
 
 
NAČRT RAZVOJNIH  PROGRAMOV OBČINE  HRASTNIK  2006-2009 

 
Načrt razvojnih programov je obvezni sestavni del proračuna Sestavljajo ga letni načrti 
oziroma plani razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega 
proračuna za prihodnje proračunsko leto in za tri prihodnja leta. V njem se opredelijo ključni 
programi, predvsem investicijske porabe za srednjeročno obdobje. Večletni programi so tudi 
pogoj za prevzemanje obveznosti v posameznih letih, ki se nanašajo na prihodnja proračunska 
obdobja (predobremenitve). V načrtu razvojnih programov se načrtujejo načrtovani izdatki 
proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdeljeni po: 

• posameznih projektih oziroma programih neposrednih uporabnikov; 
• letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun prihodnjih 

let; 
• virih financiranja. 

 
V Načrt razvojnih programov za obdobje 2006 - 2009 se prednostno uvrščajo: 

• projekti, ki so potrjeni z investicijskim programom ali vsaj predinvesticijsko študijo,  
• projekti in programi, ki so sofinancirani iz državnih ali evropskih virov, 
• projekti in programi pripravljeni na osnovi evidentiranih potreb, ki so jih posredovali 

uporabniki proračuna upoštevajoč stanje na posameznih področjih dejavnosti, 
• že sprejeti programi, katerih izvajanje se nadaljuje v tem obdobju. 

 
Viri sredstev za financiranje načrta razvojnega programa 
 
Viri za financiranje predlaganega načrta so proračunski:  

• proračun  občine 
• državni proračun 
• proračuni drugih lokalnih skupnosti  
• sredstva evropskih skladov 

in  izven  proračunski : 
• amortizacija javne komunalne infrastrukture ( individualna komunalna raba) 
• krediti, 
• donacije, 
• drugo. 

 
 
RAZVOJNE USMERITVE, CILJI, STRATEGIJA IN NAČRT RAZVOJNEGA 
PROGRAMA  OBČINE  HRASTNIK  ZA OBDOBJE 2005 - 2008 
 
V tem planskem obdobju so pred občino izjemno zahtevni investicijski projekti na področju 
varstva okolja, saj bo potrebno zagotoviti lastni delež sredstev v višini cca 10% investicije za 
izgradnjo centralne čistilne naprave in manjkajočega kolektorskega omrežja ter sočasno iz 
lastnih virov v celoti zagotoviti izgradnjo manjkajočega sekundarnega kanalizacijskega 
omrežja za priključitev vsaj 65% uporabnikov na CČN takoj po izgradnji le-te.  
Ob tem se je na področju cestne infrastrukture zaradi zamika izvedbe rekonstrukcije križišča 
pri Rikljevem mostu v leta 2006-2008 v državnem proračunu, tudi obveznost zagotavljanja 
sofinancerskega deleža občine za ta projekt premaknila tudi v občinskem proračunu. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Nujnost zagotavljanja lastnih sredstev na teh področjih močno vpliva na možnost investiranja 
na drugih področjih, kljub evidentiranim potrebam. Zato bo potrebno iskati možnosti 
pridobitve sredstev iz državnih in drugih virov na vseh področjih, kjer bo z razpisi pristojnih 
ministrstev to mogoče. 
 
V Načrtu razvojnih programov so zajeta vsa področja od prostorskega načrtovanja, 
pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč, splošnih in komunalnih dejavnosti, družbenih 
dejavnosti idr.  Poleg vlaganj v zemljišča in objekte zajema tudi vlaganja v prostorsko in 
ostalo dokumentacijo ter vzpostavitev evidenc, kar je razvidno iz obrazložitev posameznih 
proračunskih uporabnikov v nadaljevanju   
 
 
40 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 
 
Oddelek za splošne zadeve, kot servis organov občine in realizator materialnih in tehničnih 
pogojev za delovanje celotne uprave, skrbi za razvoj in funkcionalno uporabnost prostorov in 
sredstev za delo vseh organov, predvsem pa občinske uprave s ciljem, da zagotovi: 

- Izboljšanje tehnologije obdelave podatkov v upravi s posodobitvijo strojne in 
programske opreme 

- Odprtost, komunikativnost in kvalitetnejši servis uporabnikom storitev uprave lokalne 
skupnosti z uporabo sodobnih medijev. 

