
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 dejavnosti javne komunalne rabe. 
Poleg tega skrbi za razvoj in delovanje obveznih in izbirnih 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 javnem naročanju. Pripravlja 
občinske predpise na osnovi veljavne pozitivne zakonodaje. 
 
 
Zakonodaja: 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) 
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04) 
- 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 UPB 1 (Uradni list RS, št. 39/06) 
 
 
Pri delu uporablja oddelek še številne druge predpise, ki urejajo področja urejanja prostora, 
varstva okolja in področja gospodarskih javnih služb. 
 
Globalni cilji: 
-     izvedba zahtevnih investicij s pomočjo evropskih sredstev, 
- smotrna namenska raba prostora in ustvarjanje prostorskih pogojev, 
- varovanje okolja, 
- izvajanje naložb v cestno in komunalno infrastrukturo, 
- izvajanje gospodarskih javnih služb. 
 
Letni planirani cilji in rezultati 

o izdelava  Občinskega prostorskega načrta občine Hrastnik, 
o izdelava posamičnih programov opremljanja stavbnih zemljišč, 
o pričetek gradnje CČN in kolektorskega sistema, 
o izvedba investicij s pomočjo EU sredstev v cestno infrastrukturo in vodooskrbo, 
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.   
  

 
Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe izvaja 5 področij programov in 7 
glavnih programov.   
Na osnovi navedenega bo Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe znotraj 
svojega finančnega načrta za leto 2007 razpolagal s 5.600.766,00 € proračunskih sredstev  
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in bo 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  
Izvaja se en glavni program –  1104 - gozdarstvo, kamor spadajo sredstva za gradnjo in 
vzdrževanje gozdne infrastrukture. Za te namene bo občina v letu 2008 namenila 5.571,00 €. 
V okviru tega glavnega programa ima občina eno proračunsko postavko, in sicer:  
 

Ø 4211001  Vzdrževanje gozdnih cest  
Za vzdrževanje gozdnih cest bo občina skupaj s sredstvi iz proračuna RS namenila 5.571,00 
€, ki bodo 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. 
Izvajata  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 Hrastnik s pomočjo 
sofinancerskih sredstev iz proračuna RS v letu 2007 pristopila k izvajanju skrbnih energetskih 
pregledov javnih objektov, ki so energetsko neučinkoviti, s ciljem prihranka pri porabi 
energije. Predlagamo, da se s pregledi nadaljuje tudi v letu 2008 in zagotovi 5.150,00 € 
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. Predlagamo, da se za leto 2008 
zagotovi 1.000,00 €. 
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13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
To področje zajema  področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, 
letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. 
Izvaja se en glavni program  - Cestni promet in infrastruktura – za te namene bo občina v letu 
2008 zagotovila 1.316.886,00 €. 
 
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. Za leto 2008 predlagamo sredstva v višini 104.323,00 €.  
 

Ø 4213004  Letno vzdrževanje 
Letno vzdrževanje se izvaja na osnovi zakona o javnih cestah in na osnovi občinskega odloka. 
Zaradi vse večje dotrajanosti lokalnega cestnega omrežja predlagamo, da se za vzdrževanje 
130 km omrežja občinskih cest zagotovijo sredstva v višini 62.594,00 €.   
 

Ø 4213006  Odbojne ograje, pločniki, razsvetljava   
Predlagamo, da se v okviru te postavke zagotovi 43.500,00 €, ki se namenijo nameščanju 
odbojnih ograj na občinskih cestah in ograj na pločnikih, odpravi vertikalnih ovir za invalide 
na prečkanjih cestnega in peš prometa ter sanaciji in dograditvi pločnikov in razsvetljave. 
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Poleg tega predlagamo obnovo oziroma zamenjavo treh avtobusnih postajališč ter zamenjavo 
svetlobnih kupol na delu teh objektov. 
 

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 2006 in 2007 smo opravili sanacijo najslabših odsekov na območju KS 
Boben, KS Rudnik in KS Podkraj, za leto 2008 pa predlagamo, da se za ta namen zagotovijo 
sredstva v višini 20.000,00 €. 
  

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 rekonstrukcija izvedena z evropskimi sredstvi 
neposrednih regionalnih spodbud v višini 85% in lastnim deležem v višini 15%. Projekt se bo 
nadaljeval v letu 2008 in končal v letu 2009. Hkrati se bosta v letu 2008 pričeli izvajati 
rekonstrukciji cestnih odsekov Rinaldo-občinska meja in Marno-Turje-Gore. V ta namen 
predlagamo, da se v okviru postavke zagotovi 684.715,00 € sredstev. 
 

