
GLOBALNI CILJI IN USMERITVE TER PREDNOSTNE NALOGE 
OBČINE HRASTNIK 

 
 
1.UVOD 
 
Občina mora za nemoteno delovanje vseh dejavnosti v občini sprejeti proračun pred letom, na 
katerega se nanaša. Zato so strokovne službe na osnovi noveliranih Globalnih 
makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije 2009-2011, ki jih je občinam posredovalo 
Ministrstvo za finance dne 20.8.2009, pripravile predlog proračuna za prvo obravnavo.  
 
Iz teh okvirov izhaja napoved povprečne rasti cen 2010/2009 za 1,6 %, zato se je v okviru 
predloga proračuna predlagalo povišanje sredstev za financiranje proračunskih uporabnikov 
za 1,6 %, oziroma v skladu z načrtovano rastjo stroškov.  
Sredstva za plače so bila načrtovana v skladu s trenutno višino plač, brez načrtovane 
uskladitve z rastjo inflacije in brez odprave nesorazmerij plač, prav tako v predlogu niso bila 
zagotovljena sredstva za izplačevanje stimulacije v višini 2 % mase plač.  
 
Dne 27.11.2009 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo Primerno porabo občin za leti 
2010 in 2011, tako da je predlog proračuna za drugo obravnavo pripravljen v skladu z 
izdanimi izhodišči in nekaterimi spremembami, ki so nastale po prvi obravnavi.  
 
Občina bo tako iz naslova dohodnine v letu 2010 prejela za 141.947 € več dohodnine, kot pa 
je načrtovala s predlogom proračuna za prvo obravnavo. 
 
Prav tako se je občina  s projektom izgradnje nove knjižnice prijavila na razpis za pridobitev 
sredstev iz evropskega sklada in bila pri tem uspešna. Investicija bo občini povrnjena 100 %-
no /za upravičene stroške/, tako da je v okviru predlaganega proračuna načrtovanih za 
499.480 € več prihodkov kot v prvem predlogu ( skupna načrtovana vrednost nepovratnih 
sredstev za gradnjo knjižnice znaša 891.113 €).  Občinski svet je bil v okviru prve 
obravnave seznanjen, da občina kot vir za finančno pokritje te investicije že načrtuje 391.633 
€ prihodkov iz sredstev EU in da bo v primeru neuspeha na razpisu potrebno nekatere 
projekte iz leta 2010 črtati. Ker smo bili uspešni, se za drugo obravnavo ti prihodki 
povečujejo za 499.480 € in sicer na segmentu načrtovanih prihodkov iz državnega proračuna 
za 133.667 € in na segmentu načrtovanih prihodkov iz sredstev EU za 365.813 €. 
 
S tem so bile dane možnosti, da v predlog proračuna za leto 2010 uvrstimo nekatere 
pomembne projekte, ki jih bo tako možno realizirati, prav tako pa je bilo potrebno na 
nekaterih postavkah zagotoviti dodatna sredstva. 
 
Zaradi dogovora sindikatov z Vlado o uskladitvi plač za tretjo odpravo nesorazmerij in 
povišanjem regresa za 20 €  je bilo potrebno uporabnikom proračunom zagotoviti dodatna 
sredstva iz tega naslova. 
 
Ker se v letu 2010 predvideva, da bo izveden razpis za pridobitev nepovratnih evropskih 
sredstev za energetsko sanacijo osnovnošolskih objektov, smo v Načrt razvojnih programov 
za leta 2010-2013 uvrstili projekt Energetska sanacija OŠ NH Rajka, ki naj bi potekal tekom 
treh let. Do razpisa naj bi po navedbah Ministrstva za šolstvo in šport prišlo v drugi polovici 
leta, zato smo v letu 2010 za ta projekt namenili 100.050 € kot lastni delež (15 %), in 
nepovratna sredstva iz evropskega sklada 566.950 €, tako da znaša načrtovana vrednost tega 
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projekta v letu 2010  667.000 €.  S tem pa se povečujejo transferni prihodki iz državnega 
proračuna in sredstev EU za  566.950 €.  K projektu se bo pristopilo ob razpisu in v odvisnosti 
od uspešnosti kandidiranja na tem razpisu.  
 