Uresničitev opredeljenih ciljev je mogoča z ustrezno posodobitvijo pogojev za delo 
zaposlenih, poslovnih prostorov, tehnične in ostale opreme  ter nenehnim izobraževanjem in 
funkcionalnim usposabljanjem zaposlenih v upravi lokalne skupnosti. 
 
06 VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJSKA VLAGANJA Z NAČRTOM NABAV 

OBČINSKE UPRAVE 
 
Razvoj informacijske tehnologije in hitro zastaranje opreme na področjih zahtevnejše 
obdelave podatkov nas sili v vsakoletna vlaganja v strojno in programsko opremo, saj 
moramo zaradi funkcionalne povezanosti z državno upravo in ministrstvi , zagotavljati takšne 
tehnične standarde, ki bodo omogočali uporabi razpoložljivih virov in informacij. Tudi v 
prihodnjih letih predvidevamo vlaganja v zamenjavo delovnih postaj ter nadgrajevanje in 
dopolnjevanje programske opreme. V prihodnjem letu nameravamo zamenjati tri računalnike 
in grafično postajo ter dopolniti in legalizirati programsko opremo. 
Del sredstev za opremo se letno namenja za drugo pisarniško opremo (npr. vzdrževanje ali 
zamenjava dotrajanih telefonov) in postopno zamenjavo starega dotrajanega pisarniškega 
pohištva. 
Investicijska vlaganja v upravni zgradbi, ki so predvidena v letu 2006 so beljenje stopnišča, 
beljenje posameznih pisarn, ureditev talnih oblog v  2. nadstropju, popravilo inštalacij. 
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  
 
CIVILNA ZAŠČITA 
 
Na področju civilne zaščite želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in 
pomoč (reševalne službe v občinski pristojnosti: javna gasilska služba, operativni sestavi 
prostovoljnih organizacij, pogodbena podjetja za reševalne storitve, civilna zaščita), hkrati pa 
tudi izvajati usposabljanja pripadnikov teh sil.  
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Nakup opreme izvajamo skladno z Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne 
zaščite ( Ur. list RS. Št. 15/00) ter skladno s programom nabave opreme, na osnovi katerega 
se opremljajo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote-tista, ki opravi uvajalno in 
temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo. 
Kar pomeni, da uresničujemo odredbo s tega zornega kota. 
V letu 2006 načrtujemo nabavo naslednje opreme: radijske postaje za člane na evakuacijskih 
zbirnih mestih, uniforme za člane enote za prvo medicinsko pomoč ter cerade za pokrivanje 
streh. Del sredstev bo namenjen  za izdelavo in postavitev obvestilnih panojev, iz katerih 
bodo razvidne evakuacijske poti in evakuacijska zbirna mesta po katera bi se morali umikati 
ogroženi prebivalci v slučaju izbruha klora v TKI Hrastnik.  
 
 
POŽARNA VARNOST 
 
V letu 2004 je bil izdelan in sprejet plan nabave zaščitne gasilske opreme v obdobju do leta 
2012, ki predvideva nabavo osebne in skupne zaščitne opreme za operativne člane gasilskih 
enot, ki delujejo v sistemu ZiR  Skladno z načrti razvoja gasilske službe  v Hrastniku želimo v 
Gasilski zvezi Hrastnik doseči naslednje: 
- vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v javni gasilski službi; tu gre predvsem za 

načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil, 
- ureditve prostorov v gasilskih domovih  
- posodobitev gasilskega poligona pri glasbeni šoli, 
 
Sredstva dobljena iz požarnega sklada pa se bodo porabila za nakup vozil in opreme. 
Poleg nakupa osebne in skupne zaščitne opreme se bo v letu 2006 izdelala nadgradnja 
gasilskega vozila GVC 24/50, ki je bilo nabavljeno v letu 2005. 
 
