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A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 6.393.218 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Vrednost: 5.250.348 € 

Med davke na dohodek in dobiček sodi dohodnina- odstopljeni vir občinam (konto 7000).  
Na osnovi izračunov  Ministrstva za finance so bili za leto 2012 načrtovani prihodki iz naslova dohodnine v 
višini  5.305.369 €, kar je za 45.000 € manj kot v letu 2011.  Tako je dohodnina  predstavljala  49,91 % vseh 
načrtovanih prihodkov BPO.  S temi prihodki iz dohodnine bi občina še vedno zagotovila primerno porabo za 
leto 2012 in finančna izravnava države ne bi bila  potrebna.   
Z sprejemom varčevalnih ukrepov in Zakona o uravnoteženju javnih financ se tudi prihodki iz naslova 
dohodnine občini znižajo  iz prvotnih 5.305.369 €  na  5.250.348 €, kar predstavlja znižanje za  55.021 €  in 
predstavlja dohodnina v predlogu rebalansa  53,72 % prihodkov BPO. 
Primerna poraba, ki jo opredeljuje 13. člen ZFO-1, predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z 
zakonom določenih nalog in jo po tem členu izračunava za vsako posamezno občino in vse občine skupaj 
Ministrstvo za finance. Parametri, ki vplivajo na njeno višino so: število državljanov RS s stalnim 
prebivališčem v občini in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno bivanje v RS, ki imajo stalno 
prebivališče v občini ter povprečnina.  
Tako je bila ob sprejetju Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2012 primerna poraba določena v višini  
5.184.349 €,  z uveljavitvijo varčevalnih ukrepov Vlade RS in ZUJF pa se je z znižanjem povprečnine iz 
prvotnih 554,50 € na 543,00 € (od 1.7. dalje) ter ob nespremenjenih ostalih parametrih znižala za  53.760,17 
€ in znaša  5.130.589 €: 
  
PP 2012 = 10.084 preb x  554,50 € x 0,927171 = 5.184.349 € x 50 %  

                      10.084 preb x  543,00 € x 0,927171 = 5.076.829 € x 50 % 
 

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 926.610 € 

Z davki na premoženje je občina ob sprejemanju proračuna v letu 2012 načrtovala zbrati 935.000 evrov 
prihodkov, prihodki pa so predstavljali 8,80 % prihodkov BPO:   
• iz naslova davkov na nepremičnine se načrtuje 874.000 evrov prihodkov , znotraj te skupine davkov 

pa predstavlja največji davčni prihodek nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (858.000 eurov).  
Ocena teh prihodkov izhaja iz odmernih odločb za leto 2010 ter brez  povišanja točke za odmero 
nadomestila za rast cen v 2011. Razliko v višini 16.000 € bo občina predvidoma zbrala iz naslova 
davkov od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo: 

• davki na premičnine (davek na plovila) - načrtuje se 3.500 evrov prihodkov;  
• davki na dediščine in darila - načrtuje se 15.500 evrov; 
• davki na promet nepremičnin in finančno premoženje - načrtuje se 42.000 evrov, kar je manj kot 

v 2011, saj se ne načrtuje toliko prometa z nepremičninami. 
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S  1. rebalansom proračuna se ocena teh prihodkov znižuje za 8.390 € in sicer se ocenjuje zmanjšanje 
za 10.000 € pri davkih na dediščine in darila ter  povečanje pri zamudnih obrestih za plačilo NUSZ za 
1.500 €, ter 110 € drugih manjših povečanj. Ti prihodki bodo tako predstavljali 9,48 % prihodkov 
BPO. 
 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Vrednost: 216.260 € 

Z domačimi davki na blago in storitve je Občina Hrastnik v letu 2012 načrtovala  173.250 evrov prihodkov, 
kar predstavlja 1,63 % BPO.  
• davki na posebne storitve - pri tem gre za davke na dobitke od iger na srečo:  5.000 evrov prihodkov,  
• drugi davki na uporabo blaga in storitev: v okviru teh davkov se načrtujejo prihodki: 

 - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v   višini  150.000 
evrov, zavezanci pa so poleg KSP Hrastnik še gospodarske družbe za industrijske odplake (veliko 
znižanje takse glede na leto 2011 - iz  280.000 € na 150.000 €), 
 - turistična taksa v višini 50 evrov, 
 - pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 1.200 evrov, 
 - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v  višini 17.000 evrov (prav 
tako velik padec glede na leto 2011 - iz 29.900 evrov na 17.000 € ( po odločbi ARSA; zavezanec: CEROZ 
d.o.o.),                 

S 1. rebalansom se ocena teh prihodkov povečuje za  43.010 €, tako da znaša  216.260 €, povečanje pa 
je posledica  že realiziranih davkov na posebne storitve (od dobitkov na igre na srečo).   
 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 1.378.778 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 997.266 € 

S prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja bo občina v letu 2012 predvidoma zbrala  
996.224,10 evrov, kar predstavlja 9,32 % BPO. V okviru teh prihodkov se evidentirajo: 
 - prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb se načrtujejo v višini 11.650,00 evrov, 
nanašajo pa se na prenos dobička Ceroz d.o.o. iz preteklih let kot namenskega prihodka za projekt II. faze 
deponije Unično; 
- prihodki od obresti - načrtuje se  5.500 evrov prihodkov, saj se načrtuje dosti slabša likvidnostna situacija 
kot v letu 2011. 
- prihodki od premoženja se načrtujejo v višini  979.074,10 evrov,  od tega: 
           - najemnine od oddaje  poslovnih prostorov se načrtujejo v višini 36.296,00 evrov, kar je manj kot v letu 
2011 . Prihodki se nanašajo na 31najemnih pogodb za oddajo poslovnih prostorov. Najemnina za poslovne 
prostore je odvisna od lokacije,  dejavnosti  in velikosti poslovnega prostora. Na boljših   lokacijah je  15 
poslovnih prostorov ( Log , Trg Franca Kozarja , Naselje Aleša Kaple, Pot Vitka Pavliča ), vsi ostali pa so na 
lokacijah izven centra ( Novi dom, C. 1. maja). V okviru teh najemnin se načrtuje jo tudi prihodki od oddaje 
prostorov krajevnih skupnosti, ki potem predstavljajo namenski prihodek KS (Turje 2.455 €, Prapretno 3.220 
€ in Čeče 616 €). 
          - prihodki od najemnin za stanovanja - ti prihodki so načrtovani skladno z veljavno višino najemnin za 
stanovanja v lasti občine in v skladu z ocenami upravnikov o plačilih in izterjavi najemnin. Načrtuje  se 
350.000 evrov prihodkov, 
          - prihodki od drugih najemnin se načrtujejo v skupni višini 540.336 evre, od tega za najem parkirišč za 
tovornjake pri železniški postaji 6.005 evrov ;  za najem javne infrastrukture Komunalno stanovanjskemu 
podjetju Hrastnik  494.018,75 evrov in  126,00 evrov od plakatiranja ter za najem javne infrastrukture 
CEROZ-u  34.579,25 evrov; 
           - prihodki od zakupnin se načrtujejo v višini  3.131,53 evrov za oddajo zemljišč v najem (letni vrtovi 
idr.). 
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         -  prihodki iz naslova podeljenih koncesij  se načrtujejo v višini  49.310 evrov, 
  v  €

koncesija SP 2011 VP 2011 po 1.reb. Predlog 2012

od rudarjenja(Lafarge, Nemec, RTH)* 26.000,00 26.600,00 26.600,00

za drugo (plin, tržnica, lovske rajone) 100,00 50,00 500,00

za čistilno- savske elektr.-Vrhovo 22.000,00 22.000,00 22.000,00

za odvzem podvodne vode Lurd 100,00 100,00 210,00

SKUPAJ 48.200,00 48.750,00 49.310,00  
 
Za drugo obravnavo so se znotraj te skupine prihodkov  povečali prihodki  najemnin pri KSP za stroške 
zavarovanja čistilne, ki so vkalkulirani v ceni uporabnikom, tako da znašajo skupaj ti prihodki  996.224,10 €. 
 

S  1. rebalansom se ocena teh prihodkov povečuje za  1.041,92 € in sicer se  prihodki od obresti  
povečujejo  iz  6.500 € na 12.000 €,  prihodki od premoženja se znižujejo za  5.458 €,  ocena vseh 
prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja pa tako znaša 997.266,02 €.  
 

711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 2.993 € 

 
Med takse in pristojbine  sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami bo občina v letu 2012  predvidoma 
zbrala  2.933 evrov, kar predstavlja le 0,03 % BPO . 
 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 5.600 € 

Med denarne kazni sodijo prihranki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in glob za 
prekrške. Občina bo predvidoma zbrala 5.600 evrov  prihodkov iz tega naslova, kar je manj kot v letu 2011. 
Zaradi večje urejenosti mirujočega prometa se načrtuje  manj prihodkov od glob za prekrške.  
 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Vrednost: 372.919 € 

