
GLOBALNI CILJI IN USMERITVE TER PREDNOSTNE NALOGE 
OBČINE HRASTNIK 

 
 
1.UVOD 
 
Vrsta funkcij, ki so vitalnega pomena za življenje in delo prebivalcev sodi po ustavi in 
zakonih v izvirno pristojnost občine. 
 
Na osnovi pristojnosti po Zakonu o lokalni samoupravi občina opravlja naslednje naloge: 

- upravlja občinsko premoženje,  
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine 
- načrtuje prostorski razvoj in zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči 
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega sklada stanovanj 
- ureja , upravlja in skrbi za lokalne javne službe 
- pospešuje službe socialnega varstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, 

za socialno ogrožene, invalide, ostarele 
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 

odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja 
- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte 
- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in kvaliteto 

življenja njenih prebivalcev 
- pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo 

dejavnost na svojem območju 
- pospešuje razvoj športa in rekreacije 
- pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, 

zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za 
kulturno dediščino na svojem območju 

- gradi, vzdržuje in ureja lokalne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine, v skladu 
z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva 

- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč 
- opravlja druge zadeve lokalnega pomena. 

 
 
2. GLOBALNI  RAZVOJNI  CILJI OBČINE 
 
- trajnostni razvoj - razvoj, ki zadovoljuje današnje potrebe, ne da bi ogrožal možnosti prihodnjih 

generacij, 
- ustvarjanje prostorskih pogojev za razvoj gospodarskih, športnih, kulturnih in drugih  dejavnosti, 
- skladno urbano razvito mesto in obrobne krajevne skupnosti, 
- višja  kvaliteta življenja v občini, 
- zmanjšanje števila brezposelnih in ustvarjanje pogojev za povečanje števila novih delovnih mest, 
- večja informiranost, osveščenost in odgovornost prebivalcev na področju varovanja okolja, 

prometa, racionalne rabe energije in naravnih virov , 
- kvalitetnejše, dostopnejše in hitrejše javne storitve,  
- kvalitetnejše delo občinske uprave 
 
 
Predpogoj za razvoj sleherne sredine, tako z vidika individualnega standarda, kot z vidika  
razvoja gospodarstva in javnega standarda, je ureditev javne infrastrukture in lokalnih javnih 
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služb. Odločitve o režimu zagotavljanja lokalnih javnih služb in vlaganjih v javno 
infrastrukturo, morajo biti dolgoročno načrtovane in morajo upoštevati temeljna načela 
upravljanja z občinskim premoženjem, ker imajo odločitve v tem segmentu daljnosežne 
posledice.  Razvoj infrastrukture predstavlja po oceni EU enega od najbolj multiplikativnih 
faktorjev hitrejšega gospodarskega in družbenega razvoja. 
 
Potrebe in pritisk za izboljšanje javnega standarda in pomanjkanje javnih sredstev za njegovo 
realizacijo, zahtevajo jasno postavljene dolgoročne cilje, strategijo in razvojno politiko 
občine, kot samoupravne skupnosti. 
 
V Regionalnem razvojnem programu Zasavja za obdobje 2007 – 2013 opredeljeni razvojni 
cilji, ki jih je v letu 2007 sprejel tudi Občinski svet občine Hrastnik, predstavljajo tako osnovo 
za oblikovanje programov na lokalni ravni.  
 
Programi in projekti v sprejetem Izvedbenem načrtu RRP za obdobje 2007 – 2009 
predstavljajo hkrati tudi osnovo za kandidiranje na razpisih evropske kohezijske politike za 
pridobitev sofinancerskih sredstev seveda ob pogoju, da lokalna skupnost zagotovi svoj delež 
pri posamezni investiciji.  
 
Občina Hrastnik v tem trenutku začenja izvajati največji projekt (gradnja centralne čistilne 
naprave in manjkajočega kolektorskega omrežja), za katerega bodo sredstva zagotovljena iz 
kohezijskih skladov Evropske unije še iz prejšnje finančne perspektive, državnega proračuna, 
taks za obremenjevanje okolja, lokalna skupnost pa mora zagotoviti 10 % vrednosti 
investicije.  
 
