
NAČRT RAZVOJNIH  PROGRAMOV OBČINE  HRASTNIK ZA 
OBDOBJE 2009-2012 

 

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: 

• 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 2009 - 2012 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 2009 – 2012 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. 
 
01  POLITIČNI SISTEM 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Opozorilni radarji, ki vozniku sporočajo dejansko hitrost vožnje sodijo med ukrepe, ki jih 
lahko uporabljajo upravljavci cest (predvsem lokalne skupnosti) in policija, da bi zagotovili 
večjo osveščenost o dejanski hitrosti vožnje in so pogosto preventivni ukrep pred represivnimi 
ukrepi policije. Njihov namen je dvojen. Voznika opozorijo na dejansko hitrost vožnje in z 
vidnim sporočilom tudi okolici povedo kako hitro je bilo vozilo. V letu 2009 načrtujemo 
nakup enega merilca hitrosti v vrednosti 4.540,00 €. 
 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
Investicijska vlaganja v poslovne prostore 
V letu 2009 načrtujemo sofinanciranje strehe na objektu Novi dom 11, po dogovoru z 
Zasavskimi lekarnami Trbovlje, v skupni višini 2.000,00 €. 
 
06 VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJSKA VLAGANJA Z NAČRTOM NABAV  
     OBČINSKE UPRAVE 
 
Občinska uprava 
V prihodnjem letu nameravamo kupiti računalniško opremo in dopolniti programsko opremo. 
Tudi v prihodnjih letih predvidevamo vlaganja v nadgrajevanje in dopolnjevanje programske 
opreme v občinski upravi in redno nadomeščanje zastarele strojne opreme. 
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 za izboljšanje 
delovnih pogojev. 
 
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.  
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


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. Za leto 2009 
načrtujemo nabavo radijskih postaj in specialne opreme v vrednosti 3.500,00 €. 
 
 
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 2009 se načrtuje za potrebe PGD Prapretno nakup gasilskega vozila GVM s 
pripadajočo opremo v vrednosti 75.112 EUR, v letu 2010 pa nakup enakega vozila za PGD 
Marno. V vseh letih obravnavanega obdobja pa se načrtujejo tudi sredstva za nakup gasilske 
zaščitne opreme in vzdrževanje gasilskih domov. 

 
 
 
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 – 2012.  
 
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, sadovnjake izobraževanje, in 
zemljiške operacije. 

 
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.  
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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 
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.  
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Na tem področju se v letu 2009 načrtuje sofinanciranje zamenjave kotla za ogrevanje 
sanitarne vode, ureditve lovilcev olj in asfaltne preplastitve spodnjega parkirišča in nabave 
reševalnega vozila za ne nujne medicinske prevoze sedečih potnikov.  
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 – 2012 praktično 
ne načrtujemo  vlaganj v razširitev teh kapacitet, temveč le vlaganja v investicijsko 
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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 2010; 
• zamenjava parketa v športni dvorani v Hrastniku v letu 2010; 
• zamenjava kritine na športni dvorani v Hrastniku v letu 2010 oz. 2011; 

 
Kulturno rekreacijskemu centru  pa se zagotavljajo v  posameznih letih obravnavanega 
obdobja tudi sredstva za prenovo kulturnih in športnih objektov in nabavo 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 okviru 1. rebalansa proračuna 2008 smo, na osnovi izdelane idejne 
zasnove, predstavili projekt ureditve knjižnice v poslovni dvorani na Trgu F. Kozarja po 
obsegu potrebnih vlaganj v projektantski predračunski vrednosti 820.440,00 € in hkrati 
navedli tudi dejstvo, da bo realizacija mogoča šele po realizaciji dogovora z Ministrstvom za 
delo, družino in socialne zadeve o odkupu prostorov obstoječe knjižnice za potrebe Doma 
starejših Hrastnik ter uspešni prijavi za sofinanciranje Ministrstva za kulturo. 
Razgovori o prodaji prostorov obstoječe knjižnice še niso zaključeni, projekt pa na razpisu v 
letu 2008  ni bil izbran za sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo. Ministrstvu za kulturo 
bomo takoj po končanih dogovorih za odkup obstoječih prostorov predstavili projekt nove 
knjižnice v povezavi z načrti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za preureditev 
obstoječih prostorov knjižnice za potrebe Doma starejših in jih zaprosili za sofinanciranje. 
 