Z drugimi nedavčnimi prihodki  bo občina v letu 2012 predvidoma zbrala  380.919,00 evrov  prihodkov.  V 
okviru BPO predstavljajo ti prihodki 3,58 % prihodkov.   Med temi prihodki se evidentirajo: 
- drugi nedavčni prihodki -  tu se evidentirajo prihodki od refundacij stroškov za uporabo  upravnih in 
poslovnih prostorov  idr. Za leto 2012 so ti prihodki načrtovani v višini 18.600 evrov,   
- prihodki od komunalnih prispevkov -  glede na sprejet Odlok o komunalnem prispevku in  Program 
opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo se v letu 2012  načrtuje 30.000 € prihodkov, prispevek 
pa se poravna  pred izdajo gradbenega dovoljenja, 
- prispevki občanov za izvajanje določenih programov (socialno varstvo )- načrtuje se 41.924 evrov 
prihodkov. Ti prispevki so odvisni od doplačila za pomoč na domu, ki ga koristniku  v skladu s predpisi 
odmeri  Center za socialno delo  ter  povrnitve dela stroškov domske oskrbe, ki jo občina uveljavi ob smrti, v 
kolikor ima koristnik premoženje,  
- drugi izredni nedavčni prihodki -  v okviru teh prihodkov so načrtovani namenski prihodki v višini  
290.395,00 evrov in sicer od:          
                      -  Ceroz d.o.o. za KS Marno ( renta po družbeni pogodbi) v višini  62.594 evrov ,     
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                      - 15.000 evrov raznih drugih prihodkov (stroški vodenja investicije II. faze Unično in povračila 
občin sofinancerk za stroške, nastale z vodenjem postopka izbire izvajalca) 
                      -  42.801,00 evrov Ceroz d.o.o.  za sofinanciranje investicije v Uničnem ( delež neporabljene 
amortizacije iz preteklih let, ki odpade na Občino Hrastnik glede na delež lastništva). 
                      -  170.000 evrov TET Trbovlje za sofinanciranje projektov infrastrukture in varstva okolja. 
 

S 1. rebalansom  se ocena teh prihodkov znižuje iz 380.919 € na 372.919 €, oziroma za  8.000 € in 
sicer se zmanjšuje ocena prihodkov iz naslova komunalnega prispevka za 20.000 €, povečujejo pa 
drugi izredni nedavčni prihodki za 21.000 € (Ceroz za Unično). 
 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 54.500 € 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 54.500 € 

S prihodki od prodaje stavbnih zemljišč je občina načrtovala, da bo v letu  2012 zbrala  69.000 evrov 
prihodkov.  Načrtovani prihodki  izhajajo iz Programa nabav in prodaj občinskega premoženja, prodaje pa 
bodo realizirane v skladu z uredbo in sprejetimi posamičnimi programi prodaje.   
S 1. rebalansom se ocena prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč glede na postopke, ki jih 
občina vodi v zvezi s prodajami, znižuje za 14.500 €. 
 

73 - PREJETE DONACIJE 
Vrednost: 21.000 € 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 
Vrednost: 21.000 € 

V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste tekočih prihodkov in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo 
nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih virov ali iz tujine.  V letu 2012  
občina načrtuje 21.000 evrov prihodkov iz tega naslova. 
 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 1.926.270 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vrednost: 367.077 € 

V okviru te podskupine kontov je občina načrtuje prihodke, ki jih bo prejela iz državnega proračuna za tekoče 
obveznosti in za sofinanciranje investicij. V letu 2012 se načrtuje 278.716,14 evrov prihodkov iz tega naslova, 
kar  predstavlja 2,62 % prihodkov BPO:  
S 1. rebalansom se načrtovani prihodki iz tega naslova povečujejo za 88.360,78 € in sicer za sredstva 
MOP-a za sanacijo posledic neurja 2010, zmanjšujejo pa se prihodki iz državnega proračuna za 
Unično II.  Tako se naj tej podskupini kontov načrtujejo prihodki v višini 367.076,78 €. 
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7400 01 Prejeta sr.iz držav.proračuna  Sprejeti proračun 1. rebalans
za INVESTICIJE 2012 2012 RAZLIKA

1. za projekt Izgradnja CČN s kolekt.sistemom 0,00 0,00 0,00
2. za projekt Izgradnja II.faze deponije Unično 101.522,14 56.095,53 -45.426,61
3. 23. člen ZFO 150.000,00 150.000,00 0,00
4. požarna taksa 16.600,00 16.600,00 0,00

SKUPAJ 268.122,14 222.695,53 -45.426,61

7400 04 Prejeta sr.iz držav.proračuna  Sprejeti proračun 1. rebalans 1. rebalans
za tekoče stroške 2012 2012 2012

5. refundacija stroškov MIR/2009 10.594,00 10.594,00 0,00
6. sredstva MOP za sanacijo posledic neurja 2010* 0,00 133.787,25 133.787,25

SKUPAJ 10.594,00 144.381,25 133.787,25

TRANSFERNI PRIHODKI DRŽAVE  SKUPAJ 278.716,14 367.076,78 88.360,64  

 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna  EU     

                         vrednost: 1.559.193 € 

V letu 2012  občina načrtuje sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU skladov v skupni višini  
2.485.941,26 €, kar predstavlja 23,33 % prihodkov BPO. 
V okviru evropskih prihodkov za sofinanciranje projekta Izgradnja II. faze Unična se v proračunu občine 
evidentirajo samo sredstva, ki v deležu pripadajo občini Hrastnik, ne glede na to, da bodo evropska sredstva 
prišla na račun občine Hrastnik za vse občine sofinancerke, vendar ne bodo evidentirane kot prihodek občine 
Hrastnik, ampak prihodek vsake posamezne občine glede na lastninski delež v Cerozu.   
 