Zaradi opustitve trgovske dejavnosti v bivši Emoni in s tem dane možnosti, da na tem 
območju zagotovimo 36 parkirnih mest, ki jih v tem delu Hrastnika zelo primanjkuje (v 
sosednji poslovno-stanovanjski zgradbi je 73 stanovanj in nobenega parkirišča, hkrati bo na 
tem območju nova knjižnica), smo uvrstili v proračun za leto 2010 projekt izgradnje parkirišč 
na tem območju. Za projekt smo namenili 478.000 €, saj bo potreben pred izvedbo gradnje še 
odkup in rušenje stare Emone. Uspešnost realizacije tega projekta je seveda odvisna od 
uspešnosti pogajanj o višini kupnine  z lastnikom objekta - Mercatorjem. 
 
V proračunu smo tudi zagotovili 15.000 € za odkup kašče v Šavni peči in pripravo projekta 
spominske hiše Antona Sovreta. O projektu in  njegovih finančnih posledicah za proračun se 
bo po pripravi projekta pred samo realizacijo odkupa najprej odločil Občinski svet. 
 
Hkrati smo zagotovili tudi sredstva za nakup gasilskega kombija za PGD Hrastnik mesto v 
višini 40.000 € in sicer je polovica sredstev zagotovljena v proračunu 2009 in se bodo kot 
neporabljena sredstva prenesla v leto 2010, zraven pa smo zagotovili še manjkajočo polovico 
sredstev. 
 
V predlogu proračuna za prvo obravnavo je bil v okviru projekta izgradnje dvigala na 
občinski zgradbi prikazan le ocenjen delež občine, medtem ko delež države ni bil zajet ne 
med prihodki ne na projektu. Na osnovi navedenega se v prihodke vključuje načrtovani 
prispevek države v višini 38.000 €, povečuje pa se tudi sama vrednost projekta v okviru 
investicijskih vlaganj pri občinski upravi ( PP 4006003), saj bi se dodatno v neposredni bližini 
uredilo še nekaj parkirnih mest in dovoz. 
 
Župan in strokovne službe so v tem času tudi opravile sestanke s sveti krajevnih skupnosti v 
zvezi z investicijskimi vlaganji v krajevnih skupnostih, tako da je v skladu z njihovimi 
prioritetami in odločitvami Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 do 2013 ustrezno 
dopolnjen. 
 
Kot je bilo že v okviru prve obravnave izpostavljeno, je Ministrstvo za finance  v letu 2009 
tudi spremenilo Pravilnik o pošiljanju sprejetih proračunov, na osnovi katerega je potrebno za 
leto 2010 proračune pripraviti po enakem sistemu kot je državni, zato so pripravili v aplikaciji 
APPRA tudi podlage za pripravo obrazložitev proračuna. Na osnovi navedenega je predloženi 
predlog proračuna za leto 2010 pripravljen po zahtevah iz pravilnika in Priročnika za pripravo 
proračunov za leti 2010 in 2011.  Zaradi večje preglednosti gradiva smo odlok in tabele 
proračuna pripravili v en zvezek, obrazložitve tabel pa v drugi zvezek proračuna,  predloženi 
predlog  proračuna za drugo obravnavo  pa predstavlja čistopis proračuna.  
 
1/    V prvem zvezku proračuna je odlok z obrazložitvijo, tabele proračuna in odgovori na 
vprašanja in pobude svetnikov in odborov, podanih v okviru prve obravnave predloga 
proračuna : 

- Splošni del, 
- Posebni del po institucionalnih uporabnikih, 
- Načrt razvojnih programov po institucionalnih uporabnikih, 
- Odgovori na vprašanja in pobude 
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V tabelaričnem delu splošnega in posebnega dela proračuna so prikazane naslednje numerične 
kolone: 

- 1. kolona: Sprejeti proračun 2009, 
- 2. kolona: Veljavni proračun 2009 (po sprejetem 2. rebalansu), 
- 3. kolona: PREDLOG PRORAČUNA 2010_za prvo obravnavo 
- 4. kolona: PREDLOG PRORAČUNA 2010_za drugo obravnavo in sprejem 
- IND predloga proračuna 2010 za 2.obr./veljavnem proračunu 2009 po 2.reb., 
- IND predloga proračuna 2010 za 2.obr./predlogu proračuna 2010 za 1.obr. 

 
V Načrtu razvojnih programov so ovrednoteni programi za leta 2010-2013.  
 