Ø 4213005  Prometna signalizacija 
Predlagana višina sredstev je predvidena za urejanje horizontalne in vertikalne prometne 
signalizacije (talne označbe 2x letno, 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. V letu 2008 načrtujemo, poleg naštetega, še 
obnovo talnih označb na javnih parkiriščih in zato predlagamo sredstva v višini 36.230,00 €. 
 

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. Zaradi vse večjega obsega javnih svetil in 
cene električne energije predlagamo, da se v proračunu za leto 2008 zagotovi 88.181,00 €. 
 

Ø   4213002  Vzdrževanje javne razsvetljave 
Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in 
vzdrževanju ulične razsvetljave ter zamenjavi svetilk in prižigališč javne razsvetljave. Za leto 
2008 predlagamo sredstva v višini 25.038,00 €. Sredstva so namenjena tudi popravilu 
dotrajane ali uničene razsvetljave. 
 

Ø   4213010  LN Rikljev most 
Na osnovi sprejetega lokacijskega načrta, izdelanih projektov in pridobljenega gradbenega 
dovoljenja, je Direkcija Republike Slovenije za ceste izvedla javni razpis za izbor izvajalca za 
rekonstrukcijo križišča Rikljev most. Občina je skladno s sofinancerskim sporazumom dolžna 
prestaviti občinsko infrastrukturo. Višina potrebnih sredstev za leto 2008 znaša 252.305,00 €.   
 
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem 
naravne dediščine.  
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Izvaja se en glavni program - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor - za te namene 
občina predlaga 3.081.054,00 € porabe. 
 
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 predlogu proračuna sta znotraj obeh podprogramov dve postavki in sicer: 
 

Ø   4215003  Sofinanciranje izgradnje regijske deponije Unično 
Projekt izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje se nadaljuje tudi v letu 
2008. Občine podpisnice medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju centra bodo 
sredstva iz okoljske dajatve namenile nadalnji izgradnji centra. Občina Hrastnik bo sredstva 
okoljske dajatve za leto 2008 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 pogodbo za izgradnjo že podpisali. Na osnovi 
odločbe evropske komisije je projekt sofinanciran v višini 60%, razlika do 100% se financira 
iz sredstev proračuna RS 10%, iz okoljske dajatve 20% in iz proračuna občine Hrastnik 10%. 
Predlagana sredstva v proračunu občine za leto 2008 predstavljajo seštevek sredstev iz 
državnega proračuna, kohezijskega sklada EU, okoljske dajatve in občinskega proračuna. 
Poleg izvajalske pogodbe je sklenjena tudi pogodba za komuniciranje z javnostmi in pogodba 
za strokovni nadzor. Skupna planirana višina potrebnih sredstev za leto 2008 znaša 
2.983.054,00 €. 
 
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).  
Izvajata 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: 
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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.  Predlagamo, da se za te namene zagotovi 20.865,00 
€ 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. 
Predlagana sredstva v višini 22.520,00 € so potrebna za nadaljevanje 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 
predlagana sredstva v višini 40.000 € na tej postavki.  
 

Ø   4216013  Izdelava elaboratov poškodovanih objektov, meritve, analize 
Sredstva bodo namenjena jemanju vzorcev pitne vode ter izdelavi analiz iz vodooskrbnih 
sistemom, ki niso v upravljanju KSP. Poleg tega bomo skupaj z ZRMK (Zavod za raziskavo 
materiala) nadaljevali z izdelavo katastra poškodovanih objektov v občini Hrastnik. V okviru 
programa »Izboljšanje zraka v Zasavju,« ki se izdeluje pod vodstvom delovne skupine za 
izboljšanje kakovosti zraka v Zasavju, je dolžnost občine Hrastnik zagotoviti 1/3 potrebnih 
sredstev, ostalo pa zagotovita občini Zagorje ob Savi in Trbovlje. V letu 2008 bo izdelana 
naloga »Izdelava evidenc emisij škodljivih snovi v Zasavju ter ukrepi za zagotavljanje 
kakovosti zraka v Zasavju«. 
 

Ø   4216001  Prostorsko načrtovanje 
V letu 2008 bomo nadaljevali s postopki za izdelavo Občinskega prostorskega načrta, kar bo 
predstavljalo težiščno nalogo. Hkrati bomo nadaljevali z izdelavo LN Dol pri Hrastniku. Za te 
namene predlagamo sredstva v višini 120.000,00 €.  
 

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 načrtovanju izdelave 
projektne dokumentacije smo sledili ciljem v načrtu razvojnih programov in predlagamo 
izdelavo in nadaljevanje izdelave naslednjih projektov: Urejanje UN Log-Novi Log, sanacija 
plazov,  urejanje sekundarnih kanalizacijskih sistemov, urejanje cestnega prometa, prehodov 
za pešce, itd.  
 
