
NAČRT RAZVOJNIH  PROGRAMOV OBČINE  HRASTNIK ZA 
OBDOBJE 2008-2011 

 
Načrt razvojnih programov je obvezni sestavni del proračuna. Sestavljajo ga letni načrti 
oziroma plani razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega 
proračuna za prihodnje proračunsko leto in za tri prihodnja leta. V njem se opredelijo ključni 
programi oz. projekti, predvsem investicijske porabe za srednjeročno obdobje. Večletni 
programi so tudi pogoj za prevzemanje obveznosti v posameznih letih, ki se nanašajo na 
prihodnja proračunska obdobja (pred obremenitve). Umeščenost posameznega programa oz. 
projekta v NRP je predpogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira na razpisih za 
pridobitev državnih ali evropskih sredstev. V načrtu razvojnih programov se tako načrtujejo 
načrtovani izdatki proračuna za investicije oz. projekte pri katerih pričakujemo uspešnost 
prijave na razpisih posameznih ministrstev in pridobitev državne pomoči v prihodnjih štirih 
letih. Programi oz. projekti so opredeljeni po: 

1. NEPOSREDNIH UPORABNIKIH 
2. PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI 

in po 
• posameznih projektih oziroma programih; 
• letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun prihodnjih 

let; 
• virih financiranja. 

 
V Načrt razvojnih programov za obdobje 2008 - 2011 se prednostno uvrščajo: 

• projekti, ki so potrjeni z investicijskim programom ali vsaj pred investicijsko študijo,  
• projekti in programi, ki so sofinancirani iz državnih ali evropskih virov, 
• projekti in programi, kjer se pričakuje uspešno kandidiranje za sofinancerska sredstva 

iz državnega proračuna ali evropskih skladov, 
• projekti in programi pripravljeni na osnovi evidentiranih potreb, ki so jih posredovali 

uporabniki proračuna upoštevajoč stanje na posameznih področjih dejavnosti, 
• že sprejeti programi, katerih izvajanje se nadaljuje v tem obdobju. 

 
Viri sredstev za financiranje načrta razvojnega programa 
 
Viri za financiranje so proračunski:  

• proračun  občine 
• državni proračun 
• proračuni drugih lokalnih skupnosti  
• sredstva evropskih skladov 
•  

in  izven  proračunski : 
• krediti, 
• donacije, 
• drugo. 

 
V Načrtu razvojnih programov za obdobje 2008 – 2011 so zajeta vsa področja od 
prostorskega načrtovanja, pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč, splošnih in 
komunalnih dejavnosti, družbenih dejavnosti idr.  Poleg vlaganj v zemljišča in objekte zajema 
tudi vlaganja v prostorsko in ostalo dokumentacijo ter vzpostavitev evidenc, kar je razvidno iz 
obrazložitev posameznih proračunskih uporabnikov v nadaljevanju.   
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40 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 
 
Oddelek za splošne zadeve, kot servis organov občine in realizator materialnih in tehničnih 
pogojev za delovanje celotne uprave, skrbi za razvoj in funkcionalno uporabnost prostorov in 
sredstev za delo vseh organov, predvsem pa občinske uprave s ciljem, da zagotovi: 

- izboljšanje tehnologije obdelave podatkov v upravi s posodobitvijo strojne in 
programske opreme v občinski upravi, 

- odprtost, komunikativnost in kvalitetnejši servis uporabnikom storitev uprave lokalne 
skupnosti z uporabo sodobnih medijev. 

Uresničitev opredeljenih ciljev je mogoča z ustrezno posodobitvijo pogojev za delo 
zaposlenih, poslovnih prostorov, tehnične in ostale opreme ter nenehnim izobraževanjem in 
funkcionalnim usposabljanjem zaposlenih v upravi lokalne skupnosti. 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
V letu 2008 načrtujemo ureditev novih sanitarnih prostorov v poslovnem prostoru Novi dom 
11, za potrebe diabetične ambulante ter sofinanciranje strehe na tem objektu, vse v skupni 
višini 8.808,00 €. 
 
