
GLOBALNI CILJI  IN USMERITVE  TER  PREDNOSTNE  NALOGE 
OBČINE  HRASTNIK 

 
 
1.UVOD 
 
Na osnovi pristojnosti po Zakonu o lokalni samoupravi občina opravlja zlasti naslednje naloge: 

- upravlja občinsko premoženje,  
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine 
- načrtuje prostorski razvoj in zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči 
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada 

stanovanj 
- ureja , upravlja in skrbi za lokalne javne službe 
- pospešuje službe socialnega varstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prometa, racionalne rabe energije in naravnih virov , 
- kvalitetnejše, dostopnejše in hitrejše javne storitve,  
- kvalitetnejše delo občinske uprave 
 
Cilj vsake lokalne skupnosti je skladen razvoj vseh področij delovanja, ki temelji na 
dolgoročno zasnovanih programih razvoja, z upoštevanjem specifičnih dejavnikov, ki vplivajo 
na možnost hitrejše realizacije na posameznih področjih. Pomemben vidik vsekakor 
predstavljajo priložnosti, ki jih za realizacijo posameznih projektov predstavljajo razpisi za 
pridobitev nepovratnih sredstev iz različnih skladov Evropske unije. Upoštevaje dolgoročno 
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vizijo razvoja je s primerno izbiro projektov nujno potrebno letno usklajevati potrebe 
posameznih področij z možnostmi, saj se bo struktura razpisov spreminjala, poudarek na 
infrastrukturi bo zamenjalo kakšno drugo področje in zato je predvsem pomembna 
pripravljenost dokumentov, ki bodo omogočili odziv lokalne skupnosti na ponujene 
priložnosti.  
 
Razvoj infrastrukture predstavlja po oceni EU enega od najbolj multiplikativnih faktorjev 
hitrejšega gospodarskega in družbenega razvoja. Doslej je bila Občina Hrastnik izredno 
uspešna pri pripravi infrastrukturnih projektov, kar potrjujejo pogodbe za sofinanciranje 
čistilne naprave, 4 projektov rekonstrukcije lokalnih cest, projekt vodooskrbe Turje – Gore – 
Kopitnik in projekt urejanja mestnega jedra občine Hrastnik za katere bomo prejeli cca 6,5 
mio € nepovratnih sredstev EU, v zaključni fazi pa je tudi projekt izgradnje 2. faze Centra za 
ravnanje z odpadki Zasavja za katerega pričakujemo še 6,9 mio € nepovratnih sredstev EU. 
 
Potrebe in pritisk za izboljšanje javnega standarda in pomanjkanje javnih sredstev za njegovo 
realizacijo, zahtevajo jasno postavljene dolgoročne cilje, strategijo in razvojno politiko 
občine, kot samoupravne skupnosti. 
 
V Regionalnem razvojnem programu Zasavja za obdobje 2007 – 2013 opredeljeni razvojni 
cilji, ki jih je v letu 2007 sprejel tudi Občinski svet občine Hrastnik, so osnova za oblikovanje 
programov na lokalni ravni. Z izvedbenim programom so bili opredeljeni projekti do leta 
2010, ki so predstavljali osnovo za prijavo na razpise. Pri tem pa občina znotraj svojih 
programov ne načrtuje sofinanciranja projektov, ki so bili uvrščeni v RRP Zasavja 2007 - 
2013 na predlog drugih subjektov z območja občine Hrastnik, saj že zagotavljanje lastnih 
sredstev za projekte v izvajanju počasi postaja problem.  
 
V letu 2007  je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izkazalo pripravljenost za 
odkup prostorov sedanje knjižnice za potrebe Doma starejših Hrastnik. S tem se je pokazala 
možnost zagotovitve novih ustreznejših prostorov za potrebe delovanja knjižnice s preselitvijo 
Knjižnice Antona Sovreta v prostorsko in po površini primernejše prostore poslovne dvorane 
na Trgu F. Kozarja. Dogovarjanje še ni zaključeno z ustreznim pisnim dogovorom ali 
pogodbo, vendar se pričakuje še v tem letu.   
 
Dinamika izvedbe in potreba zagotavljanja lastnih sredstev za projekte sofinancirane s 
sredstvi EU, preselitev knjižnice v nove prostore ter nekatera nujna investicijska vlaganja, ki 
so nujna v letu 2009 vplivajo na spremembo prioritete investicijskih vlaganj v posamezna 
področja delovanja lokalne skupnosti glede na načrtovano v preteklih letih. 
 
Nabor investicijskih vlaganj v prihodnjih letih bo zahteval precejšnja lastna sredstva občine, 
zato bo potrebno tudi zadolževanje občine. Druga finančna perspektiva predvideva izjemne 
možnosti za pridobitev evropskih sredstev, kar bo potrebno maksimalno izkoristiti za 
realizacijo načrtovanih nalog. 
 
