
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA 
RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE HRASTNIK 2008 – 2011 

 
S spremembami in dopolnitvami Načrta razvojnih programov Občine Hrastnik 2008 – 2011 v 
okviru 2. rebalansa občinskega Proračuna 2008 se ne spreminjajo temeljne usmeritve iz 
prvotno sprejetega dokumenta.  
 
V okviru 1. rebalansa proračuna 2008 smo, na osnovi izdelane idejne zasnove, predstavili 
projekt ureditve knjižnice v poslovni dvorani na Trgu F. Kozarja po obsegu potrebnih 
vlaganj in hkrati navedli tudi dejstvo, da bo realizacija mogoča šele po realizaciji dogovora z 
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve o odkupu prostorov obstoječe knjižnice za 
potrebe Doma starejših Hrastnik ter uspešni prijavi za sofinanciranje Ministrstva za kulturo. 
Razgovori o prodaji prostorov obstoječe knjižnice še niso zaključeni, projekt pa tudi ni bil 
izbran za sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo. Zato v okviru 2. rebalansa puščamo le 
sredstva porabljena za idejno zasnovo in ne predvidevamo več nikakršnih novih stroškov na 
tej postavki v letu 2008. Za prihodnje leto pa bomo oblikovali predlog v okviru Proračuna za 
leto 2009 in Načrta razvojnih programov za leta 2009 do 2012.  
 
Na področju stanovanjskega gospodarstva sredstev namenjenih za nakup stanovanj v letu 
2008 ne bomo porabili, ker doslej ni bilo na trgu primernih stanovanj. Glede na večje potrebe 
po investicijskem vzdrževanju obstoječih stanovanj predlagamo, da se del teh sredstev nameni 
za ureditev 5 stanovanj, del pa za tekoče vzdrževanje. 
 
Na področju infrastrukturnih projektov, ki se lahko izvajajo s sofinanciranjem s sredstvi 
strukturnih skladov EU smo bili tudi v letu 2008 uspešni pri pripravi ustrezne 
dokumentacije za prijavo na III. javni razpis 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«.  
Za oba projekta, ki smo jih v okviru 1. rebalansa proračuna opredelili, kot projekta za prijavo 
na ta natečaj, smo v juliju prejeli pozitivna sklepa za sofinanciranje v predlagani višini in 
sicer:  
Urejanje mestnega jedra Hrastnik -  856.921,00 € in Rekonstrukcija LC122070 Dol-Blate in 
LZ 122221 - 490.554,00 €. 
Tako je občina Hrastnik doslej uspešno realizirala prijave šestih infrastrukturnih projektov in 
si zagotovila možnost črpanja celotne kvote EU sredstev, ki ji pripadajo v okviru Zasavja. 
Pregled vseh projektov in obseg izstavljenih zahtevkov v letu 2008 je prikazan v tabeli na 
naslednji strani.  
 
Manjše spremembe so tudi na področju projektov v posameznih krajevnih skupnostih. 
Spremembe so predlagali Sveti posameznih krajevnih skupnosti in sicer: 

• KS Prapretno: dodatna donatorska sredstva TET se namenijo za rekonstrukcijo ceste 
Prapretno – Veličkova 

• KS Turje – Gore: Sredstva za posodobitev ceste Mejač se zaradi nerešenih lastniških 
zadev preusmerijo v posodobitev odseka Turski les (Zigmaher) 

• KS Marno: Sredstva za izgradnjo javne razsvetljave ob cesti Marno – Brdce se 
namenijo v letošnjem letu za modernizacijo cest in ureditev otroškega igrišča pod 
Domom KS Marno. 

Podrobneje so prenosi opisani v rednem delu rebalansa.   
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SKUPAJ PROJEKTI SOFINANCIRANI IZ STRUKTURNIH SKLADOV EU 
 
 

Zap.št. Projekt NRP 2007 2008-prijava 2008-zaht. 2009 2010-prijava SKUPAJ 

  1. razpis               

1. Rekonstruk. LC 122010 Hr.-Radeče 
OB034-06-
0009 402.298,00 126.000,00 128.918,00 82.000,00   739.216,00 

2. Moderniz.LC122100 Marno-Turje-Gore 
OB034-07-
0039         - 370.000,00 368.321,18 300.000,00   1.038.321,18 

3. Vodovod Turje-Gore-Kopitnik 
OB034-06-
0073         - 360.000,00 359.891,70 250.000,00   969.891,70 

4. Rekonstruk. LC423250 Čeče-Boben 
OB034-07-
0041         - 188.298,00 187.758,00 412.032,00   788.088,00 

  SKUPAJ 2007-2013   402.298,00 1.044.298,00 1.044.888,88 1.044.032,00   3.535.516,88 

 3. razpis        

5. Urejanje mestnega jedra Hrastnik 
OB034-08-
0001   228.813,00 228.226,40 316.199,00 664.759,00 1.437.997,40 

6. 
Rekonstrukcija LC122070 Dol-Blate in LZ 
122221 

OB034-08-
0002   310.955,00 148.257,26 135.061,00 218.662,00 812.935,26 

  SKUPAJ 2007-2013   402.298,00 1.584.066,00 1.421.372,54 1.495.292,00 883.421,00 5.786.449,54 
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