
 
 
 
 

POROČILO O REALIZACIJI  NAČRTA  RAZVOJNIH  PROGRAMOV 
OBČINE  HRASTNIK  2007 – 2010 

-    za  leto  2007 
 
 
Občina Hrastnik si je z Načrtom razvojnih programov za obdobje 2007 do 2010 zastavila 
temeljne razvojne cilje oz. projekte s predvideno realizacijo po posameznih letih tega 
obdobja. V letu 2007 smo tako načrtovali izvedbo naslednjih prednostnih projektov: 
 

• Nakup podvozja za gasilsko vozilo GVC 16/25 za PGD Dol pri Hrastniku 
• ureditev dežurne (urgentne) ambulante v Zdravstvenem domu in nakup EKG aparata 

ter sofinanciranje vozila za potrebe ambulante na Dolu  
• prenova enote Lučka na Dolu z zamenjavo oken, ureditvijo fasade in  prenovo 

otroškega igrišča 
• ureditev nove učilnice za gospodinjski pouk s preureditvijo bivše kuhinje na šoli v 

Hrastniku 
• sofinanciranje rekonstrukcije križišča pri Rikljevem mostu  
• začetek izgradnje centralne čistilne naprave in manjkajočega kolektorskega omrežja 
• dokončna sanacija zajetja Pekel z vgraditvijo ultrafiltracije 
• nadaljevanje rekonstrukcije lokalne ceste Hrastnik-Radeče 
• nadaljevanje ureditve naselja Novi dom pri Zdravstvenem domu. 

 
Načrt razvojnih programov smo z rebalansom v juniju 2007 dopolnili s projekti, katere je bilo 
mogoče prijaviti na razpis za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz naslova prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« 
in jih je za vse tri zasavske občine potrdil Svet regije. 
 
Uvrstili smo naslednje projekte: 

• sofinanciranje podjetniškega inkubatorja v Hrastniku (investitor RCR Zagorje) 
• rekonstrukcija LC Hrastnik – Radeče 
• gradnja vodovodnega omrežja Turje – Gore – Kopitnik 
• rekonstrukcija LC Marno – Turje – Gore 
• rekonstrukcija LC Boben – Čeče. 
 

Za projekte podjetniškega inkubatorja se je tako namenilo skupno 996.790 € neposrednih 
spodbud (vse v letu 2007), za potrebe infrastrukturnih projektov v vseh treh občinah v letih 
2007 – 2009 pa skupaj 4.949.385 € (vsaka občina po 1.649.795 € in sicer 281.771 € v 2007, 
739.710 € v 2008 in 628.314 € v 2009). Na razpisu smo bili uspešni in v letu 2007 v skladu z 
načrtovano dinamiko izgradnje že dokončali prvi del rekonstrukcije LC Hrastnik – Radeče, 
RCR pa je v decembru 2007 dogradil tudi objekt podjetniškega inkubatorja v Hrastniku. 
 
Zgoraj navedene temeljne projekte za leto 2007 smo realizirali v skladu z načrtom z izjemo 
začetka fizične izgradnje centralne čistilne naprave in manjkajočega kolektorskega omrežja. 
Občina Hrastnik je v letu 2007 izvedla le postopek izbire izvajalca in podpisala pogodbo.  
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Ob tem so bili realizirani še številni manjši projekti v okviru posameznih področij (šport, 
kultura, krajevne skupnosti), ki so obrazloženi v okviru posebnega dela zaključnega računa za 
leto 2007. 
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