Izveden je bil prvi javni razpis za prednostno usmeritev  »Regionalni razvojni programi« v 
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Občina je uspešno kandidirala s štirimi projekti. V 
obdobju 2007 – 2009 bomo tako pridobili 1.649.795 € nepovratnih sredstev za sofinanciranje 
v štiri infrastrukturne projekte.  
 

Projekt, sofinanciran iz EU 2007 2008 2009 SKUPAJ 

Rekonstruk. LC 122010 Hr.-Radeče 402.298,00 126.000,00 154.000,00 682.298,00 

Moderniz.LC122100 Marno-Turje-Gore         - 370.000,00 300.000,00 670.000,00 

Vodovod Turje-Gore-Kopitnik         - 360.000,00 250.000,00 610.000,00 

Rekonstruk. LC423250 Čeče-Boben         - 188.298,00 412.032,00 600.330,00 

SKUPAJ 2007-2009 402.298,00 1.044.298,00 1.116.032,00 2.562.628,00 
 
Za uspešno izvedbo teh projektov in s tem koriščenje nepovratnih evropskih sredstev iz 
strukturnih skladov pa mora občina za navedene projekte zagotoviti najmanj 912.833 € lastne 
udeležbe ter še 152.241 € udeležbe lokalne skupnosti pri izgradnji podjetniškega inkubatorja, 
katerega prijavitelj in investitor je RCR Zagorje. 
Pri tem pa občina znotraj svojih programov ne načrtuje sofinanciranja projektov, ki so bili 
uvrščeni v RRP Zasavja 2007 - 2013 na predlog drugih subjektov z območja občine Hrastnik. 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


V tem času je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izkazalo pripravljenost za 
odkup prostorov sedanje knjižnice za potrebe Doma starejših Hrastnik. S tem se je pokazala 
možnost zagotovitve novih ustreznejših prostorov za potrebe delovanja knjižnice s preselitvijo 
Knjižnice Antona Sovreta v prostorsko in po površini primernejše prostore poslovne dvorane 
na Trgu F. Kozarja. Za zaprtje finančne konstrukcije bo, poleg kupnine in lastnih sredstev 
občina kandidirala tudi na razpisu za sredstva Ministrstva za kulturo.  
 
Z dinamiko izvedbe in možnosti sofinanciranja projektov sofinanciranih s sredstvi EU iz 
zgornje tabele ter čistilne naprave s kolektorskim omrežjem, preselitve knjižnice v nove 
prostore ter nekaterih nujnih investicijskih vlaganj, ki so se pokazala v tem letu ( streha vrtec 
Dolinca, priprava tople vode v ZD Hrastnik, idr.) se prioritete investicijskih vlaganj v 
posamezna področja delovanja lokalne skupnosti in dinamika financiranja spreminjata glede 
na načrtovano v preteklih letih.  
 
Nabor investicijskih vlaganj v prihodnjih štirih letih bo zahteval precejšnja lastna sredstva 
občine, zato bo potrebno tudi zadolževanje občine. Druga finančna perspektiva predvideva 
izjemne možnosti za pridobitev evropskih sredstev, kar bo potrebno maksimalno izkoristiti, 
saj se za naslednjo finančno perspektivo predvideva, da bo Slovenija netto plačnica in te 
možnosti ne bo več. 
 
 
3. PREDNOSTNE NALOGE OBČINE V LETU 2008 
 
- podelitev koncesij za izvajanje javnih gospodarskih služb, 
- urejanje premoženjskih vprašanj, 
- dokončanje in sprejem strategij razvoja za posamezna področja delovanja lokalne skupnosti, 

prednostno strategijo gospodarjenja z občinskim premoženjem (stanovanja, poslovni prostori, 
stavbna zemljišča), občinski prostorski načrt pa do 2009,   

- varovanje vodnih virov in zagotavljanje zadostnih količin kvalitetne pitne vode na celotnem 
območju občine, 

- izgradnja sistema za odvajanje odpadnih voda in centralne čistilne naprave, 
- izboljšanje prometne varnosti, propustnosti cest in križišč ter zmanjšanje dolžine občinskih 

makadamskih cest, 
- racionalizacija porabe energije – zmanjšanje stroškov, 
- urejanje šolskega prostora, obnova zgradb in ureditev okolice, 
- izboljšanje pogojev delovanja občinske knjižnice,  
- zagotavljanje ustrezne opremljenosti enot in društev na področju civilne zaščite in    
      požarne varnosti, 
- dograjevanje informacijskega sistema.  
 