06 VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJSKA VLAGANJA Z NAČRTOM NABAV  
     OBČINSKE UPRAVE 
 
Občinska uprava 
Razvoj informacijske tehnologije in hitro zastaranje opreme na področjih zahtevnejše 
obdelave podatkov nas sili v vsakoletna vlaganja v strojno in programsko opremo v občinski 
upravi, saj moramo zaradi funkcionalne povezanosti z državno upravo in ministrstvi, 
zagotavljati takšne tehnične standarde, ki bodo omogočali uporabi razpoložljivih virov in 
informacij. Tudi v prihodnjih letih predvidevamo vlaganja v nadgrajevanje in dopolnjevanje 
programske opreme v občinski upravi in redno nadomeščanje zastarele strojne opreme. 
V prihodnjem letu nameravamo zamenjati nekaj osebnih računalnikov in dopolniti 
programsko opremo. 
Del sredstev za opremo se letno namenja za drugo pisarniško opremo  in postopno zamenjavo 
starega dotrajanega pisarniškega pohištva. 
Investicijska vlaganja v upravni zgradbi so namenjena ureditvi prostorov. 
 
Gradnja PSO v KS Steklarna 
V KS Steklarna načrtujemo izgradnjo poslovno stanovanjskega objekta, kot nadomestne 
gradnje na lokaciji nekdanjega gostišča Logar, v katerem bodo poleg večnamenskega 
prostora/dvorane še prostori Sveta krajevne skupnosti, svojo dejavnost pa bodo lahko izvajala 
tudi društva s tega območja. V kletnem delu pa bo mogoče urediti prostore za PIGD Steklarna 
(ob njihovem sofinanciranju naložbe) v kolikor se bo dogovor z Mercatorjem za prodajo 
obstoječih prostorov za preureditev trgovine realiziral. V mansardi pa bi lahko pridobili 
stanovanjske prostore. Vrednost celotne naložbe je ocenjena na 417.303 €. 
 
Viri financiranja (v €): 
 
 2008 2009 2010 SKUPAJ 
Proračun  občine                                        100.000,00            192.105,00         62.604,00 354.709 
Drugi domači partnerji  62.594,00          62.594 
SKUPAJ 100.000,00          254.699,00         62.604,00   417.303 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
CIVILNA ZAŠČITA  
Oprema in naprave za zaščito in reševanje 
Nakup opreme izvajamo skladno z Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne 
zaščite (UL RS, št. 15/00, 88/00, 24/01) ter skladno s programom nabave opreme na osnovi 
katerega se opremljajo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote-tista, ki opravi 
uvajalno in temeljno usposabljanje je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje 
ali vajo. To pomeni, da uresničujemo odredbo s tega zornega kota. 
 
PROTIPOŽARNA VARNOST 
GZ Hrastnik je v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito 
in reševanje in pomoč (UL RS, št. 22/99, 99/99, 102/00, 33/02) pripravila razvojni program 
do leta 2010, ki zajema nabavo gasilskih vozil in gasilske opreme. 
V skladu s sprejetim razvojnim programom se želi v okviru Gasilske zveze Hrastnik doseči: 
- opremljenost operativne sestave gasilskih društev z zaščitno osebno in skupno opremo ter 
vozili, v skladu s sprejetimi normativi in standardi,  
- ureditev prostorov v gasilskih domovih, 
- posodobitev gasilskega poligona pri glasbeni šoli. 
 
V letu 2008 se za potrebe PGD Dol pri Hrastniku načrtuje nabava podvozja za GVC 16/25, v 
višini 62.594 EUR. Za leto 2009 je načrtovana nabava gasilskega vozila GVM s pripadajočo 
opremo  za potrebe PGD Prapretno. V letu 2010 se načrtuje nabava gasilskega vozila GVM s 
pripadajočo opremo za PGD Marno. 
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41 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO 
 
Program investicijskih vlaganj na področju družbenih dejavnosti in stanovanjskega 
gospodarstva  temelji na evidentiranih potrebah na posameznih področjih in finančnih 
zmožnostih  v obdobju 2008 – 2011.  
 