2/   V drugem zvezku proračuna so obrazložitve tabel iz prvega zvezka, pri tem pa so 
obrazložitve za posebni del proračuna narejene po programskih področjih in znotraj le-teh po 
uporabnikih in ne po uporabnikih kot tabele. Zato je potrebno obrazložitev za posamezen 
program ali postavko iskati v okviru obrazložitve programa. 
 
 
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.  
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. 
Pomemben vidik vsekakor predstavljajo priložnosti, ki jih za realizacijo posameznih 
projektov predstavljajo razpisi za pridobitev nepovratnih sredstev iz različnih skladov 
Evropske unije. Upoštevaje dolgoročno vizijo razvoja je s primerno izbiro projektov nujno 
potrebno letno usklajevati potrebe posameznih področij z možnostmi, saj se struktura razpisov 
spreminja. 
 
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 za obdobje 2010 - 2012, sprejetim 5. 
oktobra letos, pa so bili opredeljeni projekti do leta 2012, ki predstavljajo osnovo za prijavo 
na razpis EU sredstev neposrednih regionalnih spodbud za obdobje 2010 – 2012.  
 
Manjši bo poudarek na cestni infrastrukturi, več poudarka pa pričakujemo na okoljevarstveni, 
informacijski infrastrukturi in racionalni rabi energije ter uporabi obnovljivih virov. Glede na 
različne možnosti je predvsem pomembna pripravljenost dokumentov, ki bodo omogočili 
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odziv lokalne skupnosti na ponujene priložnosti za realizacijo razvojnih projektov s pomočjo 
nepovratnih evropskih sredstev.  
 
Doslej je bila Občina Hrastnik izredno uspešna pri pripravi in prijavi infrastrukturnih 
projektov, kar potrjujejo pogodbe za sofinanciranje 3 projektov rekonstrukcije lokalnih cest in 
projekt vodooskrbe Turje – Gore – Kopitnik, ki so bili v letu 2009 zaključeni, izgradnja 
čistilne naprave, projekt rekonstrukcije lokalne ceste Dol - Blat in projekt urejanja mestnega 
jedra občine Hrastnik bodo dokončani v letu 2010, v zaključni fazi priprav na začetek gradnje 
pa je tudi projekt izgradnje 2. faze Centra za ravnanje z odpadki Zasavja, za katerega je tudi 
pridobljen sklep o dodelitvi 6,9 mio € nepovratnih sredstev EU. 
 
Na 5. razpisu, ki je v pripravi, bo Občina Hrastnik kandidirala s projektoma »Gradnja 
sekundarnega kanalizacijskega omrežja območja Dol« in »Urejanje opuščenega urbanega 
rudarskega območja Resnica«. 
 
Izdelana bo energetska študija za objekte osnovne šole NH Rajka na Logu, v povezavi s 
sanacijo bazena in športne dvorane, ki bo na osnovi že izdelanih podrobnih energetskih 
pregledov pokazala potrebne ukrepe za izboljšanje stanja in hkrati tudi možnost uporabe 
obnovljivih virov energije (fotovoltaika, toplotne črpalke..). Pripravljen je projekt za izvedbo 
celovite energetske sanacije objektov osnovne šole NH Rajka na Logu za prijavo na razpis za 
to področje, zato se v letu 2010 načrtuje začetek izvedbe tega projekta. 
 
Prav tako potekajo aktivnosti za pripravo ustrezne dokumentacije za prijavo na razpis za 
nepovratna sredstva za gradnjo širokopasovnega omrežja. Priprave tečejo na osnovah in 
spoznanjih, ki so jih pridobile občine, ki so se prijavile na 1. razpis v letu 2008. Pri tem 
sodelujemo s sosednjo občino Laško in še nekaterimi drugimi občinami, ki izražajo interes za 
skupno prijavo, ko bo objavljen razpis, saj se je izkazalo, da so skupne prijave z več 
potencialnimi priključki uspešnejše pri kandidaturi. Konkretni pogoji in minimalne tehnične 
zahteve pa bodo znane šele z objavo razpisa. 
 
Dinamika izvedbe in potreba zagotavljanja lastnih sredstev za projekte sofinancirane s 
sredstvi EU ter nekatera nujna investicijska vlaganja, ki so nujna v letu 2010 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, 
za realizacijo nekaterih projektov pa bo potrebno proučiti tudi možnost izvedbe v obliki javno 
zasebnega partnerstva. Druga finančna perspektiva predvideva izjemne možnosti za 
pridobitev evropskih sredstev, kar bo potrebno maksimalno izkoristiti za realizacijo 
načrtovanih nalog. 
 