S 1. rebalansom se sredstva znižujejo iz načrtovanih  2.485.941 € na  1.559.192,92 € ter tako 
predstavljajo 15,95 % prihodkov BPO.  Iz tabele spodaj je razvidno, , da bo zaradi drugačne dinamike 
izvajanja projektov tudi nižje črpanje sredstev v tem letu, dva projekta pa se v tem letu izločata, ker 
ne bo v tem letu objavljen razpis za pridobitev sredstev. 
  
7412 00 Prejeta sr.iz držav.proračuna iz sred.EU Sprejeti proračun 1. rebalans

Strukturni sklad; razvoj  podeželja 2012 2012 RAZLIKA

7. za projekt Rekonstrukcija LC Dol-Blate 35.313,67 35.313,67 0,00
8. za projekt izgradnje sekundar.kanal.omr.DOL 323.204,79 323.204,79 0,00
9. za projekt energetska sanacija OŠ NH Rajka 0,00 0,00 0,00
10. za projekt Izgradnja poslov. objekta v KS Steklarna 326.475,08 180.000,00 -146.475,08
11. zaprojekt izgradnja vodovoda SP.Marno_Slatno_Dol 677.703,74 677.703,74 0,00
12. za projekt Ureditev kašče v Šavni peči 25.095,96 25.095,96 0,00
13. za projekt Urejanje mest.jedra-obm.Log-Montigny 284.461,61 0,00 -284.461,61
14. za projekt rekonstr .in energet.sanacije Vrtca Dolinca 238.394,28 0,00 -238.394,28
15. za projekt Podjetno v svet podjetništva 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 1.910.649,13 1.241.318,16 -669.330,97

7413 00 Prejeta sr.iz držav.proračuna iz sred.EU Sprejeti proračun 1. rebalans
Kohezijski sklad 2012 2012 RAZLIKA

16. za projekt Izgradnja II.faze deponije Unično 575.292,13 317.874,76 -257.417,37
17. za projekt Izgradnja CČN s kolekt. sistemom 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 575.292,13 317.874,76 -257.417,37

TRANSFERNI PRIHODKI  EU  SKUPAJ 2.485.941,26 1.559.192,92 -926.748,34  
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Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 2.653.461 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 496.260 € 

Podskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim (splošni 
dodatki, dodatki za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila ( prehrana med 
delom, prevoz na delo, ..), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in druge 
izdatke zaposlenim ( jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Odhodki se namenjajo za 
program  dejavnost občinske uprave. 
Vsem proračunskim uporabnikom, katerim se iz proračuna občine Hrastnik zagotavljajo sredstva za plače, so 
se le-te zagotovile v skladu z izhodišči ministrstva in obstoječimi veljavnimi sistemizacijami na trenutni višini.  
Za plače se načrtuje  533.315,00 evrov odhodkov oziroma 4,59 % odhodkov BPO. 
Sredstva za plače za zaposlene na občinski upravi v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih 
prejemkov v javnem sektorju za letu 2011 in 2012 ne zajemajo sredstev za redno delovno uspešnost 
in sredstev za odpravo nesorazmerij , povečana pa je masa za povečan obseg dela na projektih ali 
intervencijah.  
Upoštevana je višina regresa v višini 692,00 evrov bruto na zaposlenega. 
Za drugo obravnavo proračuna so se ta sredstva zmanjšala na 519.758,00 evrov zaradi odhoda 1 delavke na 
Center za socialno delo Hrastnik. 
S 1. rebalansom se sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim na osnovi znižanj plač in regresa po 
ZUJF  zmanjšujejo na 496.260,00 evrov oziroma za  23.498,00 evrov. 
 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 84.046 € 

Podskupina  odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški dopust ter premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.  Načrtujejo se v nespremenjenih višinah - 16, 10 
%, premije pa v skladu s številom zaposlenih in višino premij za leta delovne dobe. Za prispevke od plač se 
namenja  87.490,00 evrov , kar  predstavlja 0,75 % odhodkov BPO, največji delež znotraj teh prispevkov pa 
predstavljata prispevek za ZPIZ in zdravstveno zavarovanje.  
Odhodki se namenjajo za program dejavnost občinske uprave. 
S  1. rebalansom se ti odhodki zaradi znižanj plač zmanjšujejo za  3.444 € in znašajo  84.046 €. 
 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 1.786.286 € 

