
41 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO 
 
Na osnovi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Hrastnik    ter 
sprejetih področnih predpisov na državnem in občinskem nivoju  Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo opravlja upravne, strokovne organizacijsko tehnične in 
administrativne naloge   na področju izobraževanja, predšolske vzgoje,   športa in rekreacije, 
kulture, storitev splošnega zdravstvenega varstva, kmetijstva, gozdarstva, ribištva in lova, 
turizma, drugih gospodarskih dejavnosti, gospodarjenja s poslovnimi prostori in 
stanovanjskega gospodarstva. 
Na teh področjih načrtujemo uresničitev naslednjih ciljev: 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje 
kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna 
infrastruktura) in ribištva.  Oddelek za družbene dejavnost in gospodarstvo izvaja na tem 
področju en glavni program.  
 
Zakonodaja: 
- Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 54/00) 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 59/96, 31/98, 7/02, 36/03) 
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. list RS, št. 56/99, 119/02) 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 60/99, 56/03) 
- Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva (2002-2006)   
- Program razvoja podeželja za RS 2002-2006 
- Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006 
 
Globalni cilji: 
- v čim večji meri ohraniti obstoječe število kmetij,  
- prestrukturiranje kmetij in kmetijske proizvodnje, 
- razvijanje in pospeševanje dopolnilnih dejavnosti, 
- preprečevanje zaraščanja terena, 
- ohranjanje proizvodnje in kvalitete  mleka, 
- izobraževanje kmetov,  
- ohranjevanje čebelarstva,  
- izboljševanje strukture zemlje. 
 

Letni cilji in planirani rezultati: 
- izdelava in sprejem nadgradnje programa razvoja podeželja in izdelava in sprejem 

strategije kmetijstva za področje občin Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče 
- dodelitev subvencij za uresničevanje globalnih ciljev razvoja kmetijstva na lokalnem 

območju  
 
1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva 
Glavni program 1102 vključuje sredstva za financiranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in 
živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. V okviru tega glavnega 
programa se v občini izvajajo trije podprogrami in sicer: 
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11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu  
 

Ø 4111001  Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu  
V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva v višini 3,3 mio sit za dodeljevanje 
subvencij kot nepovratnih sredstev. Sredstva bodo na osnovi Pravilnika o finančnih 
intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Hrastnik ter javnega razpisa 
dodeljena kmetom kot tudi institucijam s področja kmetijstva za naslednje namene: 
- naložbe v objekte in opremo na kmetiji (hlev, kozolec, kašča), 
- naložbe v dopolnilne dejavnosti (oživitev travniških sadovnjakov, vrtnarstvo, ipd. – brez  
  agromelioracijskih del, ki so zajeta v programu zemljiških operacij), 
- preventivno varstvo in kurativno zdravljenje čebel,  
- izobraževanje kmetov. 
Sredstva za dodelitev subvencij v kmetijstvu so manjša za 600.000,00 sit, ker so bila ta 
sredstva prenesena v proračunsko postavko Sredstva za delovanje društev. V okviru te 
postavke se bodo v bodoče sofinancirale tudi dejavnosti društev s področja kmetijstva, saj 
izvajanje njihove dejavnosti v celoti ne ustreza prejemanju državnih pomoči.  
 

Ø 4111002  Razvojni programi podeželja, strategije, projekti 
Razvojni program podeželja na območju občin Savske ravni in Posavskega hribovja, ki ga je  
sprejel tudi Občinski svet Občine Hrastnik je  potrebno nadgraditi in uskladiti  s predpisi 
Evropske unije (nova uredba, podzakonski akti) in  bo osnova  za prijave na  različne 
republiške in druge javne razpise s področja kmetijstva (LEADER, ipd.). Pri nadgradnji 
navedenega programa bomo sodelovali skupaj z občinami Zagorje ob Savi, Trbovlje in 
Radeče. Na osnovi teh podlag  se načrtuje tudi  priprava skupne  strategije  razvoja podeželja 
prej omenjenih občin.  Za realizacijo tega programa se načrtujejo sredstva v višini 800.000,00 
sit.  
 

Ø 4111003  Zemljiške operacije 
Po novi programski klasifikaciji  so na tej proračunski postavki upoštevana sredstva,  ki so 
namenjena za  zemljiške operacije. V letu 2005 so bile te subvencije zajete v okviru ene 
postavke (Kompleksne subvencije v kmetijstvo), sedaj pa se delijo na več proračunskih 
postavk. V okviru tega programa bodo subvencije dodeljene kmetom v načrtovani višini 
470.000,00 sit na osnovi javnega razpisa za naslednje namene: 
- male agromelioracije, ki niso poseg v prostor – brez infrastrukture, 
- postavitev novih pašnikov. 

 
14 GOSPODARSTVO 
 
To področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in 
razvoj turizma. Na tem programu Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo izvaja dva 
glavna programa. 
 
Zakonodaja: 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 

10/98, 70/00, 87/01, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05) 
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,  (Ur. list RS, št. 40/04) 
- Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 15/05-UPB-1) 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04) 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04) 
- Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006 
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- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 2006-2013 
- Strategija razvoja slovenskega turizma 2002-2006 

 
Globalni cilji: 
- spodbujanje pridobivanja novih znanj v podjetništvu, kot enega izmed osnovnih pogojev 

konkurenčnosti,  
- zmanjšanje števila brezposelnih oseb v občini, 
- spodbujanje uvajanja novih razvojnih programov ter širitev obstoječih,  
- osvajanje novih trgov,  
- spodbujanje in nagrajevanje inovativnosti (samo malo gospodarstvo), 
- spodbujanje delovanja združenj, ki razvijajo in podpirajo podjetništvo,  
- informiranje podjetnikov o javnih razpisih in drugih aktivnostih   
- tekoče spremljanje dogajanj o gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih. 
- ohranjanje  tradicionalnih sejmov in prireditev v turistične namene, 
- vključevanje Občine Hrastnik v nacionalni projekt  »Moja dežela – lepa in gostoljubna«,  

katerega  namen je spodbujanje k splošnemu urejanju kraja, 
- zagotavljanje novega promocijskega materiala, 
- pridobivanje novih vodičev za potrebe turizma (licence). 

 
Letni cilji in planirani rezultati: 
- dodelitev subvencij za uresničevanje globalnih ciljev razvoja malega gospodarstva na 

lokalnem območju, 
- tekoče spremljanje dogajanj o gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih in 

informiranje podjetnikov o javnih razpisih in drugih aktivnostih, 
- sofinanciranje kramarskega sejma, sejma cvetja ter drugih prireditev, 
- sofinanciranje izvajanja nacionalnega projekta »Moja dežela – lepa in gostoljubna« 
- zagotavljanje promocijskega materiala in vodičev za turistične namene. 

 
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Glavni program 1402 vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. V 
okviru tega glavnega programa se v občini izvaja en podprogram in sicer:  
 
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 
Ø 4114100  Subvencije za malo gospodarstvo 

Ta program zajema dve proračunski postavki. Proračunska postavka v višini 7,4 mio sit je 
namenjena dodeljevanju subvencij in nagrad za inovacije podjetnikom, katerih dejavnost se 
odvija v občini Hrastnik ter delovanju podjetniškega krožka na OŠ NH Rajka Hrastnik. 
Sredstva se bodo dodeljevala na osnovi določil Pravilnika o dodeljevanju sredstev za 
ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v občini Hrastnik ter o podeljevanju 
nagrad za inovacije ter javnega  razpisa za naslednje namene: 
- dodatno izobraževanje podjetnikov in njihovih zaposlenih,  
- subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest pri podjetnikih za brezposelne osebe iz 

Hrastnika in samozaposlitve,  
- subvencioniranje naložb v obrt in podjetništvo,  
- subvencioniranje stroškov prvega nastopa na sejmu, 
- delovanje združenj za področje podjetništva in obrti, 
- nagrade inovatorjem za malo gospodarstvo. 
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Ø 4114101  Podatkovna baza o poslovanju družb 
Proračunska postavka v višini 310.000,00 sit je namenjena pridobivanju podatkov o stanju 
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. 
 