11 KMETIJSTVO 
1102 PROGRAMI REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTA 
Že vrsto let se tako na državnem kot občinskem nivoju zagotavljajo sredstva za subvencije za 
kmetijstvo, ki imajo v pretežni meri značaj državnih pomoči. Te subvencije se namenjajo za 
naložbe v objekte in opremo na kmetiji, dopolnilne dejavnosti, izobraževanje, zemljiške 
operacije, sadovnjake, ipd. 

 
14 GOSPODARSTVO 
1402 POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI 
Pomemben dejavnik za razvoj malega gospodarstva je tudi vključevanje lokalne skupnosti v 
to področje. Tudi za področje malega gospodarstva se že vrsto let zagotavljajo sredstva za 
subvencioniranje naložbe v prostor in opremo za opravljanje dejavnosti, izobraževanje 
podjetnikov in njihovih zaposlenih, odpiranje novih delovnih mest, nastope na sejmih, 
nagrade za inovacije, delovanje združenj na področju podjetništva, ipd.  

 
1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA 

V okviru tega področje se načrtujeta dva zahtevna projekta, katerih realizacija je pogojena z 
uspešnim kandidiranjem za pridobitev sofinancerskih sredstev iz državnega proračuna in 
evropskih skladov. Gre za projekt ureditve smučišča Rajska dolina s sistemom zasneževanja  
in projekt razširitve zimskega bazena v Hrastniku za izboljšanje ponudbe (savne, solarij, 
fitnes, squash). 

 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
     DEJAVNOST 
1605 VSPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE  
Prihodki, ki jih občina pridobiva iz naslova najemnin za stanovanja in kupnin za odprodajo 
stanovanj po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 (vsako leto se zmanjšujejo) zadoščajo le za 
investicijsko vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda, s tem pa ne omogočajo 
zagotavljanja sredstev za gradnjo novih neprofitnih stanovanj.  Ne glede na to in v uvodu 
prikazane omejitve, ki glede na trenutno stanje ne omogočajo zagotavljanje sredstev za 
vlaganja v novo stanovanjsko gradnjo, bomo na osnovi Programa razvoja stanovanjskega 
gospodarstva občine Hrastnik, ki je v zaključni fazi priprave, pričeli z aktivnostmi, v sklopu 
katerih so tudi dogovarjanja s Stanovanjskim skladom RS – javnim skladom o njihovem 
interesu vlaganj v gradnjo neprofitnih stanovanj v občini Hrastnik. V kolikor bodo dogovori 
uspešni in bo finančna konstrukcija sprejemljiva za občinski proračun bomo te projekte 
naknadno vključili v Načrt razvojnih programov.   
Trenutno pa so investicijska vlaganja na tem področju  usmerjena predvsem v vzdrževanje 
obstoječega stanovanjskega fonda. V dogovoru z upravniki stanovanj se bodo razpoložljiva 
sredstva v pretežni meri namenila za sanacijo streh,  zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo 
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sanitarnih prostorov ter obnovo kanalizacijskega, vodovodnega in električnega omrežja   v 
stanovanjskih hišah oz stanovanjih  v lasti občine Hrastnik. Zagotavljajo se tudi sredstva za 
vsakoletna vplačila v rezervne sklade etažnih lastnikov posameznih stanovanjskih hiš.  
V letu 2008 se načrtuje tudi nakup dveh stanovanj, v  kolikor bosta primerni stanovanji 
ponujeni za odkup.  
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Na tem področju se v letu 2008 načrtuje ureditev nadstreška nad novim vhodom v dežurno 
(urgentno) ambulanto in zamenjavo dotrajanih cevi toplovodnega ogrevanja med glavno 
toplotno postajo v stari stavbi in novo stavbo Zdravstvenega doma Hrastnik.  
V preostalih letih obravnavanega obdobja se načrtuje zamenjava oken na stavbi 
Zdravstvenega doma in obnova prostorov, v katerih se odvija zdravstvena dejavnost.  

Cilj teh investicijskih vlaganj je predvsem  vzdrževanje obstoječega  prostora, v katerem se 
odvija  zdravstvena dejavnost na primarni ravni. . 