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, drugega blaga in plačila 
vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Investicijske odhodke vključuje le, če so klasificirani 
v skladu z računovodskimi pravili (vrednost pod 500 ECU in življenjska doba krajša od enega leta). Vsebuje 
naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne 
storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, 
najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke za neposredne proračunske 
uporabnike. V skladu z makroekonomskimi izhodišči države naj bi se ti načrtovali v skladu z letno rastjo cen - 
1,8 %. Ker je primerna poraba občine za leto 2012  nižja od tiste iz leta 2011, je občina izdala navodila, da se 
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rast cen ne upošteva, razen tam, kjer to zahtevajo aktualne razmere (povečani fiksni stroški - npr. pri 
komunalnih storitvah-čiščenje). Za izdatke za blago in storitve se v občini za vse porabnike proračunskih 
sredstev namenja 1.677.623,00 € oziroma 14,44 % odhodkov BPO.  
Odhodki se namenjajo za vsa programska področja, ki jih izvaja občina, največ za program cestnega prometa 
in infrastrukture (544.379,00 €), komunalne dejavnosti (267.700,00 €), spodbujanja stanovanjske gradnje 
(196.920,00 €), prostorsko in podeželsko načrtovanje (82.000 €), dejavnost občinske uprave (134.545,00), 
druge skupne administrativne službe (izvedba protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z 
občinskim premoženjem  - 119.430,00 €), politični sistem (dejavnost občinskega sveta in župana ter 
podžupanov - 70.464,00 €), programi v kulturi (61.415,00 €), urejanje na področju fiskalne politike,  
promocija Slovenije, razvoj turizma (spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ter promocija občine - 
39.595,00 €), zmanjševanje onesnaževanja okolja, primarno zdravstvo, preventivni programi zdravljenja, 
ohranjanje kulturne dediščine, programe v kulturi, servisiranje javnega dolga in drugo. 
Za drugo obravnavo so se ti odhodki povečali za 7.000,00 evrov in sicer zaradi povečanja sredstev na PP 
4216013 za zagotovitev dodatnih sredstev  za izvedbo vzorčenja zelenjave, ki bo izvedeno v vseh treh 
občinah, izvajalec pa bo Zavod za zdravstveno varstvo Hrastnik. 
 

S 1. rebalansom  se ocenjujejo večji izdatki za blago in storitve  in sicer za 101.662,72 evrov, tako da 
znašajo  1.786.285,72 evrov, oziroma gre za 6 %-no povišanje.  Pisarniški material in splošni material 
in storitve se povečuje za 19.423 € in sicer največ na račun povišanja stroškov revizije ter drugega 
splošnega materiala in storitev (+ 9.000 € za izdelavo elaboratov poškodb objektov in meritev, + 
8.000 € za popravila in nadomestitev igral na objektih za rekreacijo..),  tekoče vzdrževanje se 
povečuje za 11,6 % in sicer največ pri drugih izdatkih za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (+ 88.100 
€ - povečanje postavke vzdrževanje občinskih cest ), drugi operativni odhodki pa se znižujejo. 
Odhodki se tako povečujejo na programih cestnega prometa in infrastrukture (624.879 €), 
komunalne dejavnosti (283.700 €), spodbujanja stanovanjske gradnje (196.920,00 €), prostorsko in 
podeželsko načrtovanje (90.400 €), dejavnost občinske uprave (137.545,00), druge skupne 
administrativne službe (izvedba protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim 
premoženjem  - 119.430,00 €), politični sistem (dejavnost občinskega sveta in župana ter podžupanov 
- 67.864 €), programi v kulturi (61.415,00 €), urejanje na področju fiskalne politike,  promocija 
Slovenije, razvoj turizma (spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ter promocija občine - 39.595,00 
€), zmanjševanje onesnaževanja okolja (19.823 €), primarno zdravstvo (18.500 €), preventivni 
programi zdravljenja, ohranjanje kulturne dediščine, programe v kulturi, servisiranje javnega dolga 
in drugo. 

 

403 - Plačila domačih obresti 
Vrednost: 48.000 € 

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg.  
Za to skupino odhodkov se namenja 48.000,00 evrov, kar predstavlja 0,41 % BPO. Plačujejo  se obresti za 9 
kreditov, od tega 28.300,00 € Banki Celje, 19.700,00 €  javnim skladom.  Odhodki se namenjajo za program 
servisiranje javnega dolga. 
 

