
42 ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE   
     SLUŽBE 
 
Oddelek  za prostor, okolje in gospodarske javne  službe, opravlja naloge s področja prostora, 
varstva okolja in gospodarskih javnih služb, v okvir katerih spada skrb za prostorsko 
načrtovanje, naložbe v komunalno infrastrukturo, upravne zadeve in zakonsko predpisane 
naloge s področja gospodarskih javnih služb. Cilji, začrtani s sprejetim proračunom se v 
glavnem realizirajo. V obdobju januar – oktober so bile aktivnosti usmerjene v pripravo 
potrebne dokumentacije za izvedbo naročil za načrtovane naložbe, njihovo izvajanje in 
izvajanje drugih nalog začrtanih s proračunom za leto 2008. 
 
Na osnovi potreb in zagotavljanja potrebnih sredstev je bilo potrebno izdelati rebalans 
proračuna, ki z zagotavljanjem dodatnih sredstev, prerazporeditvami med postavkami in 
zmanjševanjem, zagotavlja izvedbo zastavljenih ciljev. 
 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 

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.  Obseg in vrednost opravljenih del v letu 2008 je manjši od planiranega, zato  
predlagamo, da se postavka z rebalansom proračuna zniža na 97.809,00 €. 
 

Ø 4213004  Letno vzdrževanje 
Letno vzdrževanje se izvaja na osnovi zakona o javnih cestah in občinskega odloka. Sredstva 
na postavki so namenjena kritju stroškov tekočega vzdrževanja cest in vzdrževanja 
železniških prehodov. Zaradi obilnih neurij v poletnih mesecih so se stroški interventnega 
vzdrževanja in zagotavljanja prevoznosti močno povečali, zato predlagamo, da se zagotovijo 
dodatna sredstva, tako da bi višina sredstev na postavki znašala 97.282,00 €.  
 

Ø 4213011  Urejanje mestnega jedra Hrastnik 
Občina Hrastnik je s projektom kandidirala na  III. javnem razpisu Službe vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalni razvoj za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova 
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007 – 2013, razvojne prioritete 
»Razvoj regij«.  
Prijava je bila uspešna, saj smo za  projekt 9.7.2008  prejeli pozitivni sklep z odobritvijo 
sofinanciranja do zaprošene višine. Na osnovi projektne dokumentacije smo izvedli tudi 
postopek izbire izvajalca del z objavo razpisa na portalu javnih naročil. Najugodnejšo 
ponudbo je oddal AGM Nemec d.o.o. Laško in sicer za pogodbeno vrednost  1.115.520,82 €.  
V skladu s predvideno dinamiko del in črpanja EU sredstev smo v roku posredovali zahtevek 
za letos predvidena sofinancerska sredstva. Plan in višina zahtevka za leto 2008 sta razvidna 
iz spodnje tabele. Razlika je posledica nižje pogodbene vrednosti za tehnični nadzor. 
 
Ureditev mestnega jedra Hrastnik Viri financiranja (v EUR) 

2008 
Višina stroškov 

projekta 
plan 

Višina stroškov 
projekta 

realizacija 

sredstva EU 
plan 

sredstva EU 
realizacija 

proračun lokalne 
skupnosti 

plan 

proračun lokalne 
skupnosti 
realizacija 

228.812,98 228.226,40 162.075,86 161.660,37 66.737,12 66.566,03 
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Ø 4213012  Rekonstrukcija LC 122070 Dol – Blate in LZ 122221 
Tudi s tem projektom smo bili uspešni pri prijavi na III. Razpis Službe vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj … Za  projekt smo prejeli pozitivni sklep 9.7.2008  z 
odobritvijo sofinanciranja do zaprošene višine. Na osnovi projektne dokumentacije smo 
izvedli tudi postopek izbire izvajalca del z objavo razpisa na portalu javnih naročil. 
Najugodnejšo ponudbo je oddal AGM Nemec d.o.o. Laško in sicer za pogodbeno vrednost  
281.090,30 €. 
V skladu s predvideno dinamiko del in črpanja EU sredstev smo v roku posredovali zahtevek 
za letos predvidena sofinancerska sredstva. Plan in višina zahtevka za leto 2008 sta razvidna 
iz spodnje tabele. Predvidenega odkupa stanovanjske hiše predvidene za rušenje letos ni bilo 
mogoče realizirati zaradi zahteve lastnice, da se ji zgradi nadomestna stanovanjska hiša. Po 
daljšem usklajevanju in zavrnitvi več predlaganih lokacij smo uspeli dogovoriti lokacijo v 
neposredni bližini sedanje hiše. Zaradi tega smo zaprosili za spremembo dinamike 
zagotavljanja EU sredstev, saj bo črpanje možno postopno v skladu z dinamiko izgradnje.  
Razlika med planiranimi sredstvi in višino letošnjega zahtevka je posledica predloga za 
spremembo dinamike in tudi nižje pogodbene vrednosti za tehnični nadzor. 
  
