
42 ODDELEK  ZA  PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE 

 
Na osnovi Odloka o organizaciji in delovnih področjih uprave občine Hrastnik je Oddelek za 
prostor, okolje in gospodarske javne službe notranja organizacijska enota občinske uprave. 
Opravlja naloge v zvezi s smotrno rabo, urejanjem in načrtovanjem prostora, opravlja 
strokovne naloge s področja varstva okolja in urejanja prometa. Pripravlja in izvaja postopke 
za naložbe v komunalno infrastrukturo ter skrbi za izvajanje javne snage. Poleg tega skrbi za 
razvoj in delovanje gospodarskih javnih služb v občini Hrastnik. 
 
Oddelek v okviru svojih nalog pripravlja potrebno dokumentacijo za izvedbo planiranih 
naložb in skrbi za pravilnost postopkov skladno z zakonom o javnih naročilih. Pripravlja 
občinske predpise na osnovi veljavne pozitivne zakonodaje. 
 
 
Zakonodaja: 
- Zakon o urejanju prostora ( Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) 
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) 
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) 
- Zakon o gospodarskih javnih službah, (Uradni list RS, št. 32/93) 
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) 
 
 
Pri delu uporablja oddelek še številne druge predpise, ki urejajo področja urejanja prostora, 
varstva okolja in področja gospodarskih javnih služb. 
 
Globalni cilji: 
- smotrna namenska raba prostora, 
- varovanje okolja, 
- izvajanje naložb v cestno in komunalno infrastrukturo, 
- izvajanje javnih služb. 
 
Letni planirani cilji in rezultati 

o izdelava  Strategije prostorskega razvoja občine Hrastnik, 
o izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za celotno območje občine,  
o izdelava posamičnih programov opremljanja stavbnih zemljišč, 
o pričetek gradnje CČN in kolektorskega sistema, 
o modernizacija lokalnih cest in javnih poti, 
o komunalno opremljanje zaključenih celot znotraj sprejetih LN, 
o nadaljevanje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki, 
o zagotavljanje kvalitetne vodooskrbe za celotno območje občine.   
 

Zastavljeni cilji so bili v glavnem realizirani, sprememba zakonodaje na področju 
prostorskega načrtovanja in urejanja prostora pa je povzročila spremembe pri pripravi na 
izdelavo Strategije prostorskega razvoja občine Hrastnik (po novem Občinski prostorski 
načrt). Z izdelavo programa opremljanja in sprejetjem odloka na občinskem svetu so bili 
vzpostavljeni pogoji za odmerjanje komunalnega prispevka v občini Hrastnik, ki predstavlja 
vir za naložbe v infrastrukturo. Na področju prostorskega načrtovanja je bil sprejet LN 
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Spodnje Marno, ki predstavlja urbanistično osnovo za gradnjo individualnih stanovanjskih 
enot. 
Občina Hrastnik je v letu 2007 ponovila javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo centralne 
čistilne naprave in manjkajočega kolektorskega omrežja ter v mesecu oktobru podpisala 
pogodbo z izbranim izvajalcem. 
Na področju urejanja cestnega omrežja je bila v letu 2007 izvedena I.faza rekonstrukcije LC 
122010 Podkraj-Radeče, ki je v višini 85% sofinancirana z evropskimi sredstvi neposrednih 
regionalnih spodbud in bo dokončana v letu 2009. 
Občina Hrastnik in Komunalno stanovanjsko podjetje sta v letu 2007 pristopila k izvedbi 
ultrafiltracije zajetja Pekel, ki predstavlja pomemben vir pitne vode v vodovodnem sistemu in  
po končanih delih zagotavlja zadostne količine zdravstveno neoporečne pitne vode. 
  
Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe izvaja 5 področij programov in 7 
glavnih programov.   
Na osnovi navedenega je bil Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe znotraj 
svojega finančnega načrta za leto 2007 skrbnik naslednjih proračunskih postavk v okviru 
naslednjih področij programov v posebnem delu proračuna: 
 
11  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje 
kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva 
(gozdna infrastruktura) in ribištva.  
 