S temi programi sledimo cilju čim večjega razvoja javne infrastrukture, kot predpogoja 
hitrejšega gospodarskega in družbenega razvoja. 
 
 
3. PREDNOSTNE NALOGE OBČINE V LETU 2009 
 
- podelitev koncesij za izvajanje javnih gospodarskih služb, 
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- urejanje premoženjskih vprašanj, 
- dokončanje in sprejem strategij razvoja za posamezna področja delovanja lokalne skupnosti, 

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

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

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

makadamskih cest, 
- racionalizacija porabe energije – zmanjšanje stroškov, 
- urejanje šolskega prostora, obnova zgradb in ureditev okolice ter varnih šolskih poti,  
- izboljšanje pogojev delovanja občinske knjižnice,  
- izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in društev, 
- zagotavljanje ustrezne opremljenosti enot in društev na področju civilne zaščite in    
      požarne varnosti, 
- dograjevanje informacijskega sistema.  
 
Leto 2009 bo za občino Hrastnik izjemno zahtevno po vsebinski in finančni plati. Občina 
Hrastnik je bila v letih 2007 in 2008 zelo uspešna pri prijavi infrastrukturnih projektov na 1. 
in 3. razpisu za pridobitev sredstev strukturnih skladov EU. Seveda pa izvedba terja 
zagotavljanje lastnega deleža v višini 15 % upravičenih stroškov in celoten DDV. Do konca 
leta 2009 mora biti gradbeno dokončan tudi projekt čistilne naprave in manjkajočega 
kolektorskega omrežja.   
 
Občina mora dokončno urediti izvajanje javnih gospodarskih služb s podelitvijo koncesij, v 
vmesnem času pa bo razmerje s KSP Hrastnik urejala pogodba o najemu javne infrastrukture, 
ki jo je občina v letu 2008 že prevzela v svoje poslovne knjige.  
Na podlagi temeljite analize stanja v prostoru in potreb ter razvojnih idej naših občanov in 
gospodarskih subjektov v zvezi s posegi v prostor bo v letu 2009 dokončano oblikovanje 
»Občinskega prostorskega načrta«.  
 
V zaključni fazi sprejemanja je izvedbeni načrt za območje Resnice, ki bo poleg območja LN 
Spodnje Marno in OPPN Dol Center ustvaril pogoje za individualno in večstanovanjsko 
gradnjo in z realizacijo načrtovanih vlaganj tudi dvig kvalitete življenja v teh okoljih.  
Pomembna vsebinska naloga je tudi usklajeno načrtovanje posegov v prostor z Rudnikom 
Trbovlje Hrastnik, ki v sklopu postopnega zapiranja rudnika mora izvesti zapiralna dela, 
sanacijo in rekultiviranje površin. Ob usklajenem načrtovanju so lahko javna sredstva dosti 
bolj smotrno uporabljena. 
 
Seveda pa čakajo občino tudi številne usklajevalne naloge na področju gradnje državnih cest, 
še posebej v cilju zagotovitve cestne povezave Hrastnik – Radeče bodisi v okviru projekta 
Tretje razvojne osi ali kot samostojnega državnega projekta. Na osnovi sprejetega 
izvedbenega načrta za center Dola bomo začeli  z Direkcijo RS za ceste aktivnosti za izdelavo 
projekta ureditve državne ceste na odseku od poslovilnega objekta do Majcena, saj je z 
rekonstrukcijo državne ceste pogojena realizacija najpomembnejših ciljev tega prostorskega 
akta. Prav tako pa se usklajuje tudi izdelava projekta za rekonstrukcijo regionalne ceste R 1-
221 Rinaldo – Kamnolom, kjer naj bi se dela na odseku Ravnikarjev most – Kamnolom 
začela izvajati že v letu 2009, saj so povezana z gradnjo kolektorskega omrežja. 
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Večja vlaganja načrtujemo tudi v ureditev novih prostorov knjižnice na Trgu Franca Kozarja, 
saj so dogovori o odkupu obstoječih prostorov s strani Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve v zaključni fazi, ter v izgradnjo poslovnega objekta v KS Steklarna za potrebe 
delovanja krajevne skupnosti in društev na tem območju. 
 
Podrobnejši globalni in letni cilji, ki sledijo globalnim ciljem občine kot celote, so opredeljeni 
po posameznih programskih področjih, ki jih bo izvajala lokalna skupnost v letu 2009, v 
okviru predloženih finančnih načrtov institucionalnih uporabnikov proračunskih sredstev. 
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