1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizem in gostinstva 
Glavni program 1403 vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. V 
okviru tega programa se preko Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo izvajata dva 
podprograma in sicer: 
 
14039001 – Promocija občine 
 
Ø 4114002  Promocijski material in oglaševanje 

Sredstva v višini 370.000,00 sit so namenjena za nakup fotografij na CD-ju, razglednic (tudi 
novi motivi), izdelavo prospektov, ipd. 
 
14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 
Ø 4114001  Spodbujanje razvoja turizma 

Sredstva v višini 1.555.000,00 sit so namenjena za: 
- sofinanciranje tradicionalnih sejemskih prireditev (kramarski sejem, sejem cvetja) in 

predstavitve storitvenih dejavnosti podjetnikov in obrtnikov v okviru kulturno-zabavnega 
programa 

- sofinanciranje izvajanja nacionalnega projekta »Moja dežela – lepa in gostoljubna«, 
- sofinanciranje izobraževanja vodičev za potrebe turizma (jahači, turistični vodiči, 

planinski vodiči, ipd.). 
 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
     DEJAVNOST 
 
To področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru ( 
stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Oddelek za 
družbene dejavnost in gospodarstvo izvaja na tem področju en glavni program.  
 
Zakonodaja: 
- Nacionalni stanovanjski programu (U.l. RS št. 43/00). 
- Stanovanjski zakon (U.l. RS št. 69/03 in 19/04). 

 
Globalni cilji: 
- izgradnja novih neprofitnih stanovanj, 
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in 
   posododobitvami.  
 
Letni cilji in planirani rezultati: 
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in 
   posododobitvami 
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1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Glavni program 1605 vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge 
programe na stanovanjskem področju. V okviru tega glavnega programa izvaja občina dva 
podprograma in sicer:  
 
 
16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 

Ø 4116002 –  Investicijsko vzdrževanje stanovanj 
V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva v skupni višini 35.545.000,00 sit. 
Sredstva se namenjajo za: 
-  vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov pri upravnikih v višini 4.310.000,00 sit 
-  pridobitev projektne dokumentacije za večje posege investicijskega vzdrževanja v višini  
   500.000,00 sit in 
-  investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj v lasti občine v višini 30.735.000,00 sit. 
 
Upravniki so pripravili prioritete, ki jih je v letu 2006 potrebno nujno izvršiti na posameznih 
stanovanjskih objektih. Pri tem pa gre tako za prenovo skupnih delov in naprav stanovanjskih 
hiš, kot tudi posameznih stanovanj. Dogovorjeno je bilo, da s v okviru razpoložljivih 
načrtovanih sredstev prioritetno realizirajo naslednji posegi: 
 
Upravnik DOMEX v predračunski vrednosti 1.054.000,00 sit: 
- objekt Novi Log 14 – sanacija ograj in betonskih stopnišč v predračunski vrednosti 
  189.000,00 sit, kar predstavlja delež občine  glede na lastništvo dveh stanovanj v tem 
objektu, 
- objekt Novi Log 21 – sanacija ograj in betonskih stopnišč v predračunski vrednosti 
  315.000,00 sit, kar predstavlja delež občine  glede na lastništvo treh stanovanj v tem objektu, 
- stanovanje v objektu Novi Log 20 – obnova kopalnice v predračunski vrednosti 550.000,00 
  sit. 
 
Upravnik Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. v predračunski vrednosti 12.3000.000,00 sit: 
- objekt cesta 1. maja 38 – sanacija strehe v predračunski vrednosti 4.200.000,00 sit in 
  zamenjava stavbnega pohištva v predračunski vrednosti 3.000.000,00 sit, 
- objekt cesta 3. julija 13 - – sanacija strehe v predračunski vrednosti 2.500.000,00 sit in 
  zamenjava stavbnega pohištva v predračunski vrednosti 2.600.000,00 sit, 
 
Upravnik Sinet d.d. v predračunski vrednosti 11.600.000,00 sit: 
- objekt Cesta 1. maja 20 – sanacija druge polovice WC-jev (prva polovica je bila sanirana v  
  letu 2005) v predračunski vrednosti 1.100.000,00 sit in obnova ometa v WC-jih v  
  predračunski vrednosti 1.000.000,00 sit 
- objekt Cesta 1. maja 23 – obnova elektroinstalacij v treh stanovanjih v predračunski  
   vrednosti 750,000.00 sit, 
- objekt Cesta 1. maja 43 -  sanacija strehe v predračunski vrednosti 2.000.000,00 sit, 
- objekt Cesta 1. maja 44 -  delna zamenjava žlebov v predračunski vrednosti 150.000,00 sit, 
- objekt Cesta 1. maja 25 – sanacija strehe na objektu in zunanjih drvarnicah v predračunski 
  vrednosti 2.600.000,00 sit, 
- objekt Cesta 1. maja 26 – obnova fasade na skupnih WC – jih v predračunski  vrednosti  
  1.000.000,00 sit, 
- objekt Cesta 1. maja 28 – sanacija greznic z sanacijo kanalizacije na dvorišču v predračunski  
   vrednosti  3.000.000,00 sit, 
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Za sredstva v višini 5.781.000,00 sit pa se predlaga, da se namenijo kot rezerva za  
nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela na stanovanjskih objektih oz. stanovanjih v lasti 
občine Hrastnik, katerih realizacija je nujno potrebna za zagotavljanje normalnega bivanja 
najemnikov stanovanj. 
 
1605903 –  Drugi programi  na stanovanjskem področju 
 

Ø 4116001 –  Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj 
Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja zajemajo stroške upravljanja na osnovi sklenjenih 
pogodb z upravniki, stroške tekočega vzdrževanja, prenakazila kupnin na Republiški 
odškodninski sklad in Stanovanjski sklad R Slovenije (30% od kupnin za prodana stanovanja 
po stanovanjskem zakonu iz leta 1991), stroški vpisa etažne lastnine ter stroški, ki nastanejo z 
nezasedenimi stanovanji. Za te namene se načrtujejo v letu 2006 sredstva v višini 
33.145.000,00 sit. 
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
To področje zajema  določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne 
programe zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. Oddelek za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo izvaja na tem področju tri glavne programe. 
 
Zakonodaja: 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št.23/05 UPB 2)   
- Zakonu o zdravstvenem varstvu  in zdravstvenem zavarovanju (U.l. RS št. 20/04 UPB 1). 
 
Globalni in letni cilji: 
- financiranje mrliško pregledne službe, 
- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne 

zdravstvene službe na primarni zdravstveni ravni,  
- sofinanciranje  neprekinjenega izvajanja dežurne službe v občini,  
- sofinanciranje dislocirane ambulante na Dolu pri Hrastniku, 
- sofinanciranje metadonske ambulante v Zdravstvenem domu Trbovlje.   