 

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE DEJAVNOSTI 
Občina Hrastnik je v preteklosti skozi vlaganja v to področje že zagotovila dokaj  ustrezne 
pogoje za nemoteno izvajanje teh dejavnosti, zato v občini v  obdobju 2008 – 2011 praktično 
ne načrtujemo  vlaganj v razširitev teh kapacitet, temveč le vlaganja v investicijsko 
vzdrževanje kulturnih in športnih objektov. Na osnovi navedenega v tem obdobju načrtujemo 
realizacijo naslednjih investicijskih vlaganj: 

• prenova kulturnih objektov in nabava opreme; 
• ureditev atletske steze s tartanom v letu 2009; 
• zamenjava parketa v športni dvorani v Hrastniku v letu 2010; 
• zamenjava kritine na športni dvorani v Hrastniku v letu 2010; 
 

Kulturno rekreacijskemu centru in Knjižnici Antona Sovreta pa se zagotavljajo v  posameznih 
letih obravnavanega obdobja tudi sredstva za nabavo računalniške in druge opreme. 
Z realizacijo teh investicijskih vlaganj želimo obdržati dosežen standard na tem področju.  

Razširitev prostorskih kapacitet se načrtuje le pri zagotavljanju pogojev za  izvajanje 
knjižnične dejavnosti. V letu 2008 se načrtuje pričetek investicije v prenovo dvorane Poslovne 
stavbe v novo knjižnico, zaključena pa bo v letu 2009. Ocenjena investicijska vrednost 
preureditve znaša skupaj 438.157,00 € in sicer: 
 
1. projektna dokumentacija                                                                    10.000,00 € 
2. ureditev prostorov knjižnice                                                             421.735,00 €                                                                               
3. investicijski nadzor                                                                               6.422,00 €  
 SKUPAJ           438. 157,00 € 
 
V okviru finančnega pokritja investicije se načrtuje v letu 2009 tudi sofinanciranje s strani 
Ministrstva za kulturo (prijava na razpis za sofinanciranje investicij v kulturne objekte) v 
višini 168.694,00 €, preostala sredstva v višini 269.463,00 € pa predstavljajo lastni 
proračunski viri, ki se bodo zagotovili v letu 2008 in 2009. V okviru lastnih proračunskih 
virov se za realizacijo investicije v celoti namenjajo načrtovana sredstva kupnine Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve v višini 194.000,00 € za odkup prostorov v Domu starejših 
Hrastnik, v katerih izvaja sedaj svojo dejavnost knjižnica A. Sovreta Hrastnik. 
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Viri financiranja (v €): 
 
 2008 2009 SKUPAJ 
Proračun  občine                                        194.000,00            75.463,00         269.463,00 
Ministrstvo za kulturo                                                             168.694,00         168.694,00  
SKUPAJ 194.000,00          244.157,00         438.157,00   
 
Cilji izvedbe projekta so: 

• Povečana uporabna površine knjižnice  
• Izboljšani pogoji za uporabnike in zaposlene knjižnice 
• Izboljšani pogoji za dopolnilne dejavnosti knjižnice 
• Boljša dostopnost knjižnice                                                                                                          

 
19 IZOBRAŽEVANJE  
 
1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na posameznih enotah Vrtca 
Hrastnik in nabavo opreme za učilnice, saj prostorske kapacitete zadostujejo trenutnim 
potrebam po organiziranem varstvu otrok. V obravnavanem obdobju se načrtujejo 
naslednja vlaganja: 

• v letu  2008 prenova strehe na enoti Dolinca,  
• v celotnem obravnavanem obdobju se bodo zagotavljala sredstva prenovo prostorov  in    
       nabavo opreme. 
 
