
41 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO 
 
Na osnovi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Hrastnik    ter 
sprejetih področnih predpisov na državnem in občinskem nivoju  Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo opravlja upravne, strokovne organizacijsko tehnične in 
administrativne naloge   na področju izobraževanja, predšolske vzgoje,   športa in rekreacije, 
kulture, storitev splošnega zdravstvenega varstva, kmetijstva, gozdarstva, ribištva in lova, 
turizma in stanovanjskega gospodarstva. 
 
Na teh področjih načrtujemo uresničitev naslednjih ciljev: 
 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
To področje zajema izvajanje programov na področju delovanja delov občine ali zvez občin, 
združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo izvaja na tem področju en glavni program. 
 
Zakonodaja in pravna podlaga: 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 93/05), 
- Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-

2013 (Ur. list, RS, št. 23/2006), 
- Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. list RS, št. 31/2006), 
- Sklep o vpisu v evidenco subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni, Služba 

Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, z dne 1.10.2007, spis št. 03-
4/2007/54, spis Občine Hrastnik št. 300-4/2007 

 
Globalni cilji: 
- sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh 
področjih ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji (kultura, šport, gospodarstvo, 
zdravstvo, socialno varstvo, okolje in prostor, podeželje, ipd.). 
- gospodarski razvoj regije, 
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije, 
- izboljšanje kakovosti okolja in smotrnejše rabe prostora, 
- dvig kvalitete življenja na lokalnem in regionalnem območju, 
- povečanje podjetniške aktivnosti in inovativnosti. 
 
Letni in planirani rezultati: 
- sodelovanje pri pripravi, prijavi in izvajanju lokalnih, regionalnih in drugih projektov ter 
strategij za črpanje evropskih in drugih sredstev. 
 
0601 –  Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 
 
Glavni program 0601 vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih 
delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike 
povezovanja občin).V okviru tega glavnega programa se bo v občini izvajal en podprogram:  
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06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 
 

Ø 4106001 Razvojni programi, projekti, strategije  
V okviru te proračunske postavke se v letu 2009 načrtujejo sredstva v višini 15.110,00 € za 
sofinanciranje deleža občine Hrastnik za delovanje Regionalnega razvojnega centra, d.o.o., ki 
opravlja storitve v javnem interesu za področje zasavske regije (delovanje regijskih organov, 
garancijska shema, štipendijska shema, priprava in prijava dokumentacije za  ustrezne javne 
razpise za regionalne projekte, ipd.).  
 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
To področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, 
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in 
ribištva. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo izvaja na tem področju en glavni 
program. 
 
Zakonodaja in druga pravna podlaga: 

- Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/2008), 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 55/03-UPB1), 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04), 
- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-

2013 (2006/C 319/01), 
- Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 z  dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 

88 Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, 
ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in sprememba Uredbe (ES) št. 
70/2001  (skupinska izjema), 

- Uredba Komisije (ES) št. 1860/04 o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe ES za de 
minimis pomoči v kmetijskem in ribiškem sektorju, 

- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja 
kmetijstva in ribištva (Ur. list RS, 74/04),  

- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in 
pomočeh po pravilu »de minimis« (Ur. list RS, št. 61/2004) 

- Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s 
področja kmetijstva in ribištva (Ur. list RS, št. 106/04), 

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, julij 2007, 
- Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin Zagorje ob Savi, 

Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007-2013, dne 28.6.2007, 
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in 

kmetijstva v občini Hrastnik (Ur. vestnik Zasavja, št. (Uradni vestnik Zasavja, št 
17/07), 

- Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči: Podpora programom razvoja podeželja v 
občini Hrastnik 2007-2010, št. priglasitve K-BE006-5880181-2007, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano , spis št. 330-3/2007, z dne 1.6.2007, 

- Mnenje o shemi »de minimis« pomoči:  Dodeljevanje državnih pomoči za razvoj 
podeželja in kmetijstva v občini Hrastnik – de minimis, št. priglasitve M002-5880181-
2007), Ministrstvo za finance, Sektor za spremljanje državnih pomoči, spis št. 330-
3/2007, z dne 29.3.2007 in dne 20.6.2007. 
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Globalni cilji: 
- v čim večji meri ohraniti obstoječe število kmetij, 
- prestrukturiranje kmetij in kmetijske proizvodnje, 
- razvijanje in pospeševanje dopolnilnih dejavnosti, 
- razvijanje in pospeševanje ekoloških kmetij, 
- preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč, 
- izboljševanje strukture zemlje ter zaokroževanje kmetijskih zemljišč, 
- ohranjanje in razvijanje travniških sadovnjakov, 
- izobraževanje kmetov in prebivalcev na podeželju, 
- izboljšanje kvalitete življenja na podeželju, 
- povezovanje kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na podeželju. 

 
Letni in planirani rezultati: 
- sodelovanje pri delovanju lokalne akcijske skupine (LAS) za pripravo regionalnih in drugih    
projektov ter strategij in za črpanje evropskih in drugih sredstev; 
- dodelitev subvencij za uresničevanje globalnih ciljev razvoja kmetijstva na lokalnem 
območju.  
 
1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva  
 
Glavni program 1102 vključuje sredstva za financiranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in 
živilstvu. Od 1.1.2007 do konca leta 2013 so v veljavi nova pravila za državne pomoči, ki 
imajo osnovo v smernicah Evropske skupnosti, zato smo v skladu s temi pravili uskladili tudi 
pravilnik in določili ukrepe, ki se bodo financirali. V okviru tega glavnega programa se bosta 
v občini izvaja dva podprograma in sicer:  
 
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
 

Ø 411001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu  
V okviru te proračunske postavke se načrtujejo v letu 2009 sredstva v višini 24.853,00 € za 
dodeljevanje subvencij kot nepovratnih sredstev in za delovanje LAS – lokalne akcijske 
skupine. Sredstva bodo na osnovi novega pravilnika ter javnega razpisa dodeljena kmetom kot 
tudi institucijam s področja kmetijstva za naslednje namene: 
- naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev – primarna kmetijska proizvodnja (hlev, 
kozolec, kašča, hlevska oprema, ipd.), 
- varstvo tradicionalnih stavb (kulturna dediščina na kmetijskih gospodarstvih), 
- zaokrožitev kmetijskih zemljišč (pravni in upravni stroški), 
- naložbe v dopolnilne dejavnosti – de minimis, izločena so agromelioracijska dela, ki so 
zajeta v programu zemljiških operacij, 
- naložbe v trženje proizvodov in storitev – de minimis, 
- delovanje lokalne akcijske skupine – delež sofinanciranja lokalne skupnosti. 
 

Ø 4111003 Zemljiške operacije 
Po novi programski klasifikaciji so na tej proračunski postavki upoštevana sredstva, ki so 
namenjena za zemljiške operacije. V okviru tega programa bodo subvencije dodeljene 
kmetom v načrtovani višini 3.110,00 EUR. Sredstva bodo dodeljena na osnovi javnega 
razpisa za naslednje namene: 

- male agromelioracije, ki niso poseg v prostor (brez dela in materiala za drenažo -
odvodnjavanje), 

- postavitev pašnikov, 
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- ureditev dostopov (travniške in poljske poti, poti v sadovnjakih). 
 
14 GOSPODARSTVO 
 
To področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in 
razvoj turizma. Na tem programu Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo izvaja dva 
glavna programa (1402, 1403). 
 