1104 – Gozdarstvo  
Izvajal se je en glavni program –  1104 - gozdarstvo, kamor spadajo sredstva za gradnjo in 
vzdrževanje gozdne infrastrukture. Za te namene je občina v letu 2007 načrtovala 5.425,00 €. 
V okviru tega glavnega programa ima občina eno proračunsko postavko, in sicer:  
 

Ø 4211001  Vzdrževanje gozdnih cest  
Za vzdrževanje gozdnih cest je občina skupaj s sredstvi iz proračuna RS namenila 5.399,91 €, 
ki so bila porabljena skladno z letnim programom gozdnega gospodarstva po prioritetnem 
vrstnem redu. 
 

12  PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 
To področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z 
obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. 
Izvajala sta se dva glavna programa – 1202 – Urejanje, nadzor in oskrba z električno energijo 
in 1204 – Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje nafte in zemeljskega plina 
V okviru glavnega programa je ena postavka: 
 
1202 - Urejanje nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije energije 
V okviru glavnega programa je ena postavka: 
 

Ø 4212001  Projekt racionalizacije porabe energije 
Na osnovi sprejete energetske zasnove občine Hrastnik, je občina pristopila k izvedbenim 
načrtom za posamezne objekte v javni lasti, ki so energetsko neučinkoviti, s ciljem prihranka 
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pri porabi energije. Izvedla je razširjene energetske preglede v Osnovni šoli narodnega heroja 
Rajka, športni dvorani Hrastnik in bazenu, za kar je bilo porabljenih  7.800,00 € sredstev. 
 
1204 - Urejanje nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije nafte in  
           zemeljskega plina  
   V okviru glavnega programa je ena postavka: 
         

Ø 4212002  Toplifikacija in sofinanciranje plinifikacije 
Občina Hrastnik po sklepu občinskega sveta sofinancira nakup plinskih priključkov na 
območjih izvedene plinifikacije v višini 25% vrednosti. V letu 2007 je bilo zagotovljenih 
310,59 €. 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
To področje zajema cestni promet in infrastrukturo, železniško infrastrukturo, letališko 
infrastrukturo in vodno infrastrukturo. 
Izvajal se je en glavni program  - Cestni promet in infrastruktura  
 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in 
tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, 
urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih 
cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.  
 
Znotraj glavnega programa je pet podprogramov in sicer: 
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče 

vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti 
(letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, 
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine.  

- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko 
vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, 
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine). 

- 13029003   Urejanje cestnega prometa:  upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, 
avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, 
sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, 
prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje. 

- 13029004   Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, 
gradnja in investicijsko vzdrževanje cesten razsvetljave. 

- 13029006   Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij in 
investicijskega vzdrževanja na državnih cestah. 

 
Znotraj vseh podprogramov ima občina deset proračunskih postavk: 
 

Ø 4213003  Zimsko vzdrževanje 
Zimsko vzdrževanje se izvaja na območju celotne občine po programu izvajanja. Občina 
Hrastnik ima sklenjeno petletno pogodbo z dvema izvajalcema, ki sta zadolžena vsak za svoje 
področje. V letu 2007 je bilo porabljenih 52.288,82 €.  
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Ø 4213004  Letno vzdrževanje 
Letno vzdrževanje se izvaja na osnovi zakona o javnih cestah ter na osnovi občinskega 
odloka. Za vzdrževanje 130 km omrežja občinskih javnih cest je bilo porabljenih  62.507,96€.   
 

Ø 4213006  Odbojne ograje, pločniki, razsvetljava   
V okviru te postavke so bila zagotovljena sredstva za nameščanje odbojnih ograj na občinskih 
cestah in ograj na pločnikih, odpravi vertikalnih ovir za invalide na prečkanjih cestnega in peš 
prometa, sanaciji in dograditvi pločnikov in razsvetljave ter popravilu avtobusnih postajališč. 
Poleg tega je bilo v okviru te postavke potrebno zagotoviti sredstva za izgradnjo novega 
Ravnikarjevega mostu, ki se je v letu 2007 porušil.  
 

Ø 4213200  Rekonstrukcija ceste Hrastnik – Zidani most 
Sredstva v okviru te postavke, v višini 11.686.94 €, so bila namenjena sofinanciranju 
izgradnje odseka ceste Hrastnik – Zidani most proti novi tovarni Steklarne Hrastnik. 
 