1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE 
Na področju izobraževanja bomo v tem obdobju nadaljevali s postopno zagotovitvijo 
ustreznih pogojev za izvajanje izobraževalnega dela na vseh šolah in glasbeni šoli. To bomo 
zagotovili z vlaganji v obnovo šol in zagotavljanjem predpisane opreme in učnih 
pripomočkov. 
V okviru tega se v letu 2008 načrtuje nabava opreme nove učilnice za gospodinjski pouk, ki je 
bila urejena v letu 2007. Poleg tega se načrtujejo še naslednja investicijska vlaganja: 
• v letih 2008 in 2010 nabava računalniške opreme v OŠ n. h.Rajka, 
• v letu 2008 pridobitev projektne dokumentacije za ureditev prostorov nove šolske 

knjižnice na OŠ n. h. Rajka nad prostori nove šolske kuhinje; 
• v letu 2008 ureditev WC in vertikalne kanalizacije na predmetni stopnji šole v Hrastniku, 
• prenova učilnic v letu 2009, 
• zamenjava oken na šoli v Hrastniku v obdobju 2009-2011, 
• zamenjava strehe na šoli v Hrastniku v letu 2009, 
• zamenjava strehe in oken na šoli Dol v obdobju 2010-2011, 
• OŠ V. Pavliča  se v letu 2008 zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje prostorov  
• Glasbeni šoli se zagotavljajo  v obravnavanem obdobju sredstva za nabavo instrumentov 

in opreme ter prenovo prostorov, 
 

Osnovni šoli n. h. Rajka se v letu 2008 zagotavljajo sredstva za odplačilo kredita, najetega za    
nabavo šolskega minibusa, ki bo v celoti odplačan v letu 2010. 
 
Z realizacijo teh investicijskih vlaganj bomo zagotovili  normalne pogoje za izvajanje 
izobraževalnega procesa v osnovnih in glasbeni šoli. 
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42 ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE  
     JAVNE SLUŽBE 

 
Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe opravlja naloge na področjih urejanja 
prostora, varstva okolja, urejanja prometa in gospodarskih javnih služb. 
 
16    PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA  
        DEJAVNOST 
 
V sklopu glavnega programa je poudarek na izdelavi Občinskega prostorskega načrta, kot 
temeljnega dokumenta za smotrno rabo prostora, skladno z novim zakonom o prostorskem 
načrtovanju. Dokument predstavlja zelo zahtevno nalogo tako s strokovnega kot tudi 
finančnega vidika, zato je izdelava predvidena v letih 2008 in 2009. Urejanje prostora bomo 
nadaljevali s pravočasno pripravo prostorskih načrtov in pripravo projektne dokumentacije za 
zagotavljanje pogojev za gradnjo stanovanjske in gospodarske infrastrukture. Priprava 
zazidalnih območij je pogoj za razvoj dejavnosti v prostoru, katerega izraba mora biti zaradi 
omejevalnih dejavnikov kar se da smotrna. Načrtujemo, da bo dokončan Lokacijski načrt za 
prenovo centra Dola pri Hrastniku in Lokacijski načrt Resnica, kar bo skupaj z že sprejetim 
Lokacijskim načrtom Spodnje Marno predstavljalo osnovo za eno in več stanovanjsko 
gradnjo. 
 
Pri pripravi načrta razvojnih programov smo na osnovi Programa o zagotavljanju kvalitetne 
vodooskrbe (KSP d.d., oktober 2005) pomemben poudarek dali zagotavljanju  sredstev za to 
področje na celotnem območju občine, kjer nas čaka še precej zahtevnih projektov, zlasti na 
območju Dola in okolice. V letu 2008 načrtujemo gradnjo vodovodnega sistema Turje – Gore 
– Kopitnik, kar bo prebivalcem tega območja zagotovilo zadostno in kvalitetno oskrbo z 
neoporečno pitno vodo.  
 

Projekt, sofinanciran iz EU 2007 2008 2009 SKUPAJ 

Vodovod Turje-Gore-Kopitnik         - 360.000,00 250.000,00 610.000,00 
 
V sklopu komunalnih urejanj bomo nadaljevali že začete projekte in sicer na območju Loga in 
Novega Loga, Novega doma, Spodnjega Marna, pričeli z urejanjem centra Dola pri Hrastniku, 
v vseh krajevnih skupnostih pa projekte izvajali skladno s prioritetami, ki jih sprejemajo sveti 
KS. 
   
15    VAROVANJE  OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
Naloge iz področja varstva okolja predstavljajo najpomembnejši in najzahtevnejši del načrta 
razvojnih programov na tem segmentu. Gradnja čistilne naprave in kolektorskega sistema, 
gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja in izgradnja centra za ravnanje z odpadki so 
težiščne naloge naslednjega obdobja. 
 