Pravna podlaga: 

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008), 
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. list RS, št. 102/2007, ZPOP-1), 
- Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS št. 42/06, 60/06, 10/08, 68/08), 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04), 
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in 

pomočeh po pravilu 'de minimis` (Ur. list RS, št. 61/2004, 22/2007) 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04), 
- Državni razvojni program 2007-2013, sprejela Vlada RS dne 20.marca 2008, 
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva 2007-2013, Ministrstvo za gospodarstvo 
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva 

in obrti v občini Hrastnik in podeljevanju nagrad za inovacije (Ur. vestnik Zasavja št. 
7/04, 3/05, 4/07) 

- Mnenje o shemi »de minimis« pomoči:  Finančne pomoči za ohranjanje in razvoj 
podjetništva in obrti v občini Hrastnik, št. priglasitve M001-5880181-2007), 
Ministrstvo za finance, Sektor za spremljanje državnih pomoči, spis št. 319-3/2007 

 
Globalni cilji: 

- spodbujanje pridobivanja novih znanj v podjetništvu, kot enega izmed osnovnih 
pogojev konkurenčnosti, 

- zmanjšanje števila brezposelnih oseb v občini, 
- spodbujanje uvajanja novih razvojnih programov ter širitev obstoječih, 
- osvajanje novih trgov in novih tržnih niš, 
- spodbujanje in nagrajevanje inovativnosti (samo za malo gospodarstvo – mikro, mala 

in srednja podjetja), 
- spodbujanje delovanja združenj, ki razvijajo in podpirajo podjetništvo, 
- informiranje podjetnikov o javnih razpisih in drugih aktivnostih, 
- tekoče spremljanje dogajanj o gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih, 
- zagotavljanje novega in obstoječega promocijskega materiala ter označevanje 

pomembnejših turističnih točk. 
 
Letni cilji in planirani rezultati: 

- dodelitev subvencij (državne in nedržavne pomoči) za uresničevanje globalnih ciljev 
razvoja malega gospodarstva na lokalnem območju, 

- tekoče spremljanje dogajanj o gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih in 
informiranje podjetnikov o javnih razpisih in drugih aktivnostih, 

- delovanje podjetniškega krožka na OŠ n. h. Rajka Hrastnik 
- sodelovanje v regijskem projektu Natura – turistične zanimivosti Zasavja, 
- zagotavljanje promocijskega materiala in označb za turistične namene. 
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1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Glavni program 1402 vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. V 
okviru tega glavnega programa se v občini izvaja en podprogram in sicer: 
 
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 

Ø 4114100 Subvencije za malo gospodarstvo 
Ta  program zajema dve proračunski postavki. Proračunska postavka v višini 38.678,00 € je 
namenjena dodeljevanju državnih in nedržavnih pomoči ter nagrad. Sredstva se bodo 
dodeljevala na osnovi določil Pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in 
pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v občini Hrastnik ter podeljevanju nagrad za 
inovacije in javnega razpisa za naslednje namene: 

- dodatno izobraževanje podjetnikov in njihovih zaposlenih, 
- subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest pri podjetnikih za brezposelne osebe 

iz Hrastnika in samozaposlitve ter prve redne zaposlitve, 
- subvencioniranje naložb v obrt in podjetništvo (poslovni prostor, določena oprema, 

nematerialne pravice, poslovni načrti, ipd.), 
- subvencioniranje stroškov prvega nastopa na sejmu, 
- delovanje podjetniškega krožka na OŠ n. h. Rajka Hrastnik 
- delovanje združenj za področje podjetništva in obrti, 
- nagrade inovatorjem za malo gospodarstvo. 

 
Ø 4114101 Podatkovna baza o poslovanju družb 

Proračunska postavka v višini 340,00 € je namenjena pridobivanju podatkov o stanju 
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. 
 
1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  
Glavni program 1403 vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. V 
okviru tega programa izvaja Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo dva 
podprograma, in sicer: 
 
14039001 – Promocija občine  

Ø 4114001 Spodbujanje razvoja turizma  
Sredstva v višini 11.178,00 € so namenjena za: 

- sodelovanje v regijskem projektu Natura – turistične zanimivosti Zasavja, 
- sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna na regijskem nivoju ter pri 

prireditvi Sovretova pot, 
- označitev  turističnih točk. 
 

Ø 4114002 Promocijski material in oglaševanje  
Sredstva v višini 500,00 € so namenjena za nabavo razglednic in novih fotografij za 
promocijo kraja. 
 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
     DEJAVNOST 
 
To področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru  
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Oddelek za 
družbene dejavnost in gospodarstvo izvaja na tem področju en glavni program.  
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Zakonodaja: 
- Nacionalni stanovanjski program (Ur.l. RS, št. 43/00), 
- Stanovanjski zakon (Ur.l. RS, št. 69/03, 57/08) 
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/06) 

 
Globalni cilji: 
- zagotavljanje novih  neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi,  
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in 
   posodobitvami.  
 
Letni cilji in planirani rezultati: 
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in 
   posodobitvami, 
- pridobiti dva nova stanovanja.  
 
1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Glavni program 1605 vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge 
programe na stanovanjskem področju. V okviru tega glavnega programa izvaja občina dva 
podprograma in sicer:  
 
16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 

Ø 4116002 –  Investicijsko vzdrževanje stanovanj 
V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva v skupni višini 71.857,00 eur.  
Sredstva se namenjajo za: 
-  vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov pri upravnikih  
-  pridobitev projektne dokumentacije za večje posege investicijskega vzdrževanja in 
-  investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj v lasti občine. 
 
Upravniki so pripravili prioritete, ki jih je v letu 2009 potrebno nujno izvršiti na posameznih 
stanovanjskih objektih. Pri tem pa gre tako za prenovo skupnih delov in naprav stanovanjskih 
hiš, kot tudi posameznih stanovanj. Dogovorjeno je bilo, da s v okviru razpoložljivih 
načrtovanih sredstev prioritetno realizirajo naslednji posegi: 
- sanacija strehe stanovanjskega objekta C. 1. maja 43 (nerealizirano v letu 2008), 
- prenova stanovanjskega objekta C. 1. maja 20 (ureditev sanitarij v pritličju in zaprtje 
  skupnih balkonov)   
- sanacija balkonov C. maja 26, 
- rušenje objekta C. 1. maja 27, 
- zamenjava stavbnega pohištva (Pot F Pušnika 2, Log 1, Log 2, Trg F. Kozarja 14, Novi  
  Log11),  
 
Zgoraj navedena načrtovana vlaganja se lahko tudi spremenijo v kolikor bo prišlo do potreb 
po nujnih intervencijah, ki nimajo značaj tekočega vzdrževanja.   
 
