
 
GLOBALNI CILJI IN USMERITVE TER PREDNOSTNE NALOGE OBČINE 

HRASTNIK 
 
 
1.UVOD 
 
Občina ima po ustavi in zakonih pomembne funkcije in pristojnosti za zadovoljevanje 
interesov prebivalstva. Vrsta funkcij, ki so vitalnega pomena za življenje in delo prebivalcev 
sodi v izvirno pristojnost občine. Na osnovi Zakona o lokalni samoupravi občina opravlja 
naslednje naloge: 

- upravlja občinsko premoženje,  
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine 
- načrtuje prostorski razvoj in zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi 

zemljišči 
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 

sklada stanovanj 
- ureja , upravlja in skrbi za lokalne javne službe 
- pospešuje službe socialnega varstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in 

družine, za socialno ogrožene, invalide, ostarele 
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 

odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja 
- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte 
- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in 

kvaliteto življenja njenih prebivalcev 
- pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo 

dejavnost na svojem območju 
- pospešuje razvoj športa in rekreacije 
- pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 

programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z 
zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju 

- gradi, vzdržuje in ureja lokalne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine, 
v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva 

- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč 
- opravlja druge zadeve lokalnega pomena 

 
Osnova za uspešno izvajanje nalog po posameznih področjih dela ne more biti le nabor 
trenutnih potreb in želja, temveč strategija razvoja po posameznih področjih, ki na osnovi 
analize stanja in ocene razvojnih možnosti, opredeli način doseganja postavljenih ciljev in 
časovno opredelitev posameznih faz programa, glede na možnosti in sprejete prioritete. 
 
V Regionalnem razvojnem programu Zasavja opredeljeni razvojni cilji, ki jih je sprejel tudi 
Občinski svet občine Hrastnik, so osnova za oblikovanje programov na lokalni ravni. Dejstvo 
pa je, da ugotavljamo, da bo za nekatere segmente nujno pripraviti strategijo razvoja na 
lokalni ravni. Naloga je zahtevna tako s strokovnega, kot tudi finančnega vidika, sama 
izvedba pa bo terjala vključevanje usposobljenih zunanjih strokovnih institucij. 
 
Občina Hrastnik ima za obdobje po letu 2000 sprejet prostorski plan, vključno z urbanistično 
zasnovo mesta Hrastnik, Dola pri Hrastniku in industrijske cone, celo vrsto veljavnih 
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izvedbenih urbanističnih aktov, program gospodarnega ravnanja z odpadki in program 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vrsta področij pa ima pred leti izdelane programe 
(varstvo okolja, razvoj daljinskega ogrevanja, plinifikacija občine), ki pa jih bo potrebno 
dopolniti in spremeniti, upoštevajoč nova dejstva na teh področjih.  
 
 
2. GLOBALNI  RAZVOJNI  CILJI OBČINE 
 
- trajnostni razvoj - razvoj, ki zadovoljuje današnje potrebe, ne da bi ogrožal možnosti 

prihodnjih generacij, 
- ustvarjanje prostorskih pogojev za razvoj gospodarskih, športnih, kulturnih in drugih  

dejavnosti, 
- skladno urbano razvito mesto in obrobne krajevne skupnosti, 
- višja  kvaliteta življenja v občini, 
- preprečevanje in zmanjšanje števila brezposelnih in ustvarjanje pogojev za povečanje 

števila novih delovnih mest, 
- večja informiranost, osveščenost in odgovornost prebivalcev na področju varovanja 

okolja, prometa, racionalne rabe energije in naravnih virov , 
- kvalitetnejše, dostopnejše in hitrejše javne storitve,  
- kvalitetnejše delo občinske uprave 
 
 
3. PREDNOSTNE NALOGE OBČINE  
 
- priprava strategij razvoja za posamezna področja delovanja lokalne skupnosti, prednostno 

pa strategijo prostorskega razvoja občine (do leta 2007) in strategijo gospodarjenja z 
občinskim premoženjem (stanovanja, poslovni prostori, stavbna zemljišča),   

- varovanje vodnih virov in zagotavljanje zadostnih količin kvalitetne pitne vode na 
celotnem območju občine, 

- izgradnja sistema za odvajanje odpadnih voda in centralne čistilne naprave 
- izboljšanje prometne varnosti, propustnosti cest in križišč ter zmanjšanje dolžine 

občinskih makadamskih cest, 
- racionalizacija porabe energije – zmanjšanje stroškov, 
- urejanje šolskega prostora, obnova zgradb in ureditev okolice 
- zagotavljanje ustrezne opremljenosti enot in društev na področju civilne zaščite in    
      požarne varnosti, 
- dograjevanje informacijskega sistema.  
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