Cilji izvedbe projekta so: 

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

 
V času med obema obravnavama Proračuna 2009 je bilo 02.12.2008 podpisano pismo o 
nameri z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve v katerem je opredeljeno, da 
bo kupnina poravnana v dveh delih in sicer 50 % v 30 dneh po podpisu pogodbe in 
razlika po predaji prostorov v letu 2010. Zaradi tega bo dinamika financiranja 
naslednja: 
 

 2008 2009 2010 SKUPAJ 
Proračun  občine - kupnina                                         97.000,00 97.000,00 194.000,00 
Proračun  občine                                        7.080,00 300.000,00 91.228,00 398.308,00 
Ministrstvo za kulturo                                                              228.132,00 228.132,00         
SKUPAJ 7.080,00 397.000,00 416.360,00 820.440,00 

  
 
19 IZOBRAŽEVANJE  
 
1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 
Sredstva se v obravnavanem obdobju namenjajo za investicijsko vzdrževalna dela na 
posameznih enotah Vrtca Hrastnik in nabavo nove opreme za igralnice, saj prostorske 
kapacitete zadostujejo trenutnim potrebam po organiziranem varstvu otrok.  
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Na ta način se bo tudi v bodoče zagotavljal dosežen nivo kvalitete varstva in vzgoje 
predšolskih otrok. 
 
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 2009 načrtujejo na OŠ n.h. Rajka Hrastnik naslednja vlaganja v 
obnovo objektov in nabavo opreme: 

• 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.  

Sredstva se šoli namenjajo tudi za odplačilo  anuitet  in obresti za najeti kredit  za nabavo 
šolskega minibusa, ki bo v celoti odplačan v letu 2010. 
 
V Glasbeni šoli Hrastnik se v letu načrtuje prenova ene učilnice, kabineta in predprostora. 
  
Poleg tega se načrtujejo se v naslednjih letih načrtujejo še naslednja investicijska vlaganja: 

• nabava računalniške opreme v OŠ n. h. Rajka, 
• nadaljnja prenova učilnic , 
• zamenjava oken na šoli v Hrastniku v obdobju 2010-2012, 
• zamenjava strehe na šoli v Hrastniku v letu 2010-2011, 
• zamenjava strehe in oken na šoli Dol v obdobju 2010-2011, 
• glasbeni šoli se zagotavljajo  v obravnavanem obdobju sredstva za nabavo   
      instrumentov in opreme ter nadaljnjo prenovo prostorov, 

 
Z realizacijo teh investicijskih vlaganj bomo zagotovili  normalne pogoje za izvajanje 
izobraževalnega procesa v osnovnih in glasbeni šoli. 
 

 
42 0DDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE  
     SLUŽBE 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
1104 GOZDARSTVO 
V letnih programih gozdnega gospodarstva je tudi vzdrževanje in gradnja gozdnih cest, 
sredstva za ta namen pa se zagotavljajo iz državnega in občinskega proračuna. 
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 
1202 UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PROIZVODNJE IN   
         DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 
Občina Hrastnik, na osnovi sprejete Energetske zasnove letno izvaja skrbne preglede objektov 
javnih zavodov, na osnovi katerih bo izdelan natančen operativni program vlaganj v 
izboljšanje energetske učinkovitosti. 
 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 
 
Investicijska vlaganja na tem področju so pretežno usmerjena v izvedbo »evropskih 
investicij,« ki se v višini 85% sofinancirajo iz sredstev evropskih skladov, 15% in davek na 
dodano vrednost pa zagotavlja občina iz lastnih sredstev občinskega proračuna. Izvaja se pet 
pomembnih naložb in sicer: 

• Rekonstrukcija lokalne ceste LC Hrastnik – Radeče, 
• Modernizacija lokalne ceste LC Marno – Turje – Gore, 
• Rekonstrukcija lokalne ceste Čeče – Boben, 
• Urejanje mestnega jedra Hrastnik in  
• Rekonstrukcija LC Dol – Blate in LZ Gasilski dom – Rižner.     