Zaradi ponovne ocene potreb znotraj posameznih postavk glavnega programa 1605 
Spodbujanje stanovanjske gradnje se povečujejo sredstva v okviru proračunske 
postavke 4116002 Investicijsko vzdrževanje stanovanj za 30.000,00 €, za isti znesek pa se 
zmanjšujejo sredstva na proračunski postavki 4116001 Tekoči stroški upravljanja in 
vzdrževanja stanovanj. 
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1605903 –  Drugi programi  na stanovanjskem področju 
 

Ø 4116001 –  Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj 
Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja zajemajo stroške upravljanja na osnovi sklenjenih 
pogodb z upravniki, stroške tekočega vzdrževanja, prenakazila kupnin na Republiški 
odškodninski sklad in Stanovanjski sklad R Slovenije (30% od kupnin za prodana stanovanja 
po stanovanjskem zakonu iz leta 1991), stroški vpisa etažne lastnine ter stroški, ki nastanejo z 
nezasedenimi stanovanji. Za te namene se načrtujemo skupaj 179.980,00 €.  
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
To področje zajema  določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne 
programe zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. Oddelek za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo izvaja na tem področju tri glavne programe. 
 
Zakonodaja: 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št.23/05 UPB 2, 15/08, 23/08)   
- Zakonu o zdravstvenem varstvu  in zdravstvenem zavarovanju (U.l. RS št. 72/06 UPB3, 
   91/07, 76/08) 
 
Globalni in letni cilji: 
- financiranje mrliško pregledne službe, 
- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne 

zdravstvene službe na primarni zdravstveni ravni,  
- sofinanciranje dislocirane ambulante na Dolu pri Hrastniku, 
- sofinanciranje metadonske ambulante v Zdravstvenem domu Trbovlje, 
- seznanjanje občanov z vplivom okolja na zdravje ter zdravstvenem stanju občanov v 

občini in širši regiji v okviru projekta »od podrobnejše analize okolja in zdravja v 
Zasavski regiji do odpravljanja razlike v zdravju« .   

 
1702 – Primarno zdravstvo  
Glavni program 1702 vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti  na področju 
primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih 
dejavnosti.  V okviru tega  programa izvaja občina en podprogram in  sicer:  
 
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov  
 
Ø 4117004  ZD Hrastnik – investicijska vlaganja 

Zdravstveni dom Hrastnik bo  v letu 2009 realiziral z lastnimi sredstvi amortizacije in sredstvi 
proračuna v višini 30.000,00 € zamenjavo kotla za ogrevanje sanitarne vode, uredil lovilce olj 
in asfaltno preplastitev spodnjega parkirišča in nabavil reševalno vozilo za nenujne 
medicinske prevoze sedečih potnikov.  
 
 
Ø 4117006  Sofinanciranje ambulante na Dolu 

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo koncesionarki sredstva za plačilo razlike 
med višino sredstev, ki bi jo koncesionarka prejemala od Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
za 100% glavarino in sredstvi za dejansko doseženo glavarino.  Občinski svet občine Hrastnik 
je v okviru podelitve koncesije za ambulanto Dol in dodatnih zahtev koncesionarke sprejel 
sklep, da se v okviru proračunskih sredstev 5 let zagotavljajo koncesionarki sredstva do višine 
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100% glavarine. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na osnovi 7. člena Področnega 
dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za koncesionarjem dve leti 
zagotavlja poravnavo  80% sredstev za glavarino, izračunanih na podlagi povprečnega števila 
opredeljenih zavarovanih oseb v R Sloveniji. Po izteku te dobe, pa koncesionarki na podlagi 
sklenjenih vsakoletnih pogodb zagotavlja sredstva  za dejansko doseženo glavarino. Za 
proračunsko leto 2009 so v okviru te proračunske postavke  zagotovljena   sredstva za plačilo 
te razlike v višini 20% sredstev glavarine v višini   10.500,00 €   sicer za dobo 12 mesecev  
Prav tako se na osnovi sklepa Občinskega sveta  Zdravstvenemu domu  za leto 2008 
zagotavljajo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov obratovanja zobozdravstvene 
ambulante na Dolu in sicer v višini   2.000,00 €.   
 
1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva  
Glavni program 1706 vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja 
prebivalstva in promocijo zdravja. V okviru tega glavnega programa se izvaja en podprogram.  
 
17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 
 

Ø 4117003  Sofinanciranje metadonske ambulante v ZD Trbovlje   
Sredstva v višini 4.173,00 € so namenjena sofinanciranju delovanja metadonske ambulante v 
Zdravstvenem domu Trbovlje, katero obiskujejo tudi odvisniki iz naše občine. 
 

Ø 4117007  Spremljanje zdravstvenega stanja občanov    
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana končal bo v letu 2009 predvidoma nadaljeval z 
izvajanjem  projekta »Od podrobnejše analize okolja in zdravja v Zasavski regiji do 
odpravljanja razlik v zdravju«. Za sofinanciranje tega nadaljevanja so v proračunu 
zagotovljena sredstva v višini 2.500,00 €. 

 
 

1707 – Drugi programi na področju zdravstva  
Ta glavni program 1707 vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno 
službo. V okviru tega glavnega programa se v Občini izvajata dva podprograma in sicer:  
 
17079001 – Nujno zdravstveno varstvo 

  
Ø 4117002  Zdravstveno zavarovanje občanov – 15. člen ZZZ   

V okviru te proračunski postavke mora občina zagotavljati sredstva za zdravstveno 
zavarovanje tistim osebam, državljanom Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na 
območju občine Hrastnik in ki nimajo  prejemkov in tudi ne morejo pridobiti statusa 
zavarovanca, razen po 15. in 20. členu tega zakona. To so brezposelne osebe, ki ne prejemajo 
nadomestila in denarne pomoči pri Zavodu za zaposlovanje in tudi nimajo drugih prejemkov, 
otroci po 18. letu starosti, ki se ne šolajo in niso zaposleni, študenti, ki v šolskem letu niso 
redno vpisani, brezdomci ter  z uveljavitvijo novega pravilnika (predvidoma v začetku leta 
2009) tudi  otroci do 18 leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker 
njihovi starši ne skrbijo za njih oz. ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno 
zavarovanje in študentje, ki imajo priznan status študenta, stari pa so več kot 26 let.   Sredstva 
v višini 140.000,00 € se zagotavljajo za plačilo zavarovanja za 460 oseb.  
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17079002 – Mrliško ogledna služba 
 

Ø     4117001  Plačila storitev mrliških ogledov    
Višina potrebnih sredstev za plačilo storitev mrliških ogledov  pokojnikov, ki so imeli zadnje 
stalno prebivališče v naši občini, je odvisna  od števila a mrliških pregledov oz. zahtevanih 
obdukcij v zvezi z razjasnitvijo vzroka smrti. Načrtovana  sredstva  za leto 2009 v višini 
11.500,00 € pa  temeljijo  na oceni realizacije porabe  sredstev za te namene v letu 2008. 
 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
 
To področje zajema  programe kulture in športa. Oddelek za družbene dejavnosti na tem 
področju izvaja tri glavne programe.  področju primarnega zdravstva, preventivne programe 
zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo izvaja na tem področju tri glavne programe. 
 
Zakonodaja: 
 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/07 UPB 1, 

56/08), 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08), 
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/01), 
- Zakon o športu (Uradni list RS št. 22/98), 
- Zakon o društvih (Uradni list RS št. 61/06), 
- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91,8/96 in naprej). 

 
 
Globalni cilji: 
- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do 

knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, 
- uporabnikov knjižnice, rast izposoje, itd), 
- zagotavljanje pogojev za prikaz in ohranitev premične kulturne dediščine v Muzeju 

Hrastnik,  
- zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev 

kulturnih prireditev, 
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, 
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,  
- povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov,  
- povečanje števila športno aktivnih občanov, 
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih 

kadrov v športu. 
 