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 deset postavk in sicer: 
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Ø   4216100  Investicijska vlaganja v vodooskrbo 
Ključna naloga pri zagotavljanju kvalitetne pitne vode v letu 2008 je gradnja vodovodnega 
omrežja Turje-Kopitnik-Gore, ki se sofinancira z evropskimi sredstvi neposrednih regionalnih 
spodbud v višini 85 %. Projekt se bo nadaljeval in končal v letu 2009.  
 

Ø   4216007  Objekti za rekreacijo 
Sredstva bodo 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 je predvideno tekoče in investicijsko vzdrževanje. V okviru te dejavnosti 
načrtujemo počitniško delo za deset mladostnikov, ki bi bili vključeni v vzdrževalna dela na 
teh objektih in vodeni s strani občinskih strokovnih služb. Za ta namen predlagamo skupno 
61.000,00 € sredstev.  
 

Ø   4216006  Izobešanje in obnova zastav 
Skladno z zakonom je občina dolžna poskrbeti za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, 
državnih praznikih in ob volitvah. Delo se izvaja v okviru Komunalno stanovanjskega 
podjetja Hrastnik, kjer skrbijo tudi za vzdrževanje in obnovo zastav. Predlagana višina 
sredstev znaša 8.200,00 €. 
 

Ø   4216008  Stroški novoletne okrasitve 
Predlagana višina sredstev na tej postavki je predvidena za vsakoletno prednovoletno 
okrasitev Hrastnika ter nakup, vzdrževanje, popravilo, montažo in demontažo svetlobnih 
okraskov. 
 

Ø   4216005  Javna komunalna raba 
Planirana sredstva na tej postavki so namenjena za vzdrževanje javne snage, vsakoletno 
pomladansko akcijo »Čisto okolje«, zakonsko obvezno deratizacijo, zimsko vzdrževanje 
pločnikov, stopnic, poti, itd. Poleg tega so v okviru te postavke tudi sredstva namenjena za 
obnovo klopi v parkih, koškov za smeti itd.. V letu 2008 je v okviru te postavke tudi del 
sredstev, ki so bila v preteklih letih  namenjena »javnim delom,« ki pa jih v letu 2008 ne 
načrtujemo. Skupna predlagana višina sredstev znaša 73.400,00 €.  
  

Ø   4216009  Manjša dela na komunalni infrastrukturi 
Predlagana sredstva so namenjena nepredvidenim poškodbam in manjšim vzdrževalnim 
delom na komunalni infrastrukturi, kot so npr. zamenjava cestnih rešetk, pokrovov jaškov, 
začasne prestavitve komunalnih vodov, odvod meteornih voda s cestišč, sanacija vdorov ipd. 
 

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. ipd. V okviru te postavke so 
načrtovana tudi sredstva za sofinanciranje sanacije usada na LC Hrastnik-Radeče, ki se je 
zgodil v neurju 18.09.2007. Podporno konstrukcijo naj bi vzdrževalec vodotoka zgradil s 
sredstvi namenjenimi za sanacijo poškodb po neurju, obnova cestnega telesa pa je strošek 
lokalne skupnosti.  
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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. V letu 2007 je bilo zgrajeno parkirišča s 26 parkirnimi 
prostori  urejena cesta Policija-lekarna in plato med policijo in novim parkingom. V letu 2008 
načrtujemo prestavitev opornega zidu na cesti Policija-Novi dom in ureditev ceste 
Drstvenšek-Kovač, za kar predlagamo sredstva v višini 31.000,00 €. 
  

Ø   4216015  LN Spodnje Marno 
Občinski svet je v letu 2007 sprejel Lokacijski načrt Spodnje Marno, kjer je predvidena 
gradnja večjega števila stanovanjskih hiš. Sredstva, v višini 42.000,00 €, planirana v okviru te 
postavke, so namenjena odkupom prvih potrebnih zemljišč za gradnjo na območju Spodnjega 
Marna in izdelavi dela tehnične dokumentacije za komunalno urejanje. 
 

Ø   4216018  UN Log - Novi Log 
V letu 2006 se je porušil nosilni zid pri stolpnici Log 3, ki ga je potrebno v letu 2008 sanirati. 
Poleg tega načrtujemo gradnjo hodnika za pešce proti osnovni šoli in ureditev ceste do 
bazena. V ta namen je občina zagotovila potrebno projektno dokumentacijo, zato predlagamo, 
da se za gradnjo zagotovi 122.700,00 €. 
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