 
04 POSLOVNI PROSTORI 
 
Občina Hrastnik upravlja in gospodari z nepremičninami in poslovnimi prostori.  
Z gospodarjenjem s poslovnimi prostori se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje 
in obnovo poslovnih prostorov, rekonstrukcije in adaptacije. 
Na podlagi novosti, ki jih je prinesel stanovanjski zakon je potrebno zagotavljati tudi sredstva 
za oblikovanje rezervnega sklada. 
V letu 2006 bo občina pristopila k pripravi strategije razpolaganja z poslovnimi prostori, kjer 
bo opredeljeno kateri poslovni prostori se bodo prodali, kateri pa ostali v lasti občine in 
potrebna vlaganja vanj. 
 
Pripravila: 
Andreja Pavlič Udovč 
 
 
41 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO 
 
Program investicijskih vlaganj na področju družbenih dejavnosti in stanovanjskega 
gospodarstva  temelji na evidentiranih potrebah na posameznih področjih in finančnih 
zmožnosti  v obdobju 2006 – 2009.  
Nujna nepredvidena in finančno zahtevna  investicijska vlaganja, kot je na primer izgradnja 
šolske kuhinje, so porušile uresničevanje ciljev na tem področju. Prav tako so, zaradi 
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nekaterih investicij, ki jih je glede na dinamiko financiranja iz državnega proračuna v tem 
obdobju (ureditev križišča Rikljev most in izgradnja centralne čistilne naprave), lokalna 
skupnost pa mora zagotoviti dogovorjeni delež sofinancerskih sredstev, možnosti za 
investiranje na tem področju precej omejene. 
 
 
19 IZOBRAŽEVANJE  
 
Na področju izobraževanja bomo v tem obdobju nadaljevali s postopno zagotovitvijo 
ustreznih pogojev za izvajanje izobraževalnega dela na vseh šolah in glasbeni šoli. To bomo 
zagotovili z vlaganji v obnovo šol in zagotavljanjem predpisane opreme in učnih 
pripomočkov. 
V okviru tega se v letu 2006 načrtuje ureditev nove učilnice za tehnični pouk in učilnice za 
gospodinjski pouk s preureditvijo bivše kuhinje na šoli v Hrastniku. Obstoječe učilnice so se 
namreč namenile za ureditev nove šolske kuhinje. 
Vsem šolam pa se tako v letu 2006 kot v naslednjih letih obravnavanega obdobja   
zagotavljajo sredstva za manjša investicijsko vzdrževalna dela in nabavo opreme manjših 
vrednosti. O namenu porabe pa glede na višino zagotovljenih sredstev odloča vsak zavod sam. 
V okviru teh sredstev pa so pri OŠ n. h. Rajka Hrastnik zagotavljajo tudi sredstva za odplačilo 
kreditov za najete kredite za ureditev plinske kotlovnice na šoli Dol in nakup minibusa  
 
V naslednjih letih obravnavanega obdobja  se zaradi že omenjenih omejenih finančnih 
zmožnosti zagotavljanja sredstev in finančno dokaj zahtevnih investicij načrtujejo vlaganja v  
šolski  prostor oz zamenjavo opreme  po fazah. Ta investicijska vlaganja so: 
•  ureditev nove knjižnice nad novo kuhinjo , katere realizacija bo potekala v letih 2007, 

2008   
• zamenja oken na novi stavbi OŠ v Hrastniku, katere realizacija bo potekala v letih 2007, 

2008  in 2009, končanje pa v letu 2010, 
• zamenjava oken in strehe na stavbi podružnice Dol, katere pričetek  se načrtuje v letu 

2009, končanje pa v letu 2010; 
• obnova strehe na stari stavbi šole v Hrastniku, katere realizacija se načrtuje v letu 2009; 
 
Realizacija investicijskih vlaganj se načrtuje tudi s sofinanciranjem Ministrstva za šolstvo in 
šport, na osnovi prijav na razpise. 
 