Letni cilji in planirani rezultati: 
- na področju knjižničarstva ustvarjanje pogojev za nadaljnje izboljšanje kulture branja in 

povečanje dostopnosti do knjige in revij vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini,   
- urediti nove prostore za izvajanje knjižnične dejavnosti,  
- preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, nabavo opreme in 

vzdrževanja prostorov društvom s  področja ljubiteljske kulture in Zvezi kulturnih 
društev, 
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- izdaja strokovnih publikacij po posameznih muzejskih zbirkah, organizacija delavnic za 
osnovno šolsko mladino v okviru posameznih muzejskih zbirk ali celoti, 

- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti v objektih, ki 
so v upravljanju javnega zavoda Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik,  

- preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje  dejavnosti športnih društev in klubov 
ter Športne zveze Hrastnik.  

 
 
1802 – Ohranjanje kulturne dediščine  
Glavni program 1802 vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in 
premične dediščine. V okviru tega programa se v občini izvajata dva podprograma.  
 
18029001 – Nepremična kulturna dediščina 
 

Ø 4118303  Vzdrževanje spominskih obeležij  
V okviru te postavke se  zagotavljajo sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij. 
Načrtovana sredstva v višini 2.000,00 € zajemajo manjše obnove posameznih spominskih 
obeležij in hortikulturno ureditev teh spominskih obeležij (dvakrat letno).  
 
 
18029002 Premična kulturna dediščina  
 

Ø 4118301  Zasavski muzej  Trbovlje – aktivnosti v hrastniškem muzeju 
V letu 2009 se bo v okviru aktivnosti, ki jih vsako leto izvaja Zasavski muzej Trbovlje v 
Muzeju Hrastnik in s sredstvi v višini 5.300,00 € realiziralo: 
- izvajanje delavnic za predšolsko in šolsko mladino v okviru zbirk lutk in igrač in zbirke  
   razvoja šolstva,  
- postavitev občasne razstave z naslovom »Rudniški vhodni objekti« , 
- dopolnitev zbirke arheologije in  
- nabava treh vitrin za postavitev občasnih razstav.  
 
 
1803 – Programi v kulturi  
Glavni program 1803 vključuje sredstva za knjižnično dejavnost,  ljubiteljsko kulturo in druge 
programe v kulturi. V okviru tega programa se v občini izvajajo trije podprogrami. 
 
18039001 – Knjižničarstvo in založništvo 
 

Ø 4118200  Knjižnica Antona Sovreta – redni transferi 
Tako kot drugim javnim zavodom se po istih kriterijih in merilih zagotavljajo sredstva za  
plače in druge prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca, premije dodatnega 
pokojninsko invalidskega zavarovanja in sredstva za materialne stroške.  Za te namene se 
knjižnici zagotavljajo sredstva v višini 126.284,00 €. 
 

Ø 4118201  Knjižnica Antona Sovreta – nakup knjižničnega gradiva  
Za nakup knjižničnega gradiva se v letu 2009 načrtujejo sredstva v višini 17.692,00  €. 
Nakup knjižničnega gradiva se financira na osnovi javnega razpisa  tudi s strani Ministrstva 
za kulturo. Knjižnica je že oddala prijavo na razpis.  
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Ø 4118203  Knjižnica Antona Sovreta – investicijska vlaganja  
Že v letu 2008 se je načrtovala prenova Poslovne dvorane, s katero bi zagotovili nove prostore 
Knjižnici Antona Sovreta. Predpogoj za realizacijo tega posega pa je bil odkup sedanjih 
prostorov knjižnice s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za potrebe Doma 
starejših Hrastnik.  Do dogovora o odkupu v letu 2008 ni prišlo, se pa dogovori nadaljujejo , 
zato se realizacija investicije načrtuje v letu 2009. Obrazložitev celotne investicije z 
načrtovanimi viri financiranja je v okviru  Načrta razvojnih programov Občine Hrastnik za 
obdobje 2009-2012.  
Dogovor o odkupu je bil sklenjen, s tem, da bo 50% kupnine plačano v 30. dneh po 
podpisu pogodbe, 50% pa po predaji prostorov v letu 2010. Zaradi navedenega se 
zagotovljena sredstva za financiranje investicije v letu 2009 zmanjšujejo za 97.000,00 €, 
v NRP pa za isti znesek povečujejo v letu 2010. S strani Ministrstva za kulturo pa smo 
na naše pismo pridobili odgovor, da podpirajo investicijo, da pa so sredstva za 
sofinanciranje investicij za leto 2009 že razdeljena, občina pa se naj prijavi na razpis za 
sofinanciranje investicij za leto 2010. 
  
18039003 – Ljubiteljska kultura 

 
Ø 4118300  Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture  

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva v višini 31.088,00 € za 
sofinanciranje dejavnosti vseh kulturnih društev v občini in Zveze kulturnih društev. Izvajalci 
kulturnih programov   bodo izbrani na osnovi sprejetega letnega programa  kulture in javnega 
razpisa v  skladu s kriteriji in merili Pravilnika o merilih  za vrednotenje programov v 
ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik. 
 
 
18039005 – Drugi programi v kulturi    
 

Ø 4118100  KRC Hrastnik – stroški upravljanja kulturnih objektov 
Glede na to, da javni zavod Kulturno rekreacijski center opravlja  dejavnost za različna 
področja  glede  na novo programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov je kot 
celota prikazan in obrazložen v  prilogi. 
 

Ø 4118101  KRC Hrastnik – sofinanciranje abonmajskih predstav  
Kulturno rekreacijski center Hrastnik je  organizator  vsakoletnega gledališkega abonmaja, 
tako za starejšo populacijo kot mladino,  katerega stroški se krijejo iz prodanih vstopnic in s 
sofinanciranjem  s strani proračuna občine. Za sofinanciranje  se predvidevajo sredstva v 
višini 7.172,00 €. V okviru  gledališkega abonmaja se načrtuje 6 gledaliških predstav za 
mladino in 6 gledaliških predstav za odrasle.  
 

Ø 4118102  KRC Hrastnik  - stroški razstav v Galeriji  
Sredstva v višini 3.500,00 €  zagotavljajo organizacijo in izvedbo  5 - 6 razstav v Galeriji 
Delavskega doma Hrastnik. Stroški posamezne razstave vključujejo oblikovanje in tiskanje 
vabil, organizacijo in izvedbo otvoritve in stroške dežurstva v času možnosti ogleda razstave.   
 

Ø 4118304  Projekt Sovre  
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva v višini 5.000,00 € za 
pridobitev idejne in projektne rešitve ureditve spominske sobe A. Sovreta v Šavni Peči. 
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1805 – Šport in prostočasne aktivnosti  
Ta glavni program 1707 vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa. V 
okviru tega glavnega programa se preko  Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
izvaja en podprogram. 
 