Leto 2008 bo za občino Hrastnik še posebej  zahtevno tako po vsebinski kot tudi finančni 
plati. Občina mora urediti razmerja do Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik s 
podelitvijo koncesij, v vmesnem času pa bo sklenila pogodbo o najemu javne infrastrukture, 
le-to pa prevzela v svoje poslovne knjige. S prodajo Toplarne Hrastnik, kjer ima občina 9 % 
lastniški delež, se odpira vprašanje smiselnosti nadaljnjega lastništva občine na delu 
toplotnega omrežja, ki je potrebno temeljite obnove. Zato se s tem proračunom in predlogom 
prodaje občinskega premoženja načrtuje odprodaja tega omrežja bodočemu koncesionarju, saj 
je ob navedenih investicijskih vlaganjih občine v prihodnjih letih nemogoče računati na to, da 
bi bili sposobni vlagati tudi v to omrežje. 
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V preteklih dveh letih je občina pripravila tudi temeljito analizo stanja v prostoru in potreb ter 
razvojnih idej naših občanov in gospodarskih subjektov v zvezi s posegi v prostor. Glede na 
sprejeto prostorsko zakonodajo je v pripravi  izdelava »Občinskega prostorskega načrta«.  V 
izdelavi sta tudi dva pomembna prostorska izvedbena načrta za območje Resnice in centra 
Dola, ki bosta poleg območja LN Spodnje Marno ustvarila pogoje za individualno in 
večstanovanjsko gradnjo in z realizacijo načrtovanih vlaganj tudi dvig kvalitete življenja v teh 
okoljih.  
 
V tem času je v fazi zaključka tudi izdelava Stanovanjskega programa občine Hrastnik, s 
katerim bodo opredeljeni cilji na tem področju in potrebna vlaganja. Prav tako si občina 
prizadeva  za brezplačen prenos premoženja  z države na lokalno skupnost, s katerim upravlja 
podjetje Domex. S tem bi lahko pospešili ne le stanovanjsko izgradnjo ampak tudi ustvarili 
pogoje za odpiranje novih delovnih mest ( poslovni prostori). Vse to pa bo potrebno v  
nadaljevanju vgraditi v občinski razvojni program. 
 
Pomembna vsebinska naloga pa je tudi usklajeno načrtovanje posegov v prostor z Rudnikom 
Trbovlje Hrastnik, ki v sklopu postopnega zapiranja rudnika mora izvesti zapiralna dela, 
sanacijo in rekultiviranje površin. Ob usklajenem načrtovanju so lahko javna sredstva dosti 
bolj racionalno in smotrno uporabljena. 
 
Seveda pa čakajo občino tudi številne usklajevalne naloge na področju gradnje državnih cest, 
še posebej v cilju zagotovitve cestne povezave Hrastnik – Radeče bodisi v okviru projekta 
Tretje razvojne osi ali kot samostojnega državnega projekta. 
 
 
Podrobnejši globalni in letni cilji, ki morajo slediti globalnim ciljem občine kot celote, so 
opredeljeni po posameznih programskih področjih, ki jih bo izvajala lokalna skupnost v letu 
2008, v okviru predloženih finančnih načrtov institucionalnih uporabnikov proračunskih 
sredstev. 
 
Z realiziranimi programi in projekti v zadnjih letih tako na področju komunalno-cestnega kot 
tudi družbenih dejavnosti in z načrtovanimi programi ter projekti v okviru predloženega 
proračuna občina dosledno sledi cilju čim večjega razvoja javne infrastrukture  kot 
predpogoja hitrejšega gospodarskega in družbenega razvoja.  S pomočjo  evropskih 
sredstev bo te cilje nedvomno moč  lažje in  hitreje doseči. 
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