Ø 4213200  Preplastitve cest 
Lokalne ceste in javne poti zgrajene v preteklosti so bile asfaltirane z enoslojno asfaltno 
prevleko, ki po določeni dobi trajanja izgubi lastnosti trdne plasti, zato so te ceste v zelo 
slabem stanju. V letu 2008 smo nadaljevali s sanacijo najslabših odsekov na območju KS 
Turje, v KS Rudnik pa preplastili del športnega igrišča na Logu. V ta namen je bilo 
porabljenih 22.999,05 €. 
  

Ø 4213201  Rekonstrukcije občinskih cest 
Občina Hrastnik je v letu 2006 na osnovi sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju 
občin prejela 22,4 mio sit nepovratnih sredstev za sofinanciranje  Rekonstrukcije lokalne ceste 
Hrastnik - Radeče, ki ima regionalni pomen, saj po desnem bregu reke Save povezuje  občini 
Hrastnik in Radeče.  
V letu 2007 je bila izvedena nadaljnja faza rekonstrukcije LC 122010 Podkraj-Radeče, ki je v 
višini 85% sofinancirana z evropskimi sredstvi neposrednih regionalnih spodbud in bo 
dokončana v letu 2009. 
 

Ø 4213005  Prometna signalizacija 
Sredstva v višini 25.244,06 € so bila porabljena za urejanje horizontalne in vertikalne 
prometne signalizacije (talne označbe, vzdrževanje in nameščanje prometnih znakov in 
ogledal). Prometna signalizacija se ureja v sodelovanju s Svetom za vzgojo in preventivo v 
cestnem prometu, ki ob svojih rednih pregledih prometnih površin oblikuje predloge za 
izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. 
 

Ø   4213001  Javna razsvetljava - poraba električne energije 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo porabljene električne energije na javni 
razsvetljavi za celotno območje občine Hrastnik. V letu 2007 je bilo za ta namen porabljenih  
82.860,94 €. 
 

Ø   4213002  Vzdrževanje javne razsvetljave 
Porabljena sredstva v višini 24.545,97 € so bila namenjena rednemu vzdrževanju cestne 
razsvetljave in vzdrževanju ulične razsvetljave ter zamenjavi svetilk in prižigališč javne 
razsvetljave. Sredstva so bila namenjena tudi popravilu dotrajane ali uničene razsvetljave ter 
za osvetlitev prehodov za pešce na Dolu. 
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Ø   4213010  LN Rikljev most 
Na osnovi sprejetega lokacijskega načrta, izdelanih projektov in pridobljenega gradbenega 
dovoljenja, Direkcija Republike Slovenije za ceste izvaja projekt rekonstrukcije križišča 
Rikljev most. Občina je skladno s sofinancerskim sporazumom dolžna prestaviti občinsko 
infrastrukturo. Višina porabljenih sredstev za leto 2007 znaša 173.966,27 €.   
 
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem 
naravne dediščine.  
 
1502   Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno 
vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. 
 
Znotraj glavnega programa ima občina dva podprograma: 
150229001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod 
za odpadke, sanacije črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, 
odškodnine (rente) za komunalno deponijo, 
150229002 - Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in 
čistilnih naprav. 
 
V proračuna sta bili znotraj obeh podprogramov dve postavki in sicer: 
 

Ø   4215003  Sofinanciranje izgradnje regijske deponije Unično 
Projekt izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje se je nadaljeval tudi v letu 
2007. Občine podpisnice medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju centra so sredstva 
iz okoljske dajatve namenile izgradnji obratovalnega objekta in zbirnega centra. Občina 
Hrastnik je sredstva okoljske dajatve za leto 2007 kot investicijski transfer nakazala podjetju 
CEROZ d.o.o., ki nastopa kot investitor v imenu vseh občin. 
 

Ø   4215001  Centralna čistilna naprava in kolektorski sistem 
Projekt Ministrstva za okolje ter občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija se odvija 
v dveh fazah. Občini Hrastnik in Trbovlje sta odločbo o pridobitvi nepovratnih sredstev iz 
kohezijskih skladov EU že prejeli. Odločba evropske komisije o dodelitvi sredstev  pomeni 
sofinanciranje projekta v višini 60%, razlika do 100% se financira iz sredstev proračuna RS, 
iz okoljske dajatve  in iz proračuna občine Hrastnik. Sredstva v višini 32.612,88 € so bila 
porabljena za pripravo ponovljenega javnega razpisa in koordinacijo ter vodenje projekta.  
 