Pri pripravi načrta razvojnih programov smo v finančno konstrukcijo naložbe v centralno 
čistilno napravo in kolektorsko omrežje vključili evropska sredstva kohezijskih  skladov 
(60%), sredstva državnega proračuna (10%), sredstva takse (20%) in sredstva občinskega 
proračuna (10%).  Projekt se bo izvajal v letih 2008, 2009 in 2010. Pri izdelavi investicijske 
dokumentacije smo skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor opredelili potrebne vire za 
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realizacijo.  Naložba bo v celoti financirana z javnimi sredstvi, predviden rok izgradnje je tri 
leta, vrednost projekta po investicijskem programu pa 6.537.197,00 €. Temu je potrebno 
prišteti še stroške strokovnega nadzora in vodenje projekta, tako, da skupna vrednost projekta 
znaša 6.709.777,00 €.   
Tabela1: Viri financiranja v EUR-tekoče cene (vir: MOP – NRP v proračunu RS) 
 
LETO EU MOP TAKSA OBČ.PROR. SKUPAJ 
2006    45.151 45.151 
2007    33.213 33.213 
2008 1.659.900 394.962 789.717 138.475 2.983.054 
2009 1.659.900 394.962 263.239 664.953 2.983.054 
2010 368.867 87.769 197.084 11.585 665.305 
SKUPAJ 3.689.588 877.690 1.316.197 755.553 6.709.777 
 
Na področju urejanja kanalizacijskega omrežja nas v prihodnjem obdobju čaka tudi prenova 
in izgradnja sekundarnega omrežja, ki bo omogočila, da bodo odplake na ustrezen način 
pripeljane na glavno omrežje in končno na centralno čistilno napravo.  
 
Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki na deponiji Unično predstavlja nadaljevanje 
projekta občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Litija in Radeče  ter Ministrstva za okolje in 
prostor. V letih 2008-2010 načrtujemo izgradnjo kompostarne, sortirnice suhe frakcije, 
dostopne ceste ter ureditev kompletne degradirane infrastrukture na tem območju. S projekti 
bomo kandidirali tudi za pridobitev evropskih sredstev iz kohezijskih skladov in sredstev iz 
proračuna RS. 
 
 
13    PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
V območju LN Rikljev most gre za rešitev dolgoletnega prometnega problema križanja dveh 
enakovrednih prometnic. Nosilec naloge je država, občina pa je dolžna sofinancirati 
prestavitve lokalne komunalne infrastrukture. Projekt se je po dinamiki državnega proračuna 
pričel izvajati v letu 2006, dokončan pa bo v letu 2008.    
 
Pomembni projekti, ki jih načrtujemo v letu 2008 so nadaljevanje rekonstrukcije lokalne ceste 
Hrastnik-Radeče in pričetek rekonstrukcije lokalnih cest Boben-Čeče in  Turje-Gore-
Kopitnik. Vse tri naložbe bodo dokončane v letu 2009. 
 
 

Projekt, sofinanciran iz EU 2007 2008 2009 SKUPAJ 
Rekonstrukcija  LC 122010 
Hrastnik -Radeče 402.298,00 126.000,00 154.000,00 682.298,00 
Modernizacija   .LC122100 Marno 
-Turje-Gore         - 370.000,00 300.000,00 670.000,00 
Rekonstrukcija LC423250 Čeče -
Boben         - 188.298,00 412.032,00 600.330,00 
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KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
Razvojni programi krajevnih skupnosti zajemajo investicijska vlaganja v domove KS, igrišča 
in komunalno – cestno infrastrukturo v posamezni krajevni skupnosti. Pred pripravo predloga 
proračuna in razvojnega programa smo na delovnih razgovorih s Sveti vseh krajevnih 
skupnosti uskladili program nalog za leto 2008 v okviru razpoložljivih sredstev, programe za 
celotno obdobje do 2011 pa sveti KS še usklajujejo po projektih in bodo vneseni v gradivu za 
drugo obravnavo.  
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