18059001 – Programi športa 
  

Ø 4118001  Sofinanciranje športnih programov v občin  
Izvajalci športnih programov v občini Hrastnik bodo izbrani na osnovi sprejetega letnega 
programa  športa in javnega razpisa. Izbrani programi izvajalcev  bodo iz občinskega 
proračuna sofinancirani v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika za vrednotenje 
športnih programov v občini Hrastnik. Za sofinanciranje športnih programov se za leto 2009 
načrtujejo sredstva v višini 76.222,00 € in sicer za  naslednje programe: 
- sofinanciranje programov športa mladih, 
- sofinanciranje  programov športne rekreacije, 
- sofinanciranje  programov vrhunskega športa,  
- sofinanciranje  programov kakovostnega športa,  
- sofinanciranje športnih programov za izobraževanje, prireditve (Večer Športa) in 

delovanje športne zveze in druge naloge skupnega pomena, 
- sofinanciranje informacijskega sistema izvajalcev športnih programov, 
- sofinanciranje športnih programov, za funkcionalno delovanje in investicijsko    

vzdrževanje ter opremo športnih objektov v lasti športnih društev in klubov. 
V letu 2009 se za investicijsko vzdrževanje objektov v lasti športnih društev in klubov 
namenjajo tudi sredstva v višini 97.500,00 €.  
  

Ø 4118013  KRC Hrastnik – stroški upravljanja športnih objektov – delno 
Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  
 

Ø 4118014  KRC  Hrastnik –  investicije v športne objekte –delno     
Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  
 
19 IZOBRAŽEVANJE 
To področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega 
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike 
pomoči šolajočim. Oddelek za družbene dejavnost in gospodarstvo izvaja na tem področju širi  
glavne programe.  
 
Zakonodaja: 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07-UPB5,    
  36/08 in spremembe), 
- Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/08)), 
- Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 81/2006-UPB3, 102/07), 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07 UPB1), 
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS št., 81/06-UPB1), 
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1), 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 UPB 2) 
 
Globalni cilji: 
- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in 

zagotavljanjem kakovostne izvedbe  Kurikula za vrtce, 
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- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev 
za izvajanje sprejetih nacionalnih programov, 

- zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje odraslih in delovanje glasbenih 
šol, 

- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem 
različnosti  otrok,  

- dvig izobrazbene ravni občanov z zagotavljanjem sredstev za štipendiranje na 
univerzitetnih, visokošolskih, višješolskih in poklicnih izobraževanjih, 

- krepitev zdravja in duha predšolskih in šolskih otrok z zagotavljanjem sredstev za 
sofinanciranje letovanja otrok, 

 
Letni cilji in planirani rezultati: 
- zagotavljanje kvalitetne izvedbe programov predšolskega varstva z zagotavljanjem  

kakovostne izvedbe Kurikula za vrtce in dobrih igrač.    
- zagotavljanje optimalni materialnih pogojev za izvajanje programa osnovno šolskega 

izobraževanja,  
- vključevanje učencev s posebnimi potrebami v ustrezne programe izobraževanja,  
- izvajanje dela osnovno šolskega programa preko šole v naravi, 
- zagotavljanje osnovnega glasbenega izobraževanja,  
- zagotavljanje dviga izobrazbene strukture občanov s štipendiranjem.   

1902 -  Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Glavni program 1902 vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in 
vzgoje otrok. V okviru tega glavnega programa se v občini izvaja en podprogram in sicer: 
 
 
19029001 - Vrtci 
 

Ø 4119100   Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok  
Javno službo na področju predšolske vzgoje v Hrastnik izvaja en javni zavod in sicer Vrtec 
Hrastnik, ki ima tri organizacijske enote. Te so Enota Dolinca, Enota Sonček in Enota Lučka.  
Sredstva, ki se zagotavljajo na tej postavki se namenjajo za  sofinanciranje varstva in vzgoje 
predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno  ekonomsko ceno in zneskom, ki se, na 
osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (U.l. RS št.44/96 in spremembe) z 
odločbo o odmeri višine plačila vrtca, odredi staršem.  Starši lahko plačujejo  največ 80% 
veljavne ekonomske cene programa vrtca, kar pomeni, da mora občina vrtcu dejansko 
zagotavljati sredstva v višini 20% cene programa za te otroke. V času počitnic pa se vrtcu na 
osnovi sklepa Občinskega sveta zagotavlja plačilo storitev glede na število otrok po stanju 
30.6. tekočega leta.   
Prav tako se zagotavljajo sredstva tudi za plačilo storitev vzgoje in varstva otrok  zavodom v 
drugih občinah Slovenije, v katere so vključeni otroci s stalnim prebivališčem iz občine 
Hrastnik  (uveljavljen domicilni princip).   
Sredstva v višini 703.880,00 €   zagotavljajo doplačilo storitev varstva in vzgoje otrok v Vrtcu 
Hrastnik za 225 otrok iz občine Hrastnik, doplačilo storitev za razvojni oddelek v Vrtcu 
Hrastnik, doplačilo storitev varstva in vzgoje otrok v vrtcih izven občine Hrastnik za 18 otrok 
in sofinanciranje oddelka na Pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice  Trbovlje. 
 

Ø 4119101  Vrtec Hrastnik – investicijska vlaganja  
Sredstva v višini 2.000,00 € se namenjajo za  nabavo nove opreme igralnic na posameznih 
enotah.   
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1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Glavni program 1903 vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol in glasbenih šol. V 
okviru tega glavnega programa se v občini izvajata dva podprograma in sicer: 
 
 
19039001 – Osnovno šolstvo 
 

Ø 4119003  OŠ NH Rajka – redni transferi 
Na osnovi  82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja mora 
lokalna skupnost osnovnim šolam  zagotavljati sredstva za plačilo stroškov uporabe prostora 
in opreme (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje 
objektov)  in druge materialne stroške.  
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter prispevke delodajalca se namenjajo za 
plačilo razlike med sredstvi, ki jih za plačilo delovne obveznosti tako imenovanega drugega 
strokovnega delavca v oddelku 1. razreda zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport ( na 
osnovi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programov osnovne šole) in učno 
obveznostjo v razredu.   
 Načrtovana sredstva za te namene za leto 2009 znašajo   285.726,00 € .  
 
 

Ø 4119007  OŠ NH Rajka – investicije v šolski prostor  
Osnovni šoli  NH Rajka se kot investicijski transfer zagotavljajo sredstva  v višini 65.000,00 
€.  Ta  sredstva se namenjajo za:  
- za odplačilo anuitet  in obresti za najeti kredit  za nabavo šolskega minibusa, 
- ureditev učilnic na razredni stopnji na šoli v Hrastniku in zamenjavo dotrajanega pohištva  
       za tri učilnice, 
-     pridobitev projektne dokumentacije za novo šolsko knjižnico, 
-     popravilo žlebov na Podružnični šoli Dol,  
-     nabavo pisarniškega pohištva, 
-     nabavo novih garderobnih omar za Podružnično šolo Dol,  
-     ureditev vhoda Podružnične šole Log (bivša Osnovna šola Vitka Pavliča) in 
-     ureditev vodovodne napeljave v WC na razredni stopnji šole v Hrastniku.  
  

 
Ø 4119013  KRC Hrastnik – stroški upravljanja šport. objekt.- delno 

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  
 

Ø 4119014   KRC Hrastnik – investicije v športne objekte – delno 
Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  
 
19039002 – Glasbeno šolstvo 
 

Ø 4119011  Glasbena šola Hrastnik – redni transferi  
Glasbeni šoli se zagotavljajo v pretežni meri sredstva za prevoz na delo in prehrano med 
delom, deloma pa tudi za kritje stroškov godalnega in sinfoničnega  orkestra. Za te namene se 
zagotavljajo sredstva v višini 30.557,00 €.   

