodelovanje na festivalu Funšterc 

 

 

JAVITI REBEKI – PREKO CELOTNEGA MANDATA 

 

1. pregledati odtok vode pri kontejnerjih za smeti na parkirišču pri slaščičarni, ker konstantno 

zateka voda in je predvsem pozimi zelo nevarno za padce;  

2. odstranitev grmovja in ureditev preglednosti ceste od Jagode proti ABECEDI;  

3. popravilo jaška od križišča pri Sparu proti domu za starejše in pod blokom Log 1; 

4. ugotoviti v katero KS sodi stopnišče od centralnega spomenika do Dolske ceste 

5. skupaj z občino razmisliti o možnosti za ureditev Skupnostnega vrta nekje v centru 

Hrastnika. To bi bil dober način povezovanja občanov in zagotavljanja zdrave hrane. 

Območje bi se lahko uredilo s pomočjo sponzorja, pridelki in delo na vrtu pa so na voljo 

vsem, ki si to želijo 

6. Cesta padlih borcev (ponovna ukinitev gradnje nove ceste?!kdaj nadaljujejo??) 
7. pregled gozda nad hišo g.Bratca v Studencah št. 40 (možnost podora) 
8. opozoriti na zamenjavo oz. sanacijo jaškov (pokrovi) na cesti med Log 1 in Godbenim 

domom ter od križišča pri Sparu proti domu za starejše 

9. Dopis s prošnjo za. Pobudo za razširitev dovozne ceste do stanovanjskih hiš Cesta padlih 

borcev 23 in 23a – sporočila, da je zadeva predana v reševanje pristojnim službam na 

občini 

 

11.1.2023 vseh 9. točk predala Rebeki. 

 

Člani sveta so kot prioriteto za leto 2023 določili tudi pobude:  

1. Naslovi vprašanje na občino glede stanja parkirišča za avtobuse. Dejstvo je, da je 
parkirišče zanemarjeno. Zagotoviti je treba toaletne prostore za voznike, zagotoviti 
uporabo kant za smeti, preveriti tudi onesnaževanje potoka. Poskrbeti je treba, da 
bo tudi ta del Hrastnika lepši in čistejši.  

2. Naslovi vprašanje na občino: glede onesnaženosti ceste od kamnoloma proti 
centru. Cesta od izvoza iz kamnoloma proti centru je večkrat (skoraj dnevno) 
zaprašena, polna peska. Glede na to, da je to državna cesta, je potrebno ugotoviti 
kako/kdo bi lahko to cesto čistil in kdo je za to čiščenje pravzaprav odgovoren. Ob 
dežju se po cesti (star izvoz iz kamnoloma) zliva precej vode s peskom in potem 
to odnaša po cesti proti centru mesta.  

3. Predlagamo/uredimo sestanek s KSP Hrastnik in občino Hrastnik. Tema: odpadki, 
ekološki otoki, kosovni odvoz smeti, … predloge in pobude bodo člani podali na 
sestanku in poskusili skupaj poiskati rešitev za stanje v centru mesta.  



4. Naslovi vprašanje na občino in redarsko službo: parkiranje v centru – okrog 
cerkve, Log 1 … avtomobili so namreč parkirani tako, da voznikom večkrat 
zakrivajo pogled in pešca ki želi prečkati cesto dejansko ne vidi, dokler ne stoji 
pred avtomobilom. Predlagamo več kontrole na teh točkah.  

5. Naslovi vprašanje/pobudo na občino: ugotovljeno je bilo, da nadstrešek/streha pri 
TIC-u ni urejena/pušča. Predlagamo čim hitrejšo sanacijo, popravilo strehe, da ne 
pride do večjih poškodb stavbe oz. kakšnega občana.  

 
TO JE OD KS RUDNIK OSTALO I 
 

a. ureditev parkirišča pri bloku na Ani 
b. Parkirišče nad Log 22 - področje pri stavbi Log 22 ter nad bazenom v celoti 

preurediti v parkirišče z otroškim igriščem, kar je bilo v načrtu že pred leti (se bo 
urejalo v sklopu urejanja izdelanega načrta občine) 

c. Sodelovanje KS pri obnovi športnega parka 
d. Sodelovanje KS pri uvedbi odloka o zaščiti živali (nevarni psi,…) 
e. Ureditev parkirišča pred večstanovanjskim blokom nad ZD – urejeno, ne pa 

asfaltirano 
f. Sodelovanje pri obnovi krajinskega parka Draga 

 

 

 

 

PLAN INVESTICIJ ZA LETO 2023 

 

1. pregled in obnovitev stopnic v KS Rudnik ter postavitev oz. obnova ograj ob le-teh; 

2. ureditev, zaustavitev pešcev s postavitvijo ograje pred stikom stopnic z glavno cesto pri 

stanovanjskem bloku Cesta 1. maja 69;  

3. zasaditev češenj na pešpoti ob potoku Boben; 

4. dograditi oz. dodati klopce z naslonjali, ki bodo primerne in bolj udobne predvsem za 

starejše in invalide; 

5. predlagamo, da se na določenih pešpoteh in stopniščih razmisli o led razsvetljavi, ki 
deluje na senzorje; 

6. osvetlitev ceste v Studence - od hiše Rešetar do kapelice v Studencah; 
7. osvetlitev igrišča na Novi log 19 d; 

8. ureditev pešpoti čez Ano (od stare peči do spomenika) – v povezavi s TIC-em? 
9. postavitev stojal za razstave in ureditev poti ali krožne poti nasproti Tuševega zemljišča, 

če je možno tudi postavitev mize in klopi in zasaditev lipe  

 
 

 

 

 

 