Ø   4215002  KSP Hrastnik – izgradnja kolektorja 
Porabljena sredstva na postavki predstavljajo višino prenesene okoljske dajatve iz preteklih let 
in so bila namensko porabljena za gradnjo primarnega kanalizacijskega sistema v občini 
Hrastnik. 
 
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA  
       DEJAVNOST 
 
Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru 
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).  
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Izvajala sta se dva glavna programa - 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija - in 1603 - Komunalna dejavnost. 
 
1602   Prostorsko in podeželsko načrtovanje 
Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad 
prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.  
 
Znotraj tega programa ima občina šest proračunskih postavk in sicer: 
 

Ø   4216002  Stroški soglasij, geodetske storitve, in drugo 
Glavni poudarek na tej postavki se daje naročanju geodetskih storitev za potrebe parcelacij, 
odmer ipd. v postopkih urejanja zemljiško knjižnih zadev bodisi s področja vodovarstvenih 
pasov, premoženjskopravnih zadev, itd.  V letu 2007 je bilo za te namene porabljenih 
20.722,93 € sredstev. 
 

Ø   4216010  Geodetske odmere cest 
V letu 2003 smo v občini Hrastnik pričeli z intenzivnejšim odmerjanjem javnih cest, ki so še v 
lasti fizičnih oseb, kar omogoča ureditev zemljiškoknjižnih zadev in prenos v občinsko last. 
Sredstva v višini 21.860,91 € so bila porabljena za izvedbo začrtanih nalog na tem področju. 
 
 

Ø   4216003  Odkupi in odškodnine za posege v prostor 
Po končanih postopkih geodetskih odmer in parcelacij je potrebno zasebna zemljišča za 
ureditev premoženjskih zadev odkupiti in vknjižiti kot občinsko last, pri posegih na zasebna 
zemljišča za potrebe gradnje pa plačati odškodnino ali služnost, čemur so namenjena sredstva 
na tej postavki. Realizacija v višini 6.472,20 € je bila manjša od načrtovane zaradi 
nedokončanih geodetskih postopkov in nesoglasij lastnikov pri sklepanju kupoprodajnih 
pogodb.  
 

Ø   4216013  Izdelava elaboratov poškodovanih objektov, meritve, analize 
Sredstva so bila namenjena jemanju vzorcev pitne vode ter izdelavi analiz iz vodooskrbnih 
sistemom, ki niso v upravljanju KSP. Za vse te sisteme so bili izdelani HACCP načrti skladno 
z veljavnim pravilnikom ter organizirano izobraževanje odgovornih oseb. Skupaj z Geološkim 
zavodom Ljubljana so bila novelirana vodovarstvena območja, RTCZ pa je izdelal meritve 
hrupa in zaprašenosti v okolici kamnoloma Hrastnik. Realizacija na tej postavki je znašala 
20.775,95 €. 
 

Ø   4216001  Prostorsko načrtovanje 
V letu 2007 smo nadaljevali s postopki za izdelavo Občinskega prostorskega načrta, kar je 
predstavljalo težiščno nalogo. Hkrati smo izdelali Program opremljanja za celotno območje 
občine. Nadaljevali smo z izdelavo LN Spodnje Marno, ki je bil sprejet na občinskem svetu  
in LN Dol pri Hrastniku. V okviru te postavke je bilo porabljenih 85.550,34 €, del sredstev v 
višini 15.600,00 € pa bo prenesen v leto 2008. 
 

Ø   4216004  Projektna dokumentacija 
Priprava naložb v infrastrukturo in objekte zahteva pravočasno izdelavo projektne 
dokumentacije zaradi vse daljših in zahtevnejših postopkov urejanja zemljiško knjižnih zadev 
in pridobivanja upravnih dovoljenj. Tudi javni natečaji za pridobitev sredstev iz državnega 
proračuna zahtevajo predložitev projektov in dovoljenj že ob prijavi. Pri izdelavi projektne 
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dokumentacije smo sledili ciljem v načrtu razvojnih programov in za te namene porabili 
79.312,10 € sredstev.  
 