 
Ø 4119012  Glasbena šola Hrastnik – investicije v glasbeni prostor 

Sredstva za investicijski transfer  Glasbeni šoli Hrastnik v višini 20.000,00 € se namenjajo za 
prenovo   ene učilnice, kabineta in predprostora Glasbene šole.    
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1905 Drugi izobraževalni programi 
Glavni program 1905 vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije. V 
okviru tega glavnega programa se v občini izvaja eden podprogram in sicer: 
 
 
19059001 – Izobraževanje odraslih 
 

Ø 4119001  Zasavska ljudska univerza  
S sredstvi v višini 2.850,00 € je tudi v letu 2009  predvideno sofinanciranje izvedbe programa 
pridobitve osnovnošolske izobrazbe za  občane naše občine, deloma pa tudi ostalih programov 
s ciljem, da se nivo izobrazbe naših občanov izboljša. 
 
 
1906 - Pomoči šolajočim 
Glavni program 1905 vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike 
izobraževanja. V okviru tega glavnega programa se v občini izvajata dva podprograma in 
sicer: 
 
 
 
19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu 
 

Ø 4119004  Osnovna šola NH Rajka – prevozi  otrok z minibusom  
S šolskim minibusom  se  zagotavljajo prevozi otrok  v šolo in iz šole  iz  Podkraj, Kovka in  
Gor.  Načrtovana sredstva v višini 20.168,00 €  se zagotavljajo za plače in druge prejemke ter  
prispevke delodajalca za  voznika. Potreba po bistveno večjih sredstvih v primerjavi s 
preteklim letom je posledica zagotovitve sredstev za izplačilo odpravnine voznika, ki odhaja v 
pokoj.  
 

Ø 4119005  OŠ NH Rajka – doplačila za šolo v naravi  
Sredstva  v višini  5.300,00  € se namenjajo za sofinanciranje izvedbe šole v naravi . Indeks 
rasti sredstev je posledica združitve sredstev za doplačilo šole v naravi, ki je nastala z 
ukinitvijo Osnovne šole Vitka Pavliča.   
 

Ø 4119006  OŠ NH Rajka – sofinanciranje prehrane učencev  
Tako kot v preteklih letih se predlaga tudi sofinanciranje prehrane učencev  v višini 10.953,00 
€, ki je sofinancirana tudi iz državnega proračuna. Cilj tega  je omogočanje in koriščenje 
organizirane prehrane čim večjemu številu učencev.  
 

Ø 4119015  Prevozi otrok v šolo  
Prevozi otrok v šolo in iz šole se bodo v letu 2009  izvajali v skladu z določili Zakon o 
osnovni šoli, ki opredeljuje, da so do brezplačnega prevoza upravičeni učenci, če je  njihovo 
prebivališče oddaljeno od šole več kot  štiri km. Učenci, ki obiskujejo prvi razred devetletke 
in učenci s posebnimi potrebami ( če je tako odločeno z odločbo) pa so upravičeni do 
brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost. Prevozi se bodo na osnovi predpisov, ki 
urejajo to področje in sklenjenih pogodb za leto 2009  izvajali na naslednjih relacijah:  
1.  Z avtobusom:  
- Šavna peč – OŠ n. h. Rajka, 
- Čeče - OŠ n. h. Rajka, 
- Steklarna – Dol, 
- Marno- Turje- Dol, 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2.  S kombijem 
- Kal – OŠ n. h. Rajka – Podkovk  – Krištandol  - OŠ Dol, 
- Gore – OŠ Dol, 
- Šavna Peč – Krnice – OŠ n. h. Rajka, 
- Unično – Brdce – - Brezno - OŠ Dol. 
Prav tako se zagotavljajo tudi sredstva za povračilo stroškov staršem, ki na osnovi predpisov 
sami prevažajo otroke v šolo (otroci z motnjami v duševnem in telesnem razvoju) in 
prevozov, ki jih izvaja Občina Laško v okviru svojih prevozov za učence iz naše občine, ki se 
šolajo v šoli v Rimskih Toplicah.  
Za plačilo teh prevozov se načrtujejo sredstva v višini 133.217,00 €.  
  

Ø 4119017  Sofinanciranje letovanja otrok   
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje letovanja otrok, ki vsako leto 
poteka v organizaciji Zveze prijateljev mladina Hrastnik. Namen zagotavljanja sredstev  je, da 
se z zmanjšanjem plačila polne cene omogoči letovanje čim večjemu številu otrok. 
Načrtovana sredstva v višini 3.956,00 € omogočajo sofinanciranje letovanja  cca 70-80 
otrokom.   
 
 
19069003 – Štipendije 
 

Ø 4119016  Štipendije  
V okviru te postavke  v skupni višini 30.502,00 €  se zagotavljajo sredstva za štipendiranje 
nadarjenih študentov, štipendije za študente, ki imajo nižji socialni status  in štipendije za 
poklicno izobraževanje.  Štipendije se podeljujejo na osnovi javnega razpisa in določil 
sprejetega Pravilnika o štipendiranju v občini Hrastnik. Načrtovana sredstva zagotavljajo 
izplačilo za že podeljene štipendije (2 za univerzitetne programe,  prispevek občine Hrastnik 
v Sklad za štipendiranje dijakov Tehnične gimnazije v Trbovljah v višini 125,00 eur 
mesečno, eno  štipendije za poklicno izobraževanje  za deficitarne poklice) ter na osnovi 
razpisa   25 štipendij za študente, ki imajo nižji socialni status za obdobje januar -  julij 2009.   
Odbor za  vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport   bo na osnovi razpoložljivih sredstev  
razpisal cca 20 štipendij  za novo šolsko leto. 

 
Pri ponovnem pregledu te proračunske postavke  je bilo ugotovljeno, da je prišlo pri 
pripravi proračuna za prvo obravnavo do napake pri vnosu sredstev. Ta napaka je 
odpravljena, za štipendije pa se sedaj zagotavljajo sredstva v višini 33.502,00 € ( v 
proračunu za prvo obravnavo 30.502,00 €), kar omogoča izplačilo istega števila štipendij 
v letu 2009 kot v preteklih letih. 
 
 
 

20 SOCIALNO VARSTVO 
To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe 
pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov, 
najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 
Oddelek za družbene dejavnost in gospodarstvo izvaja na tem področju dva  glavna programa.  
 
Zakonodaja: 
- Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2), 
- Stanovanjski zakon (U.l. RS št. 69/03, 58/08), 
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- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur. list SRS, št. 34/84,  
  in spremembe),  
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. list RS, št. 7/93), 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07UPB2) 
 
 
Globalni cilji: 
V okviru tega programa se vzpostavlja in vzdržuje sistem socialnega varstva na lokalnem 
nivoju, ki temelji na izhodiščih, opredeljenih v Ustavi Republike Slovenije. Skladno s temi 
določbami so dolgoročni cilji usmerjeni v: 
- transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic 

občanov, ki jih izvaja občina, 
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje  
- stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno - 

potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, zasvojeni itd), 
- vzpodbujanje rojstev otrok (natalitete).  
 

Letni cilji in planirani rezultati: 
- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi 

       izvajanje programov pomoči na domu, domske oskrbe in družinskega pomočnika, 
- podeljevanje enkratnih socialnih pomoč za nakup ozimnice in šolskih potrebščin na 

osnovi javnega razpisa, 
- izvajanje javnih del, 
- zagotavljanje drugih pomoči socialno ogroženim (subvencije najemnin, itd). 
- vzpodbujanje rojstev otrok (natalitete).  