 
1702 – Primarno zdravstvo  
Glavni program 1702 vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti  na področju 
primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih 
dejavnosti.  V okviru tega  programa izvaja občina en podprogram in  sicer:  
 
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov  
 
Ø 4117004  ZD Hrastnik – investicijska vlaganja 

V okviru investicijskih vlaganj  se Zdravstvenemu domu Hrastnik zagotavljajo sredstva v 
višini 7.000.000,00  sit  za sofinanciranje nabave novega rešilnega vozila. Navedeni znesek 
predstavlja cca 50% predračunske vrednosti vozila. Preostali del sredstev bo zagotovil 
Zdravstveni dom Hrastnik iz sredstev amortizacije za leto 2006. 
  
Ø 4117006  Sofinanciranje ambulante na Dolu 

Na osnovi sklepa Občinskega sveta se Zdravstvenemu domu zagotavljajo tudi sredstva za 
kritje materialnih stroškov obratovanja ambulante na Dolu v višini 1.300.000,00 sit. Ta 
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sredstva se bodo zagotovila, v kolikor bo delovanje ambulante potekalo še naprej v okviru 
Zdravstvenega doma Hrastnik.     
 
 
 
1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva  
Glavni program 1706 vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja 
prebivalstva in promocijo zdravja. V okviru tega glavnega programa se izvaja en podprogram.  
 
 
17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 
 

Ø 4117003  Sofinanciranje metadonske ambulante v ZD Trbovlje   
Sredstva v višini 1.000.000,00 sit so namenjena sofinanciranju delovanja metadonske 
ambulante v Zdravstvenem domu Trbovlje, katero obiskujejo tudi odvisniki iz naše občine. 
 
1707 – Drugi programi na področju zdravstva  
Ta glavni program 1707 vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno 
službo. V okviru tega glavnega programa se v Občini izvajata dva podprograma in sicer:  
 
17079001 – Nujno zdravstveno varstvo 
 

Ø 4117002  Sofinanciranje dežurne službe v ZD Hrastnik    
Sofinanciranje dežurne službe v višini 6.600,000,00  temelji na sklepu občinskega sveta iz 
leta 1997, na osnovi katerega se s temi sredstvi zagotavlja Zdravstvenemu domu Hrastnik 
razlika med dejanskimi stroški za dežurno službo in sredstvi, zmanjšanimi za amortizacijo, ki 
jo za pripravljenost zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Višina sredstev 
je odvisna predvsem od števila obiskov in v zvezi s tem  porabo zdravil in sanitetnega 
materiala, ter števila praznikov, ki zapadejo na delovni dan.  
 
17079002 – Mrliško ogledna služba 
 

Ø     4117001  Plačila storitev mrliških ogledov    
Višina potrebnih sredstev za plačilo storitev mrliških ogledov je odvisna od obsega mrliških 
pregledov oz. zahtevanih obdukcij. Načrtovana  sredstva  za leto 2006 v višini 3.400.000,00 
sit pa  temeljijo  na oceni realizacije porabe  sredstev za te namene v letu 2005 oz. v  preteklih 
letih. 
 

 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
 
To področje zajema  programe kulture in športa. Oddelek za družbene dejavnosti na tem 
področju izvaja tri glavne programe.  področju primarnega zdravstva, preventivne programe 
zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo izvaja na tem področju tri glavne programe. 
 
Zakonodaja: 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 96/02), 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 7/99), 
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/01,96/02), 
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- Zakon o športu (Uradni list RS št. 22/98), 
- Zakon o društvih (Uradni list RS št. 60/95,89/99,80/04), 
- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91,8/96 in 36/00). 

 
 
Globalni cilji: 
- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do 

knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, 
- uporabnikov knjižnice, rast izposoje, letni prirast gradiva itd), 
- zagotavljanje pogojev za prikaz in ohranitev premične kulturne dediščine v Muzeju 

Hrastnik,  
- zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev 

kulturnih prireditev, 
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, 
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,  
- povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov,  
- povečanje števila športno aktivnih občanov, 
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih 

kadrov v športu. 
 

Letni cilji in planirani rezultati: 
- na področju knjižničarstva ustvarjanje pogojev za nadaljnje izboljšanje kulture branja in 

povečanje dostopnosti do knjige in revij vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini.   
- preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, nabavo opreme in 

vzdrževanja prostorov društvom s  področja ljubiteljske kulture in Zvezi kulturnih 
društev, 

- izdaja strokovnih publikacij po posameznih muzejskih zbirkah, organizacija delavnic za 
osnovno šolsko mladino v okviru posameznih muzejskih zbirk ali celoti, delna ureditev 
večnamenskega  multivizijskega prostora v muzeju, 

- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti v objektih, ki 
so v upravljanju javnega zavoda Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik,  

- preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje  dejavnosti športnih društev in klubov 
ter Športne zveze Hrastnik.  

 
1802 – Ohranjanje kulturne dediščine  
Glavni program 1802 vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in 
premične dediščine. V okviru tega programa se v občini izvajata dva podprograma.  
 
18029001 – Nepremična kulturna dediščina 
 

Ø 4118303  Vzdrževanje spominskih obeležij  
V okviru te postavke se  zagotavljajo sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij. 
Načrtovana sredstva v višini 1.000.000,00 sit so namenjena za ureditev okolice spomenika 
padlim partizanom v Bobnu in Turju ter manjša vzdrževalna dela pri urejanju  drugih 
spomenikov in njihove okolice.  
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18029002 Premična kulturna dediščina  
 

Ø 4118301  Zasavski muzej  Trbovlje – aktivnosti v hrastniškem muzeju 
Sredstva v višini 3.250.000,00 sit se namenjajo za izvajanje delavnic za osnovno šolsko 
mladino pod strokovnim vodstvom kustosinj, za delno  ureditev in digitalizacijo fotoarhiva 
(400 enot), izdajo strokovnih publikacij za promocijo posameznih muzejskih zbirk in 
investicijskega vlaganja, ki zajemajo ureditev razsvetljave v večnamenskem prostoru in 
nabavo galerijskih vodil za ta prostor. Dokončna ureditev tega prostora, ki zajema opremo za 
multivizijsko predstavitev muzejskih zbirk pa naj bi se realizirala v letu 2007.  
1803 – Programi v kulturi  
Glavni program 1803 vključuje sredstva za knjižnično dejavnost,  ljubiteljsko kulturo in druge 
programe v kulturi. V okviru tega programa se v občini izvajajo trije podprogrami. 
 
18039001 – Knjižničarstvo in založništvo 
 

Ø 4118200  Knjižnica Antona Sovreta – redni transferi 
Tako kot drugim javnim zavodom se po istih kriterijih in merilih zagotavljajo sredstva za  
plače in druge prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca in sredstva za materialne 
stroške.   
 

Ø 4118201  Knjižnica Antona Sovreta – nakup knjižničnega gradiva  
Nakup knjižničnega gradiva se financira na osnovi javnega razpisa  tudi s strani Ministrstva 
za kulturo. Višina sofinancerskega deleža  države je odvisna med drugim tudi od višine 
sredstev, ki jih za nakup tega gradiva nameni ustanovitelj. V letu 2005 je lokalna skupnost za 
nabavo tega gradiva namenila 5.000.000,00 sit s prepričanjem, da bo na osnovi kriterijev iz 
javnega razpisa približno isti znesek namenila tudi država. Ministrstvo za kulturo je naši 
občini namenilo  za več kot 25% manj sredstev, zato predlagamo, da se za te namene v letu 
2006 nameni 4.000.000,00 sit, kolikor naj bi po predvidevanjih za nakup knjig Knjižnici 
Antona Sovreta namenilo tudi Ministrstvo  za kulturo na osnovi javnega razpisa.     
 

Ø 4118203  Knjižnica Antona Sovreta – investicijska vlaganja  
Sredstva za investicijski transfer Knjižnice Antona Sovreta v višini 600.000,00 sit  se  
namenjajo za nabavo računalniških miz in računalniških stolov za uporabnike računalniških 
storitev v knjižnici v višini 300.000,00 sit ( načrtovana nabava petih miz in stolov) in nabavo 
računalniške opreme v višini 300.000,00 sit. 
 
 18039003 – Ljubiteljska kultura 

 
Ø 4118300  Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture  

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva v višini 6.850.000,00 sit  za 
sofinanciranje dejavnosti vseh kulturnih društev v občini in Zveze kulturnih društev. Izvajalci 
kulturnih programov   bodo izbrani na osnovi sprejetega letnega programa  kulture in javnega 
razpisa v  skladu s kriteriji in merili Pravilnika o merilih  za vrednotenje programov v 
ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik. 
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18039005 – Drugi programi v kulturi    
 

Ø 4118100  KRC Hrastnik – stroški upravljanja kulturnih objektov 
Glede na to, da javni zavod Kulturno rekreacijski center opravlja  dejavnost za različna 
področja  glede  na novo programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov je kot 
celota prikazan in obrazložen v  prilogi. 
 

Ø 4118101  KRC Hrastnik – sofinanciranje abonmajskih predstav  
Kulturno rekreacijski center Hrastnik je  organizator  vsakoletnega gledališkega abonmaja, 
katerega stroški se krijejo iz prodanih vstopnic in s sofinanciranjem  s strani proračuna občine. 
Za sofinanciranje  so predvidena sredstva v višini 1.585.000,00. V okviru gledališkega 
abonmaja pa je načrtovano  6 gledaliških predstav.  

Ø 4118102  KRC Hrastnik  - stroški razstav v Galeriji  
Sredstva v višini 770.000,00 zagotavljajo organizacijo in izvedbo  5 - 6 razstav v Galeriji 
Delavskega doma Hrastnik. Stroški posamezne razstave vključujejo oblikovanje in tiskanje 
vabil, organizacijo in izvedbo otvoritve in stroške dežurstva v času možnosti ogleda razstave.   
 

Ø 4118102  KRC Hrastnik – investicije v kulturne objekte 
Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  
 

Ø 4118304  Projekt Sovre 
Načrtovana sredstva v višini 600.000,00 sit se namenjajo za organizacijo in izvedbo podelitve   
Sovretove nagrade za leto 2006, ki jo Društvo  slovenskih knjižnih prevajalcev vsako leto 
podeljuje za največje dosežke v prevodni književnosti na slovenskem in organizacijo in 
izvedbo tradicionalne Sovretove poti, ki vodi iz Dola in Spodnjega dela Hrastnika v 
Sovretovo rojstno vas,  Šavno peč.  
 
1805 – Šport in prostočasne aktivnosti  
Ta glavni program 1707 vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa. V 
okviru tega glavnega programa se preko  Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
izvaja en podprogram. 
 
18059001 – Programi športa 
  

Ø 4118001  Sofinanciranje športnih programov v občin  
Izvajalci športnih programov v občini Hrastnik bodo izbrani na osnovi sprejetega letnega 
programa  športa in javnega razpisa. Izbrani programi izvajalcev  bodo iz občinskega 
proračuna sofinancirani v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika za vrednotenje 
športnih programov v občini Hrastnik. Za sofinanciranje športnih programov se za leto 2006 
načrtujejo sredstva v višini 16.800.000,00 sit in sicer za  naslednje programe: 
- sofinanciranje programov športa mladih, 
- sofinanciranje  programov športne rekreacije, 
- sofinanciranje  programov vrhunskega športa,  
- sofinanciranje  programov kakovostnega športa,  
- sofinanciranje športnih programov za izobraževanje, prireditve (Večer Športa) in 

delovanje športne zveze in druge naloge skupnega pomena, 
- sofinanciranje informacijskega sistema izvajalcev športnih programov, 
- sofinanciranje športnih programov, za funkcionalno delovanje in investicijsko    

vzdrževanje ter opremo športnih objektov v lasti športnih društev in klubov. 
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Ø 4118013  KRC Hrastnik – stroški upravljanja športnih objektov – delno 
Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  
 

Ø 4118014  KRC  Hrastnik –  investicije v športne objekte –delno     
Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  
 
19 IZOBRAŽEVANJE 
To področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega 
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike 
pomoči šolajočim. Oddelek za družbene dejavnost in gospodarstvo izvaja na tem področju širi  
glavne programe.  
 
Zakonodaja: 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št. 115/03 UPB), 
- Zakon o vrtcih (Ur.l. RS št.113/03 UPB-1), 
- Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS št. 70/05 UPB), 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur.l. RS št. 54/00), 
- Zakon o glasbenih šolah (Ur.l. RS št. 19/00), 
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur.l. RS št. 12/96), 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98,  
  70/00, 87/01, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05). 
 
Globalni cilji: 
- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in 

zagotavljanjem kakovostne izvedbe  Kurikula za vrtce, 
- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev 

za izvajanje sprejetih nacionalnih programov, 
- zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje odraslih in delovanje glasbenih 

šol, 
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem 

različnosti  otrok,  
- dvig izobrazbene ravni občanov z zagotavljanjem sredstev za štipendiranje na 

univerzitetnih, visokošolskih, višješolskih in poklicnih izobraževanjih, 
- krepitev zdravja in duha predšolskih in šolskih otrok z zagotavljanjem sredstev za 

sofinanciranje letovanja otrok, 
- omogočanje  izobraževanja občanov v zrelejših letih skozi programe, ki jih izvaja 

Univerza  za tretje življenjsko obdobje.  
 
Letni cilji in planirani rezultati: 
- zagotavljanje kvalitetne izvedbe programov predšolskega varstva z zagotavljanjem  

kakovostne izvedbe Kurikula za vrtce in dobrih igrač.    
- zagotavljanje optimalni materialnih pogojev za izvajanje programa osnovno šolskega 

izobraževanja,  
- vključevanje učencev s posebnimi potrebami v ustrezne programe izobraževanja,  
- izvajanje dela osnovno šolskega programa preko šole v naravi, 
- zagotavljanje osnovnega glasbenega izobraževanja,  
- zagotavljanje dviga izobrazbene strukture občanov s štipendiranjem.   
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1902 -  Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Glavni program 1902 vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in 
vzgoje otrok. V okviru tega glavnega programa se v občini izvaja en podprogram in sicer: 
 
19029001 - Vrtci 
 

Ø 4119100   Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok  
Iz teh odhodkov proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje varstva in vzgoje 
predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno  ekonomsko ceno in zneskom, ki se, na 
osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (U.l. RS št.44/96, 84/98, 102/00 in 
111/00) z odločbo o odmeri višine plačila vrtca, odredi staršem.  Starši plačujejo lahko največ 
80% veljavne ekonomske cene programa vrtca, kar pomeni, da mora občina vrtcu dejansko 
zagotavljati sredstva v višini 20% cene programa za te otroke. V času počitnic pa se vrtcu na 
osnovi sklepa Občinskega sveta zagotavlja plačilo storitev glede na število otrok po stanju 
30.6. tekočega leta.   
Prav tako se zagotavljajo sredstva tudi za plačilo storitev vzgoje in varstva otrok  zavodom v 
drugih občinah Slovenije, v katere so vključeni otroci s stalnim prebivališčem iz občine 
Hrastnik  (uveljavljen domicilni princip).   
Sredstva v višini 135.463.000,00 sit zagotavljajo doplačilo storitev varstva in vzgoje otrok v 
Vrtcu Hrastnik za 198 otrok iz občine Hrastnik, doplačilo storitev za razvojni oddelek v Vrtcu 
Hrastnik, doplačilo storitev varstva in vzgoje otrok v vrtcih izven občine Hrastnik za 15 otrok, 
sofinanciranje oddelka na Pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice  Trbovlje in odpravo 
nesorazmerij plač v Vrtcu Hrastnik  
 

Ø 4119101  Vrtec Hrastnik – investicijska vlaganja  
Sredstva za investicijski transfer Vrtcu Hrastnik v višini 1.400.000,00 sit  so namenjena za 
obnovo razdeljevalne kuhinje na Enoti Lučka na Dolu in nabavo pomivalnega stroja za to 
kuhinjo (odločba zdravstvene inšpekcije). 
 
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Glavni program 1903 vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol in glasbenih šol. V 
okviru tega glavnega programa se v občini izvajata dva podprograma in sicer: 
 
19039001 – Osnovno šolstvo 
 

Ø 4119003  OŠ NH Rajka – redni transferi 
Na osnovi  82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja mora 
lokalna skupnost osnovnim šolam  zagotavljati sredstva za plačilo stroškov uporabe prostora 
in opreme (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje 
objektov)  in druge materialne stroške. Načrtovana sredstva za te namene znašajo za leto 2006 
42.780.000,00 sit.  
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter prispevke delodajalca v skupni višini 
12.383.000,00 sit  se namenjajo za plačilo stroškov dela štirim, tako imenovanim drugim 
strokovnim delavkam v oddelku prvega  razreda devetletke, kar predstavlja 52% skupnih 
stroškov za te namene. Ministrstvo za šolstvo in šport  pa zagotavlja 48% načrtovanih 
sredstev. Delovna obveznost teh strokovnih delavk je 21 ur tedensko, na osnovi sprejetih 
predpisov  pa se 11 ur financira iz občinskega proračuna 10 ur pa iz republiškega proračuna. 
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Ø 4119007  OŠ NH Rajka – investicije v šolski prostor  
Osnovni šoli NH Rajka se kot investicijski transfer  zagotavljajo sredstva  v višini 
30.000.000,00 sit.  Ta  sredstva se namenjajo: 
- za odplačilo anuitet  in obresti za najeta kredita  za nabavo šolskega minibusa  in  
       ureditev plinske kotlovnice šole na Dolu v višini 5.000.000,00 sit, 
- za ureditev učilnic za tehnični pouk in gospodinjstvo s preureditvijo stare šolske kuhinj v 
       višini 20.000.000,00 sit in  
- za manjša nepredvidena investicijska vzdrževalna dela ter nabavo opreme manjše   
       vrednosti v višini 5.000.000,00 sit.  
 

Ø 4119008  OŠ V Pavliča – redni transferi 
Tudi tem vzgojno izobraževalnem zavodu se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje šolskega 
prostora in opreme (stroške elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja 
in zavarovanje objektov plačuje OŠ n.h. Rajka). Sredstva se zagotavljajo v višini 320.000,00 
sit.   

 
Ø 4119010  OŠ V Pavliča – investicije v šolski prostor  

Sredstva za investicijski transfer  Osnovni šoli Vitka Pavliča   v višini 1.000.000,00 sit  so 
namenjena za obnovo dotrajane električne napeljave in montažo novih svetil v učilnicah.  
 

Ø 4119013  KRC Hrastnik – stroški upravljanja šport. objekt.- delno 
Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  
 

Ø 4119014   KRC Hrastnik – investicije v športne objekte – delno 
Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  
 
19039002 – Glasbeno šolstvo 
 

Ø 4119011  Glasbena šola Hrastnik – redni transferi 
Glasbeni šoli se zagotavljajo v pretežni meri sredstva za prevoz na delo in prehrano med 
delom, deloma pa tudi za kritje stroškov godalnega in sinfoničnega  orkestra. Za te namene se 
zagotavljajo sredstva v višini 6.165.000,00 sit.   

 
Ø 4119012  Glasbena šola Hrastnik – investicije v glasbeni prostor 

Sredstva za investicijski transfer  Glasbeni šoli Hrastnik v višini 1.000.000,00 sit  so 
namenjena za nabavo instrumentov. 
 
1905 Drugi izobraževalni programi 
Glavni program 1905 vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije. V 
okviru tega glavnega programa se v občini izvaja eden podprogram in sicer: 
 
19059001 – Izobraževanje odraslih 
 

Ø 4119001  Zasavska ljudska univerza  
S sredstvi v višini 662.000,00 sit je v letu 2006  predvideno sofinanciranje izvedbe programa 
pridobitve osnovnošolske izobrazbe za  občane naše občine, deloma pa tudi ostalih programov 
s ciljem, da se nivo izobrazbe naših občanov izboljša. 
 

Ø 4119002  Univerza za tretje življenjsko obdobje  
Univerza za tretje življenjsko obdobje deluje v okviru Knjižnice Toneta Seliškarja v 
Trbovljah, njen namen pa je dodatno izobraževanje starejše populacije občanov Zasavja.  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Glede na to, da se v izobraževanje vključujejo tudi  naši občani načrtujemo, da se 
sofinanciranje  nadaljuje tudi v letu 2006, za kar se  načrtujejo sredstva v višini 346.000,00 
sit.  
 

1906 - Pomoči šolajočim 
Glavni program 1905 vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike 
izobraževanja. V okviru tega glavnega programa se v občini izvajata dva podprograma in 
sicer: 
 
19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu 
 

Ø 4119004  Osnovna šola NH Rajka – prevozi  otrok z minibusom  
S šolskim minibusom  se  zagotavljajo prevozi otrok  v šolo in iz šole  iz  Podkraj, Kovka in  
Gor.  Načrtovana sredstva v višini 3.407.000,00 sit se zagotavljajo za plače in druge prejemke 
ter  prispevke delodajalca za  voznika. 
 

Ø 4119005  OŠ NH Rajka – doplačila za šolo v naravi  
Sredstva  v višini   834.000,00 sit  se namenjajo za sofinanciranje izvedbe šole v naravi . Na ta 
način se zmanjša strošek prispevka staršev oz. omogoči udeležba otokom, ki se sicer zaradi 
socialnih razmer  le te nebi udeležili.   
 

Ø 4119006  OŠ NH Rajka – sofinanciranje prehrane učencev  
Tako kot v preteklih letih se predlaga tudi sofinanciranje prehrane učencev  v višini 
2.414.000,00 sit., ki je sofinancirana tudi iz državnega proračuna. Cilj tega  je omogočanje in 
koriščenje organizirane prehrane čim večjemu številu učencev. Sredstva zajemajo tudi 
sofinanciranje prehrane učencev Osnovne šole Vitka Pavliča.  
 

Ø 4119009  OŠ V Pavliča – doplačilo  za šolo v naravi  
Sredstva  v višini  334.000,00 sit  se namenjajo za sofinanciranje izvedbe šole v naravi . Na ta 
način se zmanjša strošek prispevka staršev oz. omogoči udeležba otokom, ki se sicer zaradi 
socialnih razmer  le te nebi udeležili.   
 

Ø 4119015  Prevozi otrok v šolo  
Prevozi otrok v šolo in iz šole se bodo v letu 2006  izvajali v skladu z določili Zakon o 
osnovni šoli, ki opredeljuje, da so do brezplačnega prevoza upravičeni učenci, če je  njihovo 
prebivališče oddaljeno od šole več kot  štiri km. Učenci, ki obiskujejo prvi razred devetletke 
in učenci s posebnimi potrebami ( če je tako odločeno z odločbo) pa so upravičeni do 
brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost. Prevozi se bodo na osnovi predpisov, ki 
urejajo to področje in sklenjenih pogodb v letu 2006 izvajali na naslednjih relacijah:  
1.  Z avtobusom:  
- Šavna peč – OŠ n. h. Rajka, 
- Čeče - OŠ n. h. Rajka, 
- Steklarna – Dol, 
- Marno- Turje- Dol, 
 2.  S kombijem 
- Kal – OŠ n. h. Rajka – Podkovk – Krištandol – OŠ Dol, 
- Gore – OŠ Dol, 
- Šavna Peč – Krnice – OŠ n. h. Rajka, 
- Unično – Brdce – OŠ Dol, 
Za plačilo teh prevozov se načrtujejo sredstva v višini 33.560.000,00 sit.  
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Ø 4119017  Sofinanciranje letovanja otrok   
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje letovanja otrok, ki vsako leto 
poteka v organizaciji Zveze prijateljev mladina Hrastnik. Namen zagotavljanja sredstev  je, da 
se z zmanjšanjem plačila polne cene omogoči letovanje čim večjemu številu otrok. 
Načrtovana sredstva v višini 870.000,00 sit omogočajo sofinanciranje letovanja  cca 90 
otrokom.  
 
19069003 – Štipendije 
 

Ø 4119016  Štipendije  
V okviru te postavke  v skupni višini 9.710.000.00 sit se zagotavljajo sredstva za 
štipendiranje nadarjenih študentov, štipendije za študente, ki imajo nižji socialni status  in 
štipendije za poklicno izobraževanje.  Štipendije se podeljujejo na osnovi javnega razpisa in 
določil sprejetega Pravilnika o štipendiranju v občini Hrastnik. Načrtovana sredstva 
zagotavljajo izplačilo za že podeljene štipendije (5 za univerzitetne programe,  30 štipendij za 
študente, ki imajo nižji socialni status za obdobje januar -  julij 2006 in tri štipendije za 
poklicno izobraževanje  za deficitarne poklice ter  prispevek občine Hrastnik v Sklad za 
štipendiranje dijakov Tehnične gimnazije v Trbovljah v višini 30.000,00 sit mesečno. Višina 
sredstev zajema tudi razpis novih štipendij  z  novim šolskim letom 20065/2007 in sicer 20 
štipendij za študente z nižjim socialnim statusom in dve novi štipendiji za poklicno 
izobraževanje. O dokončni vsebini razpisa štipendij (število in vrsto štipendij) bo odločal 
Odbor za  vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport z novim razpisom.  
 

20 SOCIALNO VARSTVO 
To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe 
pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov, 
najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 
Oddelek za družbene dejavnost in gospodarstvo izvaja na tem področju dva  glavna programa.  
 
Zakonodaja: 
- Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 36/04 UPB), 
- Stanovanjski zakon (U.l. RS št. 69/03 in 19/04), 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur. list RS, št.34/84, 
  26/90), 
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. list RS, št. 7/93), 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98,  
  70/00, 87/01, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05). 
 
Globalni cilji: 
V okviru tega programa se vzpostavlja in vzdržuje sistem socialnega varstva na lokalnem 
nivoju, ki temelji na izhodiščih, opredeljenih v Ustavi Republike Slovenije. Skladno s temi 
določbami so dolgoročni cilji usmerjeni v: 
- transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic 

občanov, ki jih izvaja občina, 
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje  
- stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno 

potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, zasvojeni itd). 
 

Letni cilji in planirani rezultati: 
- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi 
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- izvajanje programov pomoči na domu, domske oskrbe in družinskega pomočnika, 
- podeljevanje enkratnih socialnih pomoč za nakup ozimnice in šolskih potrebščin na 

osnovi javnega razpisa, 
- izvajanje javnih del, 
- zagotavljanje drugih pomoči socialno ogroženim (subvencije najemnin, itd). 

 
 
2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 
Glavni program 2001 vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva. V okviru tega 
glavnega programa se v občini izvaja eden podprogram in sicer: 
 

Ø 4120009  Javna dela  - družbene dejavnosti  
Za leto  2006  se načrtujejo sredstva za sofinanciranje javnih del na področju družbenih 
dejavnosti v višini 3.500.000,00 sit. V okviru teh sredstev in meril iz javnega razpisa 
Republiškega zavoda za zaposlovanje  bo  Občina  Hrastnik kot naročnik in plačnik javnih del 
potrdila le toliko programov, kolikor jih bo mogoče finančno pokriti z načrtovanimi sredstvi, 
pri tem pa upoštevala tudi pomembnost programa in cilje, ki jih bomo uresničili s tem 
programom. Iz javnega razpisa za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del v 
Republiki Sloveniji za leto 2006 izhaja, da bodo v letu 2006 brezposelne osebe praviloma v 
delo vključene 40 ur na teden, kar pomeni polno delovno obveznost, trenutno pa znaša 
delovna obveznost 130,5 ur na mesec. Prav tako se je zmanjšal predvideni delež 
sofinanciranja javnih del za občino Hrastnik s strani zavoda za zaposlovanje iz sedanjih 80% 
na 60%. Zmanjšanje deleža sofinanciranja je posledica zmanjšanja deleža brezposelnih v 
prebivalstvu občine iz 7,2% v letu 2004 na 5,9% v letu 2005. V povezavi z navedenim se je 
na osnovi teh kriterijev zmanjšal tudi delež sofinanciranja posebej ranljivih skupin iz 90% na 
80%.  Vse to pa ima za posledico, da bo možno v letu 2006 v okviru zgoraj navedenih 
načrtovanih sredstev realizirati manj programov javnih del na tem področju, v okviru 
potrjenih programov pa se bo zmanjšalo tudi število izvajalcev.    
 

Ø 4120010 -  Javna dela – komunalno cestno področje  
Tudi na tem področju se bodo javna dela izvajala  skladno z načrtovanimi sredstvi v višini 
4.500.000,00 sit.   
 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Glavni program 2004 vključuje sredstva za izvajanje programov v  Centru za socialno delo, 
programe pomoči družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno 
ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. V okviru tega glavnega programa se 
v občini izvaja šest podprogramov in sicer: 
 
20049001 – Centri za socialno delo  
 

Ø 4120001  Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo  
 
Center za socialno delo bo v letu 2006 za lokalna skupnost opravljal naloge skladno z določili 
Pravilnika o dodeljevanju socialne pomoči v občini Hrastnik  ter nalog, ki mu jih nalaga 
Zakon o socialnem varstvu, njihovo izvajanje pa mora financirati lokalna skupnost. Center za  
občino Hrastnik  naslednje  naloge : 
- podeljevanje enkratnih socialnih pomoči občanom za šolske potrebščine, ozimnico, 

pomoči pri metadonskem zdravljenju,…; 
- preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer občanov in izdelava poročil za uveljavljanje 

drugih pravic ( plačila vrtcev, plačilo pogrebnih stroškov,….) 
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- izvajanje programa mladostnik na stranskem tiru in programa prva socialna pomoč.  
 
Sofinanciranje zgoraj navedenih nalog v višini 1.703.000,00 izhaja iz elementov, opredeljenih 
v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 
36/02, 107/02 in 3/04) in zajema zagotavljanje sredstev za plačilo stroškov dela in materiala 
za 0,15 količnika delavca s VI. in VII: stopnjo strokovne izobrazbe.  
 
20049002 – Socialno varstvo invalidov 
 

Ø 4120014  Varstveno delovni center Zagorje  - sofin. prevozov 
V začetku leta 2005 je Varstveno delovni Center Zagorje ob Savi sprejel pet novih invalidnih 
oseb iz Občine Hrastnik. S 1. 9. 2005 pa so se  v VDC iz naše občine  vključili še štirje novi 
varovanci. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve  je priznal centru financiranje le  
dveh novih vključitev. Kljub temu, da je VDC število novih vključitev v letnem delovnem 
načrtu  za leto 2005 pravilno načrtoval, bi morali zaradi nepriznavanja financiranja s strani 
Ministrstva, vse te prošnje zavrniti. V izogib temu se je VDC Zagorje ob Savi obrnil na 
Občino Hrastnik in zaradi istih problemov tudi na Občino Trbovlje, da bi občini 
subvencionirale prevoze, stroške malice pa bi kril center iz lastnih sredstev. Vrednost 
subvencije predstavlja mesečni strošek v višini 200.000,00 sit, oz. 2.400.000,00 za leto 2006..  
 Na ta način bo tudi v letu 2006 zagotovljena  normalna  vključitev vseh varovancev iz naše  
občine v ta  center. To subvencijo  bo občina zagotavljala vse do tedaj, ko bo pristojno 
ministrstvo priznalo nove vključitve. 
 

Ø 4120015  Financiranje družinskega pomočnika 
Družinskega  pomočnika lahko koristijo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju 
ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh 
življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo 
potrebuje. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini 
minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s 
skrajšanim delovnim časom. Na osnovi določil zakona je Center za socialno delo Hrastnik v 
mesecu oktobru 2005 izdal še eno odločbo o upravičenosti do družinskega pomočnika, tako, 
da načrtovana sredstva za leto 2006 v višini 3.250.000,00 sit zagotavljajo plačilo zgoraj 
navedenih obveznosti za dva družinska pomočnika.   

 
20049003 – Socialno varstvo starih 
 

Ø 4120002  Oskrbnine v socialnih zavodih  
Po zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna svojim občanom doplačevati razliko za 
oskrbo  domskega varstva  otrok in starejših.  Višina doplačila oskrbovancev in njihovih 
zavezancev se določi na osnovi  Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno 
varstvenih storitev (U.l. RS št. 38/02).  Načrtovana  sredstva za leto 2006 v višini 
31.000.000,00 sit temeljijo na trenutnem številu oskrbovancev (51)  naše občine v zavodih 
širom Slovenije in trenutnem povprečnem znesku doplačila, povečanem za ocenjeno 
povprečno rast cen teh storitev v višini 2,5 %.     
 

Ø 4120011  Pomoč na domu 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za nego in pomoč na domu, katero je dolžna 
organizirati občina na osnovi Zakona o lokalni samoupravi. To službo izvaja na osnovi 
sprejetega odloka s 1. 04. 2000 Dom starejših Hrastnik. Pomoč na domu  izvajajo tri delavke ( 
360 efektivnih ur na mesec), od katerih sta dve sofinancirani s strani Republiškega zavoda za 
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zaposlovanje v višini minimalne plače za celoten program Pomoči na domu.  Načrtovana 
sredstva v višini 13.900.000,00 sit zagotavljajo plačilo te storitve v obsegu, ki  ga lahko 
realizirajo te tri delavke (30 do 35 koristnikov pomoči in prejemnikov kosil) in stroške 
prevoza teh delavk do oskrbovancev in prevoza kosil.  
 
20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih 
 

Ø 4120003  Tekoče vzdrževanje socialnih grobov 
Ti stroški zajemajo plačilo najemnin za tako imenovane socialne grobove na pokopališču Dol, 
tekoče  vzdrževanje teh grobov in izdelavo napisov pokojnikov na spominska obeležja.  
 

Ø 4120004  Pogrebni stroški nepremožnih občanov  
Po določilih 20. člena Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je 
občina dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki so dolžni organizirati in 
plačati stroške pokopa ali če svojci   niso sposobni poravnati teh stroškov.  Načrtovana 
sredstva v višini 600.000,00 sit  zadoščajo za plačilo stroškov štirih pokopov. 
 

Ø 4120005  Subvencije najemnin 
Pomoč pri plačilu najemnine za uporabo stanovanja  ureja Uredba o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin (Uradni list RS št. 131/03). Do subvencije so upravičeni najemniki 
v neprofitnem stanovanju, ki izpolnjujejo cenzuse za ugotavljanje upravičenosti do denarne 
socialne pomoči . Subvencija lahko znaša tudi do 80% neprofitne najemnine.  
Načrtovana sredstva v višini 28.000.000,00 zagotavljajo plačilo 190 najemnikom neprofitnih 
stanovanj v povprečni višini subvencije 12.280,00 sit. 
 

Ø 4120006  Enkratne pomoči socialnim upravičencem 
Enkratne socialne pomoči se dodeljujejo na osnovi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju 
denarnih socialnih pomoči v občini Hrastnik in javnega razpisa za naslednje namene:  
- pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, 
- pomoč pri nabavi ozimnice. 
Za leto 2006 se predlaga povišanje sredstev za te pomoči iz 2.500.000,00 sit na 3.000.000,00 
sit, saj se je glede na povečano število prijav na javni razpis v letu 2005  povprečni znesek 
dodeljene pomoči  na osebo v tem letu   bistveno znižal v primerjali z letom 2004  (v letu 
2004 je  za nakup ozimnice povprečna pomoč znašala 5.000,00 sit, za šolske  potrebščine pa 
8.000,00 sit; v letu 2005 pa je znašala ta pomoč pri ozimnici 4.000,00 sit na osebo, za šolsko 
potrebščine pa 6.870,00 sit na osebo).  

 
Ø 4120008  Letovanje socialno ogroženih otrok  

Sredstva se zagotavljajo za letovanje petim otrokom iz socialno najbolj  ogroženih družin. 
Vsakoletna izbira teh otrok pa je prepuščena kriterijem socialnih služb v občini. 
 

Ø 4120012  Zdravstveno zavarovanje občanov – 15. člen ZZZ  
V okviru te proračunski postavke mora občina zagotavljati sredstva za zdravstveno 
zavarovanje tistim osebam, državljanom Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na 
območju občine Hrastnik in ki nimajo  prejemkov in tudi ne morejo pridobiti statusa 
zavarovanca, razen po 15. in 20. členu tega zakona. To so brezposelne osebe, ki ne prejemajo 
nadomestila in denarne pomoči pri Zavodu za zaposlovanje in tudi nimajo drugih prejemkov, 
otroci po 18. letu starosti, ki se ne šolajo in niso zaposleni, študenti, ki v šolskem letu niso 
redno vpisani, brezdomci, itd. Po teh osebah so po določilih omenjenega zakona lahko 
zavarovani tudi njihovi družinski člani. Sredstva v višini 36.000.000,00 sit zagotavljajo 
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plačilo tega zavarovanja za povprečno za 530 občanov, za 13 mesecev saj v letu 2005  ni bilo 
mogoče zagotoviti dodatna sredstva (dodatna obveznost za en mesec) zaradi spremenjenega 
sistema plačevanje tega prispevka.(v preteklosti na osnovi prejetega računa, z julijem 2005 pa 
je potrebno poravnavati obveznosti  na osnovi uradne evidence  do 15. v mesecu za pretekli 
mesec). 

 
20049005 – Socialno varstvo zasvojenih 
 

Ø 4120007  Pomoč pri metadonskem zdravljenju   
Ta pomoč je namenjena družinam za delno kritje stroškov prevozov staršev in pacientov v 
metadonsko ambulanto. Koristnikom se zagotavljajo žetoni za javni prevoz na relaciji 
Hrastnik - Trbovlje. Tudi ta pomoč se dodeljuje na osnovi Pravilnika o dodeljevanju  
socialnih pomoči v občini Hrastnik in javnega razpisa. Center za socialno delo dodeljuje 
žetone za prevoz v ambulanto zasvojencem na osnovi dokazila o dejanskem dokazilu obiska v 
ambulanti. Načrtovana sredstva v višini 400.00,00 sit zadoščajo po trenutno veljavnih cenah 
prevoza na relaciji Hrastnik -  Trbovlje za nakup  1140  žetonov.   
 
20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 

Ø 4120013  Sofinanciranje OO RK Hrastnik  
Sredstva za sofinanciranje izvajanja Občinske organizacije Rdečega križa Hrastnik zajemajo 
stroške dela delavke (sredstva za plače, prispevki  delodajalca, regres za letni dopust in drugi 
stroški,  vezani na zaposlitev)  za polovičen delovni čas in sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti društva na osnovi Zakona o rdečem križu . 
 
Gradivo pripravili: Ljubomir Zalezina 
                               Radojka Odžič 
                               Breda Šterbucl 
                               Metka Koch 
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KULTURNO REKREACIJSKI HRASTNIK 
Predlog financiranja upravljanja kulturnih in športnih objektov v letu 2006 

 
 
V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja št. 18/96, 7/98 in 21/02) je tem zavodu poverjeno predvsem  upravljanje kulturnih in 
športnih objektov. Na oz. v  športnih objektih pa se poleg izvajanja športnih dejavnosti izvaja 
tudi športna vzgoja učencev obeh osnovnih šol in osnovne šole s prilagojenim programom. Na 
osnovi navedenega  Kulturno rekreacijski center opravlja  dejavnost za različna področja.  
Glede  na novo programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov se skupni izdatki, ki 
se financirajo iz občinskega proračuna delijo na področje kulture, športa in izobraževanja. 
Delitev sredstev temelji na dejanskih stroških posameznih objektov glede na področje za 
katero so namenjena oz. glede na koriščenost objekta (koliko športnega objekta v povprečju 
koristijo šole oz. izvajalci športnih programov) po zaključnem računu zavoda za leto 2004. Na 
osnovi navedenega je v tabelaričnih pregledih v nadaljevanju prikazan predlog financiranja 
Kulturno rekreacijskega centra iz občinskega proračuna za leto 2006 po posameznih 
podprogramih dejavnosti in zavoda kot celote. 
 
18039005 Drugi programi v kulturi 
                                                                                                                           v tisoč sit 
 Opis proračunske postavke 2005 2006 IND 
4118300 KRC Hrastnik – stroški uprav. kulturnih objektov 39.200 44.867 114,45 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 24.011 26.78 108,60 
4133001 Odprava nerasorazmerij plač 73 266 364,38 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 3.528 3.384 95,91 
4133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 11588 15.139 130,64 
     
4118103 KRC Hrastnik – investicije v kulturne objekte 1.648 2.000 121,35 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 1.648 2.000 121,35 
     
 SKUPAJ KRC – Kulturno področje 40.848 46.867 119,63 
 
18059001 Programi športa 
                                                                                                                           v tisoč sit 
 Opis proračunske postavke 2005 2006 IND 
4118300 KRC Hrastnik – stroš. uprav. šport. objek.-delno 29.597 31.349 105,91 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 17.341 18.833 108,60 
4133001 Odprava nerasorazmerij plač 52 192 369,23 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 2.548 2.444 95,91 
4133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 9.656 9.880 102,31 
     
4118103 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno 3.625 1.170 121,35 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 3.625 1.170 121,35 
     
 SKUPAJ KRC – Področje športa 33.222 32.519 97,88 
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19039001 Osnovno šolstvo 
                                                                                                                                 v tisoč sit 
 Opis proračunske postavke 2005 2006 IND 
4118300 KRC Hrastnik – stroški uprav. kulturnih objektov 46.527 49.161 105,66 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 25.345 27.526 108,6 
4133001 Odprava nerasorazmerij plač 77 282 366,23 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 3.724 3.572 95,91 
4133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 17.381 17.781 102,3 
     
4118103 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno 727 1.830 251,71 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 727 1.830 251,71 
     
 SKUPAJ  KRC  Osnovno šolstvo 47.254 50.991 107,90 
 
Kulturno rekreacijski center - Stroški upravljanja kulturnih in športnih objektov - 
skupaj  
                                                                                                                           v tisoč sit  
 Opis proračunske postavke 2005 2006 IND 
4118300 KRC Hrastnik – stroški uprav. kulturnih objektov 115.324 125.377 114,45 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 66.697 72.437 108,72 
4133001 Odprava nerasorazmerij plač 202 740 366,34 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 9.800 9.400 95,92 
4133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 38.625 42.800 110,80 
     
4118103 KRC Hrastnik – investicije v kulturne objekte 6.000 5.000 83,33 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 6.000 5.000 83,33 
     
 SKUPAJ KRC  Hrastnik 121.324 130.377 107,46 
 
 
Iz tabelaričnega pregleda, ki zajema predlog financiranja skupnih stroškov upravljanja 
kulturnih in športnih objektov je razvidno, da Kulturno rekreacijskemu centru zagotavljajo 
sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca, sredstva za 
odpravo nesorazmerij plač, sredstva za materialne stroške in sredstva za investicijsko 
vzdrževanje objektov.  
Sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za odpravo nesorazmerij plač in sredstva za 
plačilo prispevkov delodajalca so načrtovana skladno z rastjo  povišanja plač  za leto 2006  ter  
dejanske zasedenosti delovnih mest, načrtovane vrednosti izplačila regresa za letni dopust, 
načrtovanih izplačil za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, načrtovanih sredstev za 
povračilo stroškov prevoza na delo, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in davka na 
izplačane plače. Za te izdatke se načrtujejo sredstva v skupni višini 82.577.000,00 sit. 
Nekoliko večja rast  načrtovanih izdatkov za plače in druge prejemke v letu 2006 v primerjavi 
z letom 2005 pa je posledica načrtovanega izplačila odpravnin trem delavkam ob upokojitvi in 
izplačila jubilejne nagrade za 30 let delovne dobe eni delavki v skupnem znesku 2.636.000,00 
sit ( v letu 2005 pa je bilo teh izdatkov le  za 180.000,00 sit). 
 
Sredstva za kritje materialnih stroškov so načrtovana v višini 42.800.000,00 sit in so v 
primerjavi z letom 2005 večja za 10,8%. To je posledica zagotavljanja dodatnih sredstev za 
plačilo obratovalnih stroškov  (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve, varovanje 
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objekta, telefon itd) Muzeja Hrastnik, ki je  od 1.09. 2005 odprt trikrat tedensko, v slučaju 
najave organiziranih skupin pa tudi v vseh v preostalih dnevih..  
   
Načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme manjše vrednosti v skupni 
višini 5.000.000,00 sit se bodo namenila za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme za 
posamezne objekte glede na potrebe, ki se bodo pokazale tekom leta. 
 
 
Pripravil: 
Ljubomir Zalezina 
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