1603   Komunalna dejavnost 
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za 
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 
 
Znotraj glavnega programa ima občina enajst postavk in sicer: 
 

Ø   4216100  Investicijska vlaganja v vodooskrbo 
Ključna naloga pri zagotavljanju kvalitetne pitne vode v letu 2007 je bila ureditev zajetja 
Pekel, kjer je z vgraditvijo ultrafiltracije onemogočeno vtekanje oporečne vode v sistem. S 
tem je zagotovljena neoporečna pitna voda na območjih, kjer je v letu 2005 dvakrat prišlo do 
večjega onesnaženja (Dol, Frtica in posledično tudi Hrastnik). Za ta namen je bilo porabljenih 
166.917,00 €. 
 

Ø   4216101  Urejanje pokopališča Dol 
KSP Hrastnik je v letu 2006 naročila projekt za izvedbo nadstrešnice in protihrupnega zidu pri 
poslovilnem objektu na pokopališču Dol ter pridobila tudi gradbeno dovoljenje. Naložba je 
bila realizirana v letu 2007.  
 

Ø   4216007  Objekti za rekreacijo 
Porabljena sredstva v višini 55.491,56 € so bila namenjena za upravljanje in vzdrževanje 
objektov za rekreacijo kot so zelenice, parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske 
površine po krajevnih skupnostih. V okviru postavke se je izvajalo tekoče in investicijsko 
vzdrževanje. 
 

Ø   4216006  Izobešanje in obnova zastav 
Skladno z zakonom je občina dolžna poskrbeti za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, 
državnih praznikih in ob volitvah. Porabljena sredstva v višini 7.908,38,00 so bila namenjena 
tako za izobešanje kot tudi za obnovo zastav.  
 

Ø   4216008  Stroški novoletne okrasitve 
Porabljena sredstva v višini 20.865,00 € so bila namenjena nakupu, vzdrževanju, popravilu, 
montaži in demontaži svetlobnih elementov za novoletno okrasitev občine. 
 

Ø   4216005  Javna komunalna raba 
Sredstva v višini 55.508,54 € so bila porabljena za vzdrževanje javne snage, vsakoletno 
spomladansko akcijo »Čisto okolje«, zakonsko obvezno deratizacijo, zimsko vzdrževanje 
pločnikov, stopnic, avtobusnih postajališč, poti, popravilu in obnovi klopi in koškov za smeti 
v parkih, avtobusnih postajališčih in drugih javnih površinah. Sredstva iz te postavke so bila 
namenjena tudi za vzdrževanje drevja in zakonsko obvezo skrbi za zapuščene živali.  
  

Ø   4216009  Manjša dela na komunalni infrastrukturi 
Porabljena sredstva v višini 25.556,99 € so bila namenjena nepredvidenim poškodbam in 
manjšim vzdrževalnim delom na komunalni infrastrukturi. Dela so bila izvedena na odvodu 
meteornih voda pri Zdravstvenem domu, čiščenju rešetke hudournika za Sijajem, sanaciji 
udora v steklarski koloniji, sanaciji odvodnjavanja iz ceste Marno – Turje, sanaciji 
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kanalizacije v naselju Pot Josipa Brinarja in odvodnjavanju na cesti Padlih borcev. Poleg tega 
so bila izvedena še druga manjša dela.   
 

Ø   4216011  Vzdrževanje saniranih plazov 
Sanirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti zahtevajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo 
potrebnih ukrepov za preprečevanje nadaljnjega plazenja. V postavki je zajeto tudi redno 
čiščenje in kontrola jaškov, čiščenje drenažnih in odvodnih cevi s pritiskom, čiščenje koritnic, 
jarkov in nujna intervencijska dela pri novonastalih plazovih. V letu 2007 je bilo za te namene 
porabljenih 16.688,59 €. 
 

Ø   4216014  PUP Novi dom 
V sodelovanju z Rudnikom Trbovlje Hrastnik je občina Hrastnik izdelala prostorski dokument 
PUP Novi dom, katerega sprejetje je bilo osnova za pričetek komunalnega opremljanja 
manjšega števila zazidljivih parcel v letu 2005. V letu 2006 je bila posodobljena cesta Point 
21-Jelenko in urejena vsa komunalna infrastruktura. Hkrati je bil rekonstruiran celotni cestni 
obroč okrog zdravstvenega doma. Planirana sredstva v letu 2007 so bila namenjena izgradnji 
parkirišča s 26 parkirnimi prostori in ureditvi ceste Policija-lekarna, za kar je bilo porabljenih 
166.183,43 €. 
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