 
 
2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 
Glavni program 2001 vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva. V okviru tega 
glavnega programa se v občini izvaja eden podprogram in sicer: 
 

Ø 4120009  Javna dela  - družbene dejavnosti  
Za leto  2009  se načrtujejo sredstva za sofinanciranje javnih del na področju družbenih 
dejavnosti v višini 16.500,00 €. V okviru teh sredstev in meril iz javnega razpisa 
Republiškega zavoda za zaposlovanje so sredstva zagotovljena za sofinanciranje 5 programov 
javnih del, v katere bo vključenih 6 izvajalcev.  Programi se bodo izvajali v Osnovni šoli 
narodnega Heroja Rajka Hrastnik in Podružnični šoli Dol (2 vratarja – informatorja 10 
mesecev), Kulturno rekreacijski center Hrastnik (pomoč pri organiziranju in izvajanju 
kulturnih dejavnosti in prireditev v Muzeju Hrastnik en izvajalec 12 mesecev), Dom starejših 
Hrastnik ( Pomoč na domu – 1 izvajalec 12 mesecev, Pomoč na domu – družabništvo 1 
izvajalec 9 mesecev) in  Centru za socialno delo  (Marjetica   1 izvajalec  9 mesecev).  
 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Glavni program 2004 vključuje sredstva za izvajanje programov v  Centru za socialno delo, 
programe pomoči družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno 
ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. V okviru tega glavnega programa se 
v občini izvaja šest podprogramov in sicer: 
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20049001 – Centri za socialno delo  
 

Ø 4120001  Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo  
 
Center za socialno delo bo v letu 2009 za lokalno skupnost opravljal naloge skladno z določili 
Pravilnika o dodeljevanju socialne pomoči v občini Hrastnik  ter nalog, ki mu jih nalaga 
Zakon o socialnem varstvu, njihovo izvajanje pa mora financirati lokalna skupnost. Center za  
občino Hrastnik  naslednje  naloge : 
- podeljevanje enkratnih socialnih pomoči občanom za šolske potrebščine, ozimnico, 

pomoči pri metadonskem zdravljenju,…; 
- preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer občanov in izdelava poročil za uveljavljanje 

drugih pravic (plačilo pogrebnih stroškov,….) 
- dajanje informacij o izbiri  do pravice do družinskega pomočnika, obiski družinskih 

pomočnikov na domu ter spremljanje njihovega  dela, 
- izvajanje programa mladostnik na stranskem tiru ter prva socialna pomoč za 

osnovnošolce, ki zajema prve informacije o drogah in alkoholu.   
 
Sofinanciranje zgoraj navedenih nalog v višini 7.635,00 € izhaja iz elementov, opredeljenih v 
Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 
36/02, 107/02 in 3/04) in zajema zagotavljanje sredstev za plačilo stroškov dela in materiala 
za 0,15 količnika delavca s VI. in VII: stopnjo strokovne izobrazbe.  
 
20049002 – Socialno varstvo invalidov 
 

Ø 4120014  Varstveno delovni center Zagorje  - sofin. prevozov 
Sredstva v višini 10.500,00€ se namenjajo za sofinanciranje prevozov  21 občanov Občine  
Hrastnik na delo v Varstveno delovni center Zagorje ob Savi. Prevoz sofinancira tudi Občina 
Trbovlje.  
 

Ø 4120015  Financiranje družinskega pomočnika 
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu ima pravico do izbire družinskega pomočnika 
polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana osebe, ki 
potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb(invalidna oseba). 
Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Lahko je ta 
oseba tudi družinski član (eden od staršev). Družinski pomočnik ima na podlagi zakona 
pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma 
sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od 
polnega. V primeru družinskega pomočnika sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in 
del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi javnega 
pooblastila z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo. Trenutno imamo registrirana 
dva  družinska pomočnika, za dve osebi pa še poteka postopek za pridobitev omenjene 
pravice.  V proračunu se za te namene zagotavljajo sredstva v  višini 29.760,00 €.  
 
 
20049003 – Socialno varstvo starih 
 

Ø 4120002  Oskrbnine v socialnih zavodih  
Sredstva iz te postavke so namenjena plačilu oziroma doplačilu oskrbnin v splošnih in 
posebnih socialno varstvenih zavodih za občane naše občine, b za katere je občina dolžna 
doplačevati domsko varstvo.  Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila 
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institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne 
vrednosti oskrbnih stroškov oskrbovanca izda Center za socialno delo,  v skladu z  določili 
Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev (U.l. RS št. 
87/06).  Načrtovana  sredstva za leto 2009 v višini  229.500,00 € zagotavljajo sofinanciranje 
domskega varstva za 54 občanov (trenutno stanje november 2008) v domovih za starejše 
širom Slovenije. Bistveno povečanje potreb po teh sredstvih je posledica povečanja števila 
občanov v domski oskrbi, povišanja cen oskrbe in višine doplačil glede na dohodke 
oskrbovancev in njihovih zavezancev za doplačilo.   
 
4120011  Pomoč na domu 
Mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu je občina dolžna,  
na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu in Zakona o lokalni samoupravi  
zagotavljati.  V naši občini to dejavnost izvaja  na osnovi sprejetega odloka od 1. 04. 2000 
Dom starejših Hrastnik. Pomoč na domu  bodo izvajale   tri redno zaposlene  delavke in dve 
delavki preko javnih del od tega ena za 9 mesecev. Za izvajanje sofinanciranja te dejavnosti 
so zagotovljena sredstva v višini 74.900,00€. 
 
 
 20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih 
 

Ø 4120003  Tekoče vzdrževanje socialnih grobov 
Ti stroški zajemajo plačilo najemnin za tako imenovane socialne grobove na pokopališču Dol, 
tekoče  vzdrževanje teh grobov in izdelavo napisov pokojnikov na spominska obeležja. Za te 
namene se zagotavljajo sredstva v višini 500,00 €.   

Ø 4120004  Pogrebni stroški nepremožnih občanov  
Po določilih Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina 
dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki so dolžni organizirati in plačati 
stroške pokopa ali če svojci   niso sposobni poravnati teh stroškov.  Načrtovana sredstva v 
višini 4.200,00 €   zagotavljajo  za plačilo stroškov šestih pokopov.  

Ø 4120005  Subvencije najemnin 
Pomoč pri plačilu najemnine za uporabo stanovanja  ureja Uredba o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin (Uradni list RS št. 131/03, 142/04, 99/08). Do subvencije so 
upravičeni najemniki v neprofitnem stanovanju, ki izpolnjujejo cenzuse za ugotavljanje 
upravičenosti do denarne socialne pomoči . Subvencija lahko znaša tudi do 80% neprofitne 
najemnine.  
Načrtovana sredstva v višini 112.000,00 € zagotavljajo plačilo subvencij 146  najemnikom 
neprofitnih stanovanj v povprečni višini subvencije   63,92 €. 
 