409 - Rezerve 
Vrednost: 238.869 € 

Podskupina odhodkov rezerve vključuje plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. 
Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske. V okviru rezerv ima 
občina splošno rezervo, oblikovanje rezervnega sklada in druge rezerve . Za oblikovanje vseh rezerv se 
namenja 143.932,47 € oziroma 1,24 % vseh odhodkov BPO in sicer: 
-117.654,00 za oblikovanje obvezne rezerve (predstavlja 1,5 % proračunskih  prihodkov brez donacij in 
transfernih prihodkov), 
-21.278,47 € za tekočo rezervacijo (nerazporejeni prihodki), 
-5.000,00 € za druge rezerve . 
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Za drugo obravnavo se ta sredstva povečajo na 147.206,00 €, in sicer: 
122.206,00 € za oblikovanje rezerve (1,5 % proračunskih prihodkov brez donacij in transfernih prihodkov), 
20.000,00 € za tekočo rezervacijo (nerazporejeni prihodki), 
5.000,00 € za druge rezerve. 
 
S 1. rebalansom se rezerve povečujejo iz 147.206,00 € na 238.869,25 €, in sicer znašajo: 
- 117.082,00 € za oblikovanje obvezne rezerve (1,5 % proračunskih prihodkov brez donacij in 
transfernih prihodkov); za pridobitev nepovratnih državnih sredstev za sanacijo posledic naravnih 
nesreč mora občina najprej porabiti sredstva obvezne rezerve proračuna občine Hrastnik;  
- 31.000,00 € za tekočo rezervacijo (nerazporejeni prihodki), 
- 90.787,25 € za druge rezerve (5.000 € lastnih sredstev za stroške komisije, prevoze pitne vode v 
suši idr. ter  85.787,25 sredstva države za aneks pri pogodbi za sanacijo plazu Lipovšek). 
 
 

41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 3.833.933 € 

410 - Subvencije 
Vrednost: 453.210 € 

Subvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih prihodki ne pokrivajo 
odhodkov in jim  lokalna skupnost zagotavlja finančno podporo.  Za te namene občina načrtuje 407.494,00 € 
ali  3,51 % odhodkov BPO. Gre za področje podjetništva in kmetijstva.  Hkrati mora občina subvencionirati 
ceno javnih storitev, če le te ne pokrijejo stroškov poslovanja, oziroma tudi  neposredno ceno fizičnim osebam 
omrežnine za čiščenje in odvajanje komunalnih voda ter oskrbo s pitno vodo (če s sklepom tako odloči 
Občinski svet).  
Občina zaradi Uredbe Vlade RS, s katero je zamrznila cene komunalnih storitev in s tem prepovedala uporabo 
že sprejetih novih cen na Občinskem svetu (kar je občini naložil pravilnik o metodologiji določitve cen GJS), 
na drugi strani pa povečanja zaračunavanja najemnin KSP  Hrastnik d.d. v 2012 zaradi povečane amortizacije 
gospodarske javne infrastrukture, ki jo ima KSP v najemu (aktiviranje novih investicij: CČN s kolektorskim 
sistemom, vodovodna omrežja), povečuje tudi sredstva za subvencije KSP Hrastnik d.d.  
Za program reforme kmetijstva se namenja 20.303,00 €, za program pospeševanja in podpore podjetništvu 
pa 48.602,00 € subvencij. Na področju komunalnih dejavnosti bo občina za program komunalne dejavnosti 
(vodooskrba) zagotovila 116.086,69 € subvencij, za področje zmanjševanja onesnaževanja okolja (odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda) pa  222.502,04 €. 
Za 2. obravnavo se subvencije povečujejo na programu komunalne dejavnosti (vodooskrba) na 161.803,00 €. 
 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 1.665.393 € 

Podskupina odhodkov transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila, namenjena za tekočo 
porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno 
ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Za te namene bo v letu 
2012 zagotovljenih 1.736.324,00 evrov ali 14,95 % odhodkov BPO.   
Kar  96,33 % teh sredstev (1.672.639,00 €) se namenja za  druge transfere posameznikom (program varstva 
in vzgoje predšolskih otrok 851.000,00 €, program pomoči šolajočim v višini 189.769,00 € (regresiranje 
prevozov v šolo, prehrane, šola v naravi, ..), program izvajanja programov socialnega varstva 644.970,00 
(oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, pomoči na domu ....); 1,6 % pa za štipendije  (27.800,00 €) in 
drugo. 
S 1. rebalansom se transferi posameznikom in gospodinjstvom znižujejo za 70.925 € in sicer se za 
10.000 € znižujejo nagrade in priznanja (manj podeljenih), zagotavljanje razlike med ceno 
programov v vrtcih in plačili staršev se znižuje za  cca 30.000 €, oskrba v domovih za 10.000 €,  ter 
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transferi posameznikom in gospodinjstvom za  24.860 € ( pomoč na domu), na drugi strani pa se 
povečujejo izplačila družinskemu pomočniku (uvedena dva nova prispevka) 
 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 302.552 € 

Neprofitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička  
(dobrodelne organizacije, verske organizacije, politične stranke, društva (šport, kultura, humanitarna 
društva, gasilska društva...) in druge neprofitne organizacije). Za te namene bo občina zagotovila  296.808,00 
evrov, kar predstavlja 2,55 % odhodkov BPO. 
V okviru teh nakazil se zagotavljajo sredstva za delovanje društev, ki izvajajo  programe varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami  (70.400,00 €), športa in prostočasnih aktivnosti (77.441,00 €), kulture 
(31.585,00 €), pospeševanja podjetništva (7.700,00 €), kmetijstva (7.980,00 €), socialne varnosti ( 50.904,00 
€), drugih skupnih administrativnih služb (35.000 € - za javne prireditve idr.) in za delovanje političnega 
sistema (15.798,00 € - politične stranke). 
Sredstva se za drugo obravnavo povečajo na 300.722,40 € , največ zaradi povečanja sredstev za dotacije 
humanitarnim društvom. 
S 1. rebalansom se ti odhodki povečujejo za  1.780,00 € (na račun povečanj za humanitarna in druga 
društva). 
 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 1.412.778 € 

Ta skupina zajema tekoče transfere drugim ravnem države ter tekoče transfere v javne zavode in druge 
izvajalce javnih služb. Za te namene bo v letu 2012 porabljenih 1.359.843,00 evrov ali 11,71 % vseh 
odhodkov BPO.  
Kar 91 % sredstev te podskupine kontov se namenja za financiranje javnih zavodov (1.241.813 €) in sicer za 
izvajanje programov varstva in vzgoje predšolske vzgoje, primarnega in sekundarnega izobraževanja, športa 
in prostočasnih aktivnosti, drugih programov na področju zdravstva in izvajanja drugih programov na 
področju socialnega varstva);    5,66  % v sklade socialnega zavarovanja (77.000 € za zdravstveno 
zavarovanje oseb brez prejemkov), 2,8 % drugim občinam (38.000 € za medobčinsko redarstvo) idr. 
Za drugo obravnavo se ta sredstva zmanjšujejo na 1.349.632,00 € zaradi zmanjšanja tekočih transferov v 
javne zavode (Knjižnica Antona Sovreta - sredstva za plače za novega delavca šele v drugi polovici leta). 
 

S 1. rebalansom se predlaga povečanje teh odhodkov za 63.140,00 € in sicer se povečuje prispevek v 
ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine v višini 28.000,00 € in  tekoči transferi v 
javne zavode v višini 35.540,00 € (sredstva za plače in prispevke se znižujejo, povečujejo pa za 
izdatke za blago in storitve - sklep OS o pokrivanju izgube in povečanju sredstev za MS za 
KRC Hrastnik). 
 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 4.368.897 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 4.368.897 € 

Skupina odhodkov investicijski odhodki vključuje plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali 
neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, 
investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to skupino spadajo nakup in gradnja osnovnih 
sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, 
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investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, 
študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija.   
Za investicijska vlaganja, ki jih bo vodila neposredno občinska uprava in bo strošek nastal pri proračunu, 
občina za leto 2012 načrtuje  5.050.994,73 evrov oziroma  43,48%-ov odhodkov BPO. 

Gre za pomembne investicije, ki so po posameznih projektih predstavljene v Načrtu razvojnih programov 
občine Hrastnik za obdobje 2012-2015-  evropski projekti, izgradnja  PSO v KS Steklarna Hrastnik,  
energetska sanacija OŠ NH Rajka in vrtca, investicijska vlaganja v krajevnih skupnostih, izgradnja vodovodnih 
sistemov Kopitnik in Marno-Slatno-Dol, nadaljevanje izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja  in  
komunalnih priključkov, nadaljevanja urejanja mestnega jedra v Hrastniku, Resnice  idr. 
V okviru teh sredstev bo občina kar 83 % teh sredstev namenila za novogradnje in rekonstrukcije, 6 % za 
investicijsko vzdrževanje, 2 % za nakupe zemljišč in 6,5 % za projektno dokumentacijo in nadzor. 
Z vidika programskih področij bodo ta vlaganja namenjena za program sofinanciranja dejavnosti občin in 
ožjih delov občin (krajevne skupnosti 43.975,00 €) , dejavnost občinske uprave (občinska uprava in nov 
večnamenski objekt v KS Steklarna - 536.496,00 €), program cestnega prometa in infrastrukture (823.747,46 
€), program zmanjševanja onesnaženja (zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo 
..1.518.583,59 € ), program komunalne dejavnosti (1.088.210,04 €), prostorskega in podeželskega 
načrtovanja (285.000,00 €), spodbujanja stanovanjske gradnje (94.886,00 €), program varstva in vzgoje 
predšolskih otrok (energetska sanacija vrtca Dolinca 304.056,64 €), program primarnega in sekundarnega 
izobraževanja (energetska sanacija šole 300.000,00 €)) in drugo. 
Za drugo obravnavo se sredstva povečujejo na  5.068.389,70 € zaradi povečanja sredstev na nekaterih 
postavkah krajevnih skupnosti, saj v letu 2011 ne bodo porabljena (vir:prenos neporabljenih sredstev iz 
2011). 
 