Z realizacijo teh investicijskih vlaganj bomo zagotovili  normalne pogoje za izvajanje 
izobraževalnega procesa v osnovnih in glasbeni šoli. 

 
 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 
Sredstva so namenjena za manjša investicijsko vzdrževalna dela na posameznih enotah Vrtca 
Hrastnik in nabavo opreme manjše vrednosti. O namenu porabe glede na višino zagotovljenih 
sredstev odloča  zavod sam. 
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18 DEJAVNOST NA PODROČJU KULTURE IN ŠPORTA  
 

Občina Hrastnik je v preteklosti skozi vlaganja v to področje že zagotovila dokaj  ustrezne 
pogoje za nemoteno izvajanje te dejavnosti, zato v občini v  obdobju 2006 – 2009 praktično 
ne načrtujemo  vlaganj v razširitev teh kapacitet, temveč le vlaganja v investicijsko 
vzdrževanje teh objektov. Na osnovi navedenega v tem obdobju načrtujemo realizacijo 
naslednjih investicijskih vlaganj: 
• zamenjava kritine na bazenu v letu 2008, 
• zamenjava parketa v športni dvorani v Hrastniku v letu 2009; 
• zamenjava kritine na športni dvorani v Hrastniku v letu 2009; 
 
Kulturno rekreacijskemu centru in Knjižnici Antona Sovreta pa se zagotavljajo v posameznih 
letih obravnavanega obdobja tudi sredstva,  namenjena za manjša investicijsko vzdrževalna 
dela na posameznih objektih in nabavo opreme manjše vrednosti. O namenu porabe pa glede 
na višino zagotovljenih sredstev in nujnost odloča  zavod sam. 
 
Zaradi že v uvodu omenjenih omejenih finančnih možnosti v tem obdobju tudi ni mogoče 
načrtovati realizacijo finančno zelo zahtevne investicije Ureditve smučišča Rajska dolina na 
Kalu.   
 
Z realizacijo teh investicijskih vlaganj želimo obdržati dosežen standard na tem področju. 
nivoju. 
 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Na tem področju se v letu 2006 načrtuje sofinanciranje nabave novega rešilnega vozila v 
Zdravstvenem domu Hrastnik. Sofinancerski delež občine znaša  50% predračunske vrednosti 
vozila. Preostali del sredstev bo zagotovil Zdravstveni dom Hrastnik iz sredstev amortizacije 
za leto 2006. 
V preostalih letih obravnavanega obdobja se načrtuje izvedba manjših investicijsko 
vzdrževalnih del na stavbi Zdravstvenega doma (ureditev  sanitarij, pleskanje prostorov, itd) 
in nabava opreme manjših vrednosti.  
Realizacija  se načrtuje tudi s sofinanciranjem Ministrstva za zdravje, na osnovi prijav na 
razpise.. 
 
Cilj teh investicijskih vlaganj je predvsem  vzdrževanje obstoječega  prostora, v katerem se 
odvija osnovno zdravstveno varstvo. 
 