Ø 4120006  Enkratne pomoči socialnim upravičencem 
Enkratne socialne pomoči se dodeljujejo na osnovi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju 
denarnih socialnih pomoči v občini Hrastnik in javnega razpisa za naslednje namene:  
- pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, 
- pomoč pri nabavi ozimnice. 
Za leto 2009 se za te namene namenjajo sredstva v višini 13.613,00 €. 
Višina denarne pomoči, ki jo prejme posameznik oz. družini je odvisna od števila prijav na 
javni razpis.   
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Ø 4120008  Letovanje socialno ogroženih otrok  
Sredstva v višini 1.679,00 € se zagotavljajo za letovanje petim otrokom iz socialno najbolj  
ogroženih družin. Vsakoletna izbira teh otrok je prepuščena kriterijem socialnih služb v 
občini. 
 
20049005 – Socialno varstvo zasvojenih 
 

Ø 4120007  Pomoč pri metadonskem zdravljenju   
Ta pomoč je namenjena družinam za delno kritje stroškov prevozov staršev in pacientov v 
metadonsko ambulanto. Koristnikom se zagotavljajo žetoni za javni prevoz na relaciji 
Hrastnik - Trbovlje. Tudi ta pomoč se dodeljuje na osnovi Pravilnika o dodeljevanju  
socialnih pomoči v občini Hrastnik in javnega razpisa. Center za socialno delo dodeljuje 
žetone za prevoz v ambulanto zasvojencem na osnovi dokazila o dejanskem dokazilu obiska v 
ambulanti. Načrtovana sredstva v višini 1.669,00 €  zadoščajo po trenutno veljavnih cenah 
prevoza na relaciji Hrastnik -  Trbovlje za nakup  cca 900 žetonov.   
 
 
20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 

Ø 4120013  Sofinanciranje OO RK Hrastnik  
Sredstva za sofinanciranje izvajanja Občinske organizacije Rdečega križa Hrastnik zajemajo 
stroške dela delavke (sredstva za plače, prispevki  delodajalca, regres za letni dopust in drugi 
stroški,  vezani na zaposlitev)  za polovičen delovni čas in sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti društva na osnovi Zakona o rdečem križu . 
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KULTURNO REKREACIJSKI HRASTNIK 
 Financiranja upravljanja kulturnih in športnih objektov v letu 2009   

 
V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja št. 18/96, 7/98 in 21/02) je tem zavodu poverjeno predvsem  upravljanje kulturnih in 
športnih objektov. Na oz. v  športnih objektih pa se poleg izvajanja športnih dejavnosti izvaja 
tudi športna vzgoja učencev obeh osnovnih šol in osnovne šole s prilagojenim programom. Na 
osnovi navedenega  Kulturno rekreacijski center opravlja  dejavnost za različna področja.  
Glede  na novo programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov se skupni izdatki, ki 
se financirajo iz občinskega proračuna delijo na področje kulture, športa in izobraževanja. 
Delitev sredstev temelji na dejanskih stroških posameznih objektov glede na področje za 
katero so namenjena oz. glede na koriščenost objekta (koliko športnega objekta v povprečju 
koristijo šole oz. izvajalci športnih programov) po zaključnem računu zavoda za leto 2006. Na 
osnovi navedenega je v tabelaričnih pregledih v nadaljevanju prikazan predlog financiranja 
Kulturno rekreacijskega centra iz občinskega proračuna za leto 2009 po posameznih 
podprogramih dejavnosti in zavoda kot celote. 
 
 
18039005 Drugi programi v kulturi 
                                                                                                                           V EUR 
 Opis proračunske postavke Plan 

2008 
Plan 
2009 

IND 

4118100 KRC Hrastnik – stroški uprav. kulturnih objektov 182.752 190.374 104,2 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 101.951 107.527 105,5 
4133100 Prem. za dod. pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.846 2.595    91,1 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 14.740 15.017 101,9 
4133020  Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 63.215 65.238 103,2 
     
4118103 KRC Hrastnik – investicije v kulturne objekte    
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom  5.500  
     
 SKUPAJ KRC – Kulturno področje 182.757 195.874 107,2 
 
18059001 Programi športa 
                                                                                                                           V EUR 
 Opis proračunske postavke Plan  

2008 
Plan  
2009 

IND 

4118013 KRC Hrastnik – stroš. uprav. šport. objek.-delno 138.598 148.686 107,3 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 73.631 81.441 110,6 
4133100 Premije za dod.pokojninsko in invalidsko zavarovanje  2.086 1.964    94,1 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 10.646 11.374 106,8 
4133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 52.235 53.907 103,2 
     
4118014 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno    
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 6.850 9.481 138,4 
     
 SKUPAJ KRC – Področje športa 145.448 158.167 108,7 
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19039001 Osnovno šolstvo 
                                                                                                                                 V EUR 
 Opis proračunske postavke Plan  

2008 
Plan  
2009 

IND 

4119013 KRC Hrastnik – stroški uprav. šport. objekt delno 226.564 246.795 108,9 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 107.615 129.160 120,0 
4133100 Premije za dodat. pokojninsko in invalid.zavarovanje  3.045 3.114 102,3 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 15.559 18.038 115,9 
4133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 93.491 96.483 103,2 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 6.854   
     
4119014 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno    
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 14.200 15.019 105,8 
     
 SKUPAJ  KRC  Osnovno šolstvo 240.764 261.814 108,7 
 
 
 
Kulturno rekreacijski center - Stroški upravljanja kulturnih in športnih objektov - 
skupaj  
                                                                                                                           v   EUR 
 Opis proračunske postavke Plan . 

2008 
Plan 
2009 

IND 

 KRC Hrastnik – stroški upravljanja  objektov 547.914 585.856 106,9 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 283.197 318.128 112,3 
4133100 Prem. za dod. pokojnin. in invalid. zavarovanje  7.977 7.670 104,0 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 40.945 44.429 108,5 
4133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 208.941 215.628 103,2 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 6.854   
     
4118103 KRC Hrastnik – invest. v kult. in šport. objekte    
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 21.050 30.000 139,5 
     
 SKUPAJ KRC  Hrastnik 568.964 615.855 108,2 
 
 
 
 
Iz tabelaričnega pregleda, ki zajema predlog financiranja skupnih stroškov upravljanja 
kulturnih in športnih objektov je razvidno, da se Kulturno rekreacijskemu centru zagotavljajo 
sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca, sredstva za 
plačilo premij dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja sredstva za materialne 
stroške in sredstva za investicije investicijsko vzdrževanje objektov.  
 
Sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za plačilo prispevkov delodajalca in sredstva za 
plačilo premij dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja so načrtovana skladno z 
planskimi izhodišči Ministrstva za finance za leto 2009. Enako velja za načrtovanje sredstev v 
okviru drugih prejemkov za  izplačila regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, povračil 
stroškov prevoza. Za te izdatke se načrtujejo sredstva v skupni višini 585.856,00 €.  
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V okviru sredstev za investicijska vlaganja v objekte v višini 30.000,00 € se načrtuje: 
- vgradnjo stojnih polic v bazenu (investicija naj bi bila na dogovorov sofinancirana tudi s 
   strani občine Trbovlje) 
-  za zamenjavo izmenjevalca toplote v bazenu; 
-  delno zamenjavo žične ograje na nogometnem igrišču v na Logu; 
-  zamenjavo trave na nogometnem igrišču; 
- zamenjavo dekorativne zavese v Športni dvorani v Hrastniku; 
- nabavo mešalne mize in mikrofonov za potrebe izvajanja ozvočenja 
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