Rekonstrukcija LC 122070 Dol – 
Blate …. 

Viri financiranja v € 
2008 

Višina stroškov 
projekta 

plan 

Višina stroškov 
projekta 

realizacija 

sredstva EU 
plan 

sredstva EU 
realizacija 

proračun 
lokalne 

skupnosti 
plan 

proračun 
lokalne 

skupnosti 
realizacija 

310.954,62 148.257,26 240.000,00 105.015,56 70.954,61 43.241,70 
 
 

Ø 4213200  Preplastitve občinskih cest 
Preplastitve cest se izvajajo poleg rednega letnega vzdrževanja na odsekih cest in drugih 
javnih asfaltnih površinah, ki so bolj poškodovani oziroma uničeni. V letu 2008 program 
obsega preplastitev kompletnega odseka Jutranjka – Forstek in nekaj manjših posegov za kar 
je potrebno zagotoviti 27.000,00 €. 
 

Ø 4213201  Rekonstrukcije občinskih cest 
V okviru te postavke so bile letos načrtovane rekonstrukcije lokalnih cest Hrastnik – Radeče 
2. etapa, na osnovi projektne dokumentacije pa smo izvedli tudi postopek izbire izvajalca del 
z objavo razpisa na portalu javnih naročil za rekonstrukcijo LC Marno – Turje – Gore in LC 
Čeče - Boben. 
 
Odsek ceste Izvajalec Pogodbena vrednost 
LC Marno – Turje – Gore AGM Nemec d.o.o. Laško 586.933,64 € 
LC Čeče - Boben. AGM Nemec d.o.o. Laško 557.525,31 € 
 
Na osnovi izvedenih del smo posredovali zahtevke za sofinancerska sredstva za vse tri cestne 
odseke. Pri odseku Hrastnik – Radeče je SVLR Ljubljana pri pregledu 2. zahtevka ugotovila, 
da strošek geološkega nadzora ni upravičen in nam za to višino zmanjšala nakazilo ter hkrati 
navedla, koliko EU lahko v letu 2008 še izkoristimo. Za dodatni zahtevek smo morali 
zagotoviti tudi dodatna lastna sredstva. Ostale razlike pa so posledica nižjega stroška 
tehničnega nadzora. 
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Cestni odseki  Viri financiranja v € 
2008 

 Višina 
stroškov 
projekta 

plan 

Višina 
stroškov 
projekta 

realizacija 

sredstva 
EU 
plan 

sredstva 
EU 

realizacija 

proračun 
lokalne 

skupnosti 
plan 

proračun 
lokalne 

skupnosti 
realizacija 

Rekonstrukcija LC 
122010 Hrastnik - 
Radeče 

    

  
 126.000,00 128.918,00 89.250,00 89.250,00 36.750,00 39.668,00 

Modernizacija LC122100 
Marno-Turje-Gore 

       
 370.000,00 368.321,18 262.083,00 260.854,18 36.750,00 39.668,00 

Rekonstrukcija 
LC423250 Čeče - Boben 

       
 188.298,00 187.758,00 133.377,00 132.995,00 54.921,00 54.763,00 

 
 

Ø   4213001 Javna razsvetljava – poraba električne energije 
V okviru te postavke se poravnavajo stroški porabljene električne energije na javni 
razsvetljavi za celotno območje občine Hrastnik. Ocenjujemo, da zagotovljena sredstva v 
višini 88.181,00 € ne bodo zadoščala za plačilo računov do konca leta 2008, zato predlagamo 
zagotovitev dodatnih sredstev v višini 2.000,00 €.  
 