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. 
 
S temi programi sledimo cilju čim večjega razvoja javne infrastrukture, kot predpogoja 
hitrejšega gospodarskega in družbenega razvoja. 
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3. PREDNOSTNE NALOGE OBČINE V LETU 2010 
 
- dokončanje novih prostorov občinske knjižnice,  
- varovanje vodnih virov in zagotavljanje zadostnih količin kvalitetne pitne vode na celotnem 

območju občine, 
- dokončanje primarnega sistema za odvajanje odpadnih voda in centralne čistilne naprave,  
- izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja in priključitev čim več uporabnikov,  
- izboljšanje prometne varnosti, propustnosti cest in križišč ter zmanjšanje dolžine občinskih 

makadamskih cest, 
- ureditev mirujočega prometa, 
- racionalizacija porabe energije – zmanjšanje stroškov, 
- urejanje šolskega prostora, obnova zgradb in ureditev okolice ter varnih šolskih poti,  
- izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in društev, 
- zagotavljanje ustrezne opremljenosti enot in društev na področju civilne zaščite in    
      požarne varnosti, 
- 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,   

- dograjevanje informacijskega sistema.  
 
Leto 2010 bo za občino Hrastnik spet 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. Projekti in dokumentacija 
potrebna za prijavo na 5. razpis, ki še ni bil objavljen, je v zaključni fazi, urediti je potrebno 
še zemljiško knjižne zadeve potrebne za pridobitev gradbenih dovoljenj. Do konca septembra 
2010 mora biti z uporabnim dovoljenjem po uspešno realiziranem poskusnem obratovanju 9 
mesecev zaključen tudi projekt čistilne naprave in manjkajočega kolektorskega omrežja.  V 
letu 2010 se bo začela fizična izgradnja druge faze Centra za ravnanje z odpadki Zasavja na 
Uničnem, ki jo bo vodila Občina Hrastnik v imenu vseh družbenikov. 
 
Občina mora dokončno urediti izvajanje javnih gospodarskih služb s podelitvijo koncesij, v 
vmesnem času pa razmerje s KSP Hrastnik ureja pogodba o najemu javne infrastrukture, ki jo 
je občina v letu 2009 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 2010 dokončano oblikovanje 
»Občinskega prostorskega načrta«.  
 
S sprejemom izvedbenega načrta za območje Resnice v letu 2009, se je začela zaključna faza 
projektne obdelave komunalne ureditve tega območja in programa komunalnega urejanja, ki 
bosta osnova za pripravo zemljišča za večstanovanjsko gradnjo. S projektom bo občina 
kandidirala na 5. razpisu za pridobitev EU sredstev za zagotovitev svojega deleža, večji del pa 
bo zagotovil RTH Trbovlje, kot eno prioritetnih nalog v sklopu usklajenega načrtovanja 
posegov v prostor z Rudnikom Trbovlje Hrastnik, ki v okviru 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 
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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 drugega dela projekta za rekonstrukcijo 
regionalne ceste R 1-221 Rinaldo – Kamnolom, kjer naj bi se dela na odseku Ravnikarjev 
most – Kamnolom dokončala med šolskimi počitnicami v letu 2010, v letih 2011 in 2012 pa 
bi se izvedla rekonstrukcija vse do križišča pri Rinaldu. 
 
Večja vlaganja načrtujemo tudi v dokončanje poslovnega objekta v KS Steklarna za potrebe 
delovanja krajevne skupnosti in društev na tem območju, kjer je začetek gradnje oz. 
pridobitev gradbenega dovoljenja pogojena s soglasjem MOP – ARSO Ljubljana.   
 
Ureditev mirujočega prometa predstavlja v občini vse večji problem, zato bo v letu 2010 pod 
Abecedo zgrajenih cca 70 novih parkirišč, ob uspešnem odkupu Emone na območju Trga 
Franca Kozarja pa 36 novih parkirišč.  
  
To je le kratek povzetek nalog in načrtovanih vlaganj v naš Hrastnik, podrobnejši globalni in 
letni cilji, ki sledijo globalnim ciljem občine kot celote in predstavitve projektov pa so 
opredeljeni po posameznih programskih področjih, ki jih bo izvajala lokalna skupnost v letu 
2010.  
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