 
029 STANOVANJSKA DEJAVNOST  
 
Prihodki, ki jih občina pridobiva iz naslova najemnin za stanovanja in kupnin za odprodajo 
stanovanj po stanovanjskem zakonu iz leta 1991(vsako leto se zmanjšujejo) zadoščajo le za 
investicijsko vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda, s tem pa ne omogočajo 
zagotavljanja sredstev za gradnjo novih neprofitnih stanovanj.  Ne glede na to in  v uvodu 
prikazane omejitve, ki glede na trenutno stanje ne omogočajo zagotavljanje sredstev za 
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vlaganja v novo stanovanjsko gradnjo, bomo v letu 2006 izdelali Strategijo razvoja 
stanovanjskega gospodarstva občine Hrastnik, ki bo osnova za dogovarjanja s Stanovanjskim  
skladom RS o njihovem vlaganju v gradnjo socialnih neprofitnih stanovanj. V kolikor bodo 
dogovarjanja uspešna bomo te projekte naknadno vključili v Načrt razvojnih programov.   
Trenutno pa so investicijska vlaganja na tem področju  usmerjena v vzdrževanje obstoječega 
stanovanjskega fonda. V dogovoru z upravniki stanovanj in poslovnih prostorov se bodo 
razpoložljiva sredstva v pretežni meri namenila za sanacijo streh,  zamenjavo stavbnega 
pohištva, sanacijo sanitarnih prostorov ter obnovo kanalizacijskega, vodovodnega in 
električnega omrežja   v stanovanjskih hišah oz stanovanjih ter poslovnih prostorih v lasti 
občine Hrastnik. Zagotavljajo se tudi sredstva za vsakoletna vplačila v rezervne sklade 
etažnih lastnikov posameznih stanovanjskih hiš.  

 
Pripravil: 
Ljubomir Zaleziina 
 
 
 
 
 
42 ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE  

      JAVNE SLUŽBE 
 
Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe opravlja naloge na področjih urejanja 
prostora, varstva okolja, urejanja prometa in gospodarskih javnih služb. 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA  
            DEJAVNOST 
 
V sklopu glavnega programa je poudarek na izdelavi Strategije prostorskega razvoja in 
Prostorskega reda občine Hrastnik, kot temeljnega dokumenta za smotrno rabo prostora, 
skladno z zakonom o urejanju prostora. Oba dokumenta predstavljata zelo zahtevno nalogo 
tako s strokovnega kot tudi finančnega vidika, zato je izdelava predvidena v letih 2006 in 
2007. Urejanja prostora bomo skozi prostorsko načrtovanje in pripravo projektne 
dokumentacije poskušali nadaljevati z zagotavljanjem pogojev za gradnjo stanovanjske in 
gospodarske infrastrukture. Priprava zazidalnih območij je pogoj za razvoj dejavnosti v 
prostoru, katerega izraba mora biti zaradi omejevalnih dejavnikov kar se da smotrna. 
Načrtujemo, da bosta dokončana lokacijska načrta Spodnje Marno in Dol pri Hrastniku. 
 
Pri pripravi načrta razvojnih programov smo na osnovi Programa o zagotavljanju kvalitetne 
vodooskrbe (KSP d.d., oktober 2005) pomemben poudarek dali zagotavljanju  sredstev za to 
področje na celotnem območju občine, kjer nas čaka še precej zahtevnih projektov, zlasti na 
območju Dola in okolice.  
 
V sklopu komunalnih urejanj bomo nadaljevali že začete projekte in sicer na območju Loga in 
Novega Loga, Novega doma, Spodnjega Marna, po sprejetju lokacijskega načrta pa tudi na 
širšem območju Dola pri Hrastniku. 
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15    VAROVANJE  OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
Naloge iz področja varstva okolja predstavljajo najpomembnejši in najzahtevnejši del načrta 
razvojnih programov na tem segmentu. Gradnja čistilne naprave in kolektorskega sistema, 
gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja in izgradnja centra za ravnanje z odpadki so 
težiščne naloge naslednjega obdobja. 
Pri pripravi načrta razvojnih programov v  smo v finančno konstrukcijo naložbe v centralno 
čistilno napravo in kolektorsko omrežje vključili evropska sredstva kohezijskih  skladov 
(60%), sredstva državnega proračuna(10%), sredstva takse (20%) in sredstva občinskega 
proračuna (10%). Po sprejetem investicijskem programa se projekt izvaja v letih 2006, 2007, 
2008 in 2009, kar je razvidno iz tabele.. Pri izdelavi investicijske dokumentacije smo skupaj z 
Ministrstvom za okolje in prostor opredelili potrebne vire za realizacijo.  Naložba bo v celoti 
financirana z javnimi sredstvi, predviden rok izgradnje je štiri leta, vrednost projekta po invest 
programu pa 1.444.727.944 sit, kar pomeni, da letna obremenitev občinskega proračuna znaša 
približno 37.000.000 sit.  
 