Ø 4213010  LN Rikljev most 
S sklenjeno sofinancersko pogodbo je bilo opredeljeno financiranje izgradnje v letih 2007, 
2008 in 2009. Občina Hrastnik plačuje svoj delež na osnovi izstavljenih situacij izvajalca v 
višini vrednosti opravljenih del, ki jih je po sporazumu dolžna plačevati. V letu 2008 je tako 
že zapadlo v plačilo 5 situacij v skupni vrednosti 355.119,93 €. Končni obračun je v pripravi. 
 
 
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 

Ø   4215003  Sofinanciranje izgradnje regijske deponije Unično  
Občina Hrastnik je skupaj z ostalimi občinami podpisnicami medobčinske pogodbe, v letu 
2006 pristopila k izgradnji obratovalnega objekta, ki je bil dokončan v letu 2007. Namenski 
vir sredstev predstavlja okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov, ki se skladno z odločbo Agencije RS za okolje, letno porablja za odobrene 
projekte. Okoljska dajatev v višini 136.351,00 € letu 2008 ne bo porabljena in bo prenesena v 
leto 2009, ko načrtujemo pričetek gradnje II. faze Centra za ravnanje z odpadki.  
 

Ø   4215001  Centralna čistilna naprava in kolektorski sistem 
Občina Hrastnik je skupaj z občino Trbovlje pričela izvajati projekt izgradnje čistilnih naprav 
na srednji Savi, ki je sofinanciran s strani kohezijskih skladov EU. Porabljena sredstva so bila 
namenjena vodenju projekta in opravljanju strokovnega nadzora. V okviru projekta se 
zagotavljajo tudi sredstva za komuniciranje z javnostmi, kjer kohezijski skladi prispevajo 60 
%, občini Trbovlje in Hrastnik pa vsaka po 20%. Nosilec naloge je občina Trbovlje, zato bodo 
sredstva iz proračuna občine Hrastnik na osnovi zahtevkov nakazana v proračun občine 
Trbovlje. Sredstva kohezijskih skladov bodo črpana direktno iz občine Trbovlje, zato so na 
postavki zmanjšani odhodki za ta namen. 
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Ø   4216100  Investicijska vlaganja v vodooskrbo 
Občina Hrastnik je sredstva v višini 46.278,00 € namenila za izdelavo strokovnih podlag in 
projektne dokumentacije za izgradnjo vodovodnega omrežja Turje – odcep Gore, Kopitnik in 
izdelavo gradbiščne table za omenjeni projekt. Na osnovi projektne dokumentacije pa smo 
izvedli tudi postopek izbire izvajalca del z objavo razpisa na portalu javnih naročil. 
Najugodnejšo ponudbo je oddal AGM Nemec d.o.o. Laško. Pogodbena vrednost znaša 
479.546,23 €. Dela se v skladu z dinamiko zagotavljanja sredstev izvajajo delno v letošnjem 
letu, dokončala pa se bodo v letu 2009.  
Plan in višina zahtevka za leto 2008 sta razvidna iz spodnje tabele. Razlika je posledica nižje 
pogodbene vrednosti za tehnični nadzor in projektiranje. 
 
Vodovod Turje – Gore - Kopitnik Viri financiranja v € 

2008 
Višina stroškov 

projekta 
plan 

Višina 
stroškov 
projekta 

realizacija 

sredstva 
EU 
plan 

sredstva EU 
realizacija 

proračun lokalne 
skupnosti 

plan 

proračun 
lokalne 

skupnosti 
realizacija 

360.000,00 359.891,70 255.000,00 254.923,70 105.000,00 104.968,00 
 

Ø   4216007  Objekti za rekreacijo 
Sredstva 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.  
Ocenjujemo, da zaradi povečanega obsega košnje in večkratne košnje v primerjavi s 
prejšnjimi leti, zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala do konca leta 2008, zato predlagamo 
zagotovitev dodatnih sredstev v višini 8.000,00 €.  
 

Ø   4216008  Stroški novoletne okrasitve 
Sredstva na tej postavki so namenjena prednovoletni okrasitev Hrastnika ter vzdrževanje, 
popravilo, montažo in demontažo svetlobnih okraskov. V letu 2008 predlagamo, da se 
dodatno okrasi območje novozgrajenega križišča Riklov most, tako da bi skupna višina 
znašala 26.000,00 €. 
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