S 1. rebalansom se odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev zmanjšujejo za  699.492 €.  
Zmanjšanja so posledica delnega  prenosa nekaterih projektov iz leta 2012 v leto 2013 (npr. objekt v 
KS Steklarna, Regijska deponija Unično II. faza,...) oziroma nekaterih v celoti (urejanje mestnega jedra 
v Hrastniku, energetska sanacija Vrtca Dolinca,..) . Na drugi strani pa se povečujejo sredstva za 
investicijsko vzdrževanje in obnove (prenova stanovanjske zgradbe v steklarski koloniji...) in 
sredstva za študije, projektno dokumentacijo... v višini  31.190 € (Razvojni program OH 15.000 €, 
podjetno v svet podjetništva 6.800 €,  projekt racionalne porabe energije...). 
 
 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 373.211 € 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 

Vrednost: 118.211 € 

V okviru teh kontov se načrtujejo investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena neposredno iz proračuna, 
ampak bodo zagotovljena uporabnikom, ki nimajo status neposrednega proračunskega uporabnika in bo 
strošek investicije nastal pri njih. Občina za leto 2012 načrtuje  70.611,00 € teh transferov ( Gasilska zveza in 
PGD Hrastnik  za gasilski avto Turje ter za nakup opreme skupaj 68.611 €; 2.000,00 za sofinanciranje nakupa 
vozila paraplegikom v regiji).  Ti odhodki predstavljajo 0,61 % odhodkov BPO. 
Za drugo obravnavo se sredstva povečajo za 10.000,00 € za potrebe požarne varnosti. 
 

S 1. rebalansom se predlaga povečanje sredstev za 37.600 € in sicer 30.000 € za Gasilsko zvezo 
Hrastnik (za izgradnjo gasilskega poligona na Marnem) in  7.600 za PGD Turje. 
 



 

Stran 25 od 191 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Vrednost: 255.000 € 

Skupina odhodkov investicijski transferi proračunskim uporabnikom vključuje izdatke, ki predstavljajo 
nepovratna sredstva, in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov 
nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 
sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove.   
V letu 2012 se načrtujejo investicijski transferi javnim zavodom in drugim občinam  v višini  205.000,00 
evrov .  Za investicijska vlaganja na področju izobraževanja  se namenja 75.240,00 €, za področje varstva in 
vzgoje predšolskih otrok 4.000,00 €, za šport in prostočasne aktivnosti 58.160,00 €, za programe kulture 
14.600,00 € , za področje zdravstva (52.000,00 €) in  za dejavnost uprave 1.000,00 €). 
Ti odhodki predstavljajo 1,75 % odhodkov BPO. 
 

S 1. rebalansom se predlaga povečanje teh odhodkov za 50.000 € in sicer za ureditev prostorov za 
delovanje ŠOHT-a in Mladinskega centra Hrastnik, saj RTH Trbovlje zaradi varčevalnih ukrepov Vlade 
RS in zmanjšanih sredstev za delovanje RTH-ja ne bo zagotovil sredstev po prvotnih dogovorih, zato 
se iz proračuna zagotovijo sredstva za normalno usposobitev teh prostorov za mlade. 
 



 

Stran 26 od 191 

 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

Vrednost: 5.436 € 

752 - Kupnine iz naslova privatizacije 
Vrednost: 5.436 € 

Na tej podskupini kontov se evidentirajo prihodki iz naslova kupnin iz  privatizacije stanovanj (gre za 
prihodke iz naslova obročnega odkupa stanovanj po stanovanjskem zakonu) v višini 5.436,00 evrov. 
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C - Račun financiranja 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
Vrednost: 121.140 € 

550 - Odplačila domačega dolga 
Vrednost: 121.140 € 

Občina  evidentira v poslovnih knjigah proračuna 5 infrastrukturnih in 3 stanovanjske dolgoročne kredite. Za 
odplačilo  glavnic teh dolgov je v Računu financiranja namenjenih  121.140,00,00 evrov;  65.000,00 € za 
odplačila glavnic javnim skladom in 56.140 € poslovnim bankam (Banki Celje).  Odplačilo glavnice  kredita za 
izgradnjo CČN s kolektorskim sistemom je občina namensko vezala na okoljsko takso za onesnaževanje voda 
(kar