 

 SKUPAJ  PROJEKTI        

 Projekt NRP 2007 
2008-

prijava 2008-zaht. 2009 
2010-

prijava SKUPAJ 

  1. razpis               

1. 
Rekonstruk. LC 122010 
Hr.-Radeče OB034-06-0009 402.298,00 126.000,00 128.918,00 153.830,00   685.046,00 

2. 
Moderniz.LC 122100 
Marno-Turje-Gore OB034-07-0039         - 370.000,00 368.321,18 300.000,00   668.321,18 

3. 
Vodovod Turje-Gore-
Kopitnik OB034-06-0073         - 360.000,00 359.891,70 250.000,00   609.891,70 

4. 
Rekonstruk. LC423250 
Čeče-Boben OB034-07-0041         - 188.298,00 187.758,00 411.642,00   599.400,00 

  SKUPAJ 2007-2009   402.298,00 1.044.298,00 1.044.888,88 1.115.472,00   2.562.658,88 

 3. razpis        

5. 
Urejanje mestnega jedra 
Hrastnik OB034-08-0001   228.813,00 228.226,40 316.199,00 664.759,00 1.209.184,40 

6. 
Rekonstruk. LC122070 
Dol-Blate in LZ 122221 OB034-08-0002   310.955,00 148.257,26 267.391,06 248.662,59 664.310,91 

  SKUPAJ 2007-2013   402.298,00 1.584.066,00 1.421.372,54 1.699.062,06 913.421,59 4.436.154,19 
 
Opomba: V tabeli je pod točko 3. zajet tudi vodovod, ki je opisan v poglavju »Komunalna dejavnost«. V tabeli je  
                zaradi boljše preglednosti vseh projektov sofinanciranih iz EU sredstev za razvoj regij. 
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15 VAROVANJE  OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR 
 
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 načrtu razvojnih programov smo v finančno konstrukcijo naložbe v centralno čistilno 
napravo in kolektorsko omrežje vključili evropska sredstva kohezijskih  skladov (60%), 
sredstva državnega proračuna (8,39%), sredstva okoljske dajatve (21,85%) in sredstva 
občinskega proračuna (9,76%).  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 realizacijo.  Naložba bo v celoti financirana z javnimi sredstvi, predviden rok 
dokončanja naložbe je leto 2010, vrednost projekta po izvedenem postopku javnega naročanja 
pa znaša 5.721.020,86 €. Temu je potrebno prišteti še stroške strokovnega nadzora v višini 
60.000,00 €, vodenje projekta v višini 31.815,00 € in stroške komuniciranja v višini 45.822,00 
€, tako, da skupna vrednost projekta znaša 5.858.658,86 €.   
 
Tabela1: Viri financiranja v EUR 
LETO EU MOP TAKSA OBČ.PROR. SKUPAJ 
2006    45.151 45.151 
2007    33.213 33.213 
2008 270.128 37.773 98.372 43.941 450.214 
2009 2.629.279 367.661 957.496 427.696 4.382.132 
2010 533.205 74.560 194.175 86.735 888.675 
SKUPAJ 3.432.612 479.994 1.250.043 558.372 5.721.021 
 
Stroški nadzora v višini 60.000,00 € in stroški vodenja projekta v višini 31.815,00 € so v 
celoti strošek občinskega proračuna, medtem ko se stroški komuniciranja v višini 45.822,00 € 
delijo v razmerju 60:40 med sredstvi kohezijskih skladov in sredstvi občinskega proračuna. 
Tako je potrebno višini lastnih sredstev za izgradnjo v znesku 558.372,00 €, prišteti še 
navedene stroške v višini 110.143,80 €. Skupna višina lastnih sredstev, ki jih je potrebno 
zagotoviti iz občinskega proračuna v letih 2008-2010 znaša 668.515,00 €. 
 
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. V letu 2009 načrtujemo 
izdelavo dela potrebne projektne dokumentacije sekundarnega omrežja na Dolu pri Hrastniku 
za kar načrtujemo 40.000,00 € potrebnih sredstev. 
 
Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki na deponiji Unično II. faza 
predstavlja nadaljevanje projekta občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Litija in Radeče  ter 
Ministrstva za okolje in prostor. V letih 2009-2013 načrtujemo izgradnjo kompostarne, 
sortirnice suhe frakcije, dostopne ceste ter ureditev kompletne degradirane infrastrukture na 
tem območju. S projekti smo kandidirali tudi za pridobitev evropskih sredstev iz kohezijskih 
skladov in sredstev iz proračuna RS. 
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Preglednica po virih za II. fazo         v € 
    2009 2010 2011 2012 2013    

VIR %           SKUPAJ 
Hrastnik 16,05         137.574,92            286.940,12           224.275,79        1.302,79          1.302,79           651.396,41   
Trbovlje 28,31         242.663,31            506.123,04           395.591,74         2.297,95          2.297,95        1.148.973,99   
Zagorje 26,43         226.548,61            472.512,61           369.321,43         2.145,35          2.145,35        1.072.673,35   
Litija 22,14         189.776,25            395.816,46           309.374,82         1.797,12          1.797,12           898.561,78   
Radeče 7,07           60.601,54            126.396,68             98.793,13             573,88             573,88           286.939,11   
Ost.ob.sku           719.589,70         1.500.848,79         1.173.081,13          6.814,30          6.814,30        3.407.148,22   

EU 45,128      1.428.861,01         2.980.176,49         2.329.341,13       13.530,88        13.530,88        6.765.440,39   
MOP 27,8         880.214,86         1.835.864,79         1.434.933,60          8.335,37          8.335,37        4.167.683,98   
Občine 27,072         857.164,63         1.787.788,91         1.397.356,92         8.117,09          8.117,09        4.058.544,63   

SKUPAJ  3.166.240,50 6.603.830,19 5.161.631,65 29.983,34 29.983,34    14.991.669,00   

 
 
1504 UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV 
 
V letu 2009 načrtujemo izvedbo pomembne naložbe Ureditev hudournika pri banki. Projekt 
obsega izgradnjo novega hudourniškega kanala in obnovo kompletne komunalne 
infrastrukture ter ceste. Načrtujemo, da bo projekt financiran s sredstvi državnega proračuna, 
sredstvi občinskega proračuna in sredstvi RTH. Sama ureditev je tesno povezana z izvajanjem 
naložbe Urejanje mestnega jedra Hrastnik in izgradnjo zadrževalnega bazena v sklopu gradnje 
kanalizacijskega sistema.   
  
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA    
     DEJAVNOST 
 
1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA 
 
Na področju prostorskega planiranja je osnovna naloga zagotovitev potrebnih prostorskih 
aktov, ki omogočajo smotrno rabo prostora. V letu 2009 bomo nadaljevali z izdelavo OPN – 
Občinskega prostorskega načrta, ki pomeni osnovo za rabo prostora v širšem pomenu besede. 
Z zagotavljanjem posamičnih aktov – OPPN – Občinskih podrobnih prostorskih aktov pa se 
določijo podrobnejši pogoji in merila za posege v prostor.   
 
 
1603 KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
Na tem področju je najpomembnejša naloga zagotavljanje kvalitetne in zdravstveno 
neoporečne pitne vode ter zagotavljanje potrebne infrastrukture za izvajanje gospodarskih 
javnih služb. Izvaja se pomembna naložba Gradnja vodovoda Turje – Kopitnik – Gore, ki bo 
širšemu območju omogočila vir pitne vode. Naložba se financira z evropskimi sredstvi v 
višini 85 %, 15 % in DDV pa zagotavlja občinski proračun (glej tabelo pri cestnem področju, 
kjer so vsi EU projekti). 
Poleg tega nadaljujemo s pripravo stavbnih parcel v območju Lokacijskega načrta Spodnje 
Marno, kjer bomo v naslednjem obdobju odkupili potrebna zemljišča in izdelali projektno 
dokumentacijo za komunalno urejanje.  
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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 drugo obravnavo 
predloga proračuna in razvojnega programa bomo na delovnih razgovorih s Sveti vseh 
krajevnih skupnosti uskladili program nalog za leto 2009 in v okviru razpoložljivih sredstev 
programe za celotno obdobje do 2012.  
 
Sestanki s Sveti KS so bili opravljeni, program posamezne KS pa je razviden v 
posebnem delu Proračuna 2009 in NRP 2009 – 2012. 
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