Na področju urejanja kanalizacijskega omrežja nas v prihodnjem obdobju čaka tudi prenova 
in izgradnja sekundarnega omrežja, ki bo omogočila, da bodo odplake na ustrezen način 
pripeljane na glavno omrežje in končno na centralno čistilno napravo.  
Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki na deponiji Unično predstavlja nadaljevanje 
projekta občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Litija in Radeče  ter Ministrstva za okolje in 
prostor. Predvidena sredstva predstavljajo znesek letne okoljske dajatve (takse) iz občine 
Hrastnik. V letih 2006-2009 načrtujemo izgradnjo obratovalne zgradbe, zbirnega platoja, 
kompostarne in sortirnice suhe frakcije. S projekti bomo kandidirali tudi za pridobitev 
evropskih sredstev iz kohezijskih skladov in sredstev iz proračuna RS. 
 
 
13    PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
V tem sklopu so glavni poudarki dani cestnemu omrežju, ki v določenem delu ne ustreza več 
standardom in normativom. Starost in obraba asfaltnega sloja na določenih odsekih zahteva 
večje investicijske posege, zato v letih 2006-2009 temu področju namenjamo posebno 
pozornost. Največji posegi so predvideni v KS Boben in KS Podkraj. 
 
V območju LN Rikljev most gre za rešitev dolgoletnega prometnega problema križanja dveh 
enakovrednih prometnic. Nosilec naloge je država, občina pa je dolžna sofinancirati 
prestavitve lokalne komunalne infrastrukture. Projekt se bo po dinamiki državnega proračuna 
pričel izvajati v letu 2006.    
 
Ob Planinski cesti na Dolu pri Hrastniku je bil v letu 2004 pričet projekt gradnje hodnika za 
pešce mimo osnovne šole. V letu 2005 bo hodnik povezan do športne dvorane Dolanka, v letu 
2006 pa načrtujemo dokončanje z razširitvijo ceste in prestavitvijo ter obnovo vseh 
komunalnih vodov. 
 
Občina Hrastnik in Mercator sta že v letu 2005 načrtovala ureditev ceste mimo trgovskega 
objekta (bivša Emona). Ob vsakodnevni dostavi blaga je namreč cesta po več ur zaprta, kar 
predstavlja problem za stanujoče na tem območju. Družba Mercator bo v letu 2006 s 
sofinancerskimi sredstvi pripomogla k ureditvi tega problema, občina Hrastnik pa bo hkrati 
obnovila komunalne vode v cestnem telesu. 
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Pomemben projekt, ki ga načrtujemo v letu 2006 je Rekonstrukcija lokalne ceste Hrastnik-
Radeče. Občini Hrastnik in Radeče sta se prijavili na razpis Agencije za regionalni razvoj za 
sofinanciranje izgradnje regionalne infrastrukture. Delež sofinanciranja naj bi znašal 36,0 mio 
sit, razliko pa bi zagotovili občini in sicer Radeče 5,0 mio sit in Hrastnik 11,0 mio sit. 
Skladno s projektno dokumentacijo bo urejen najnujnejši odsek od Kajiča do šole Podkraj. 
 
 Pripravil: 
 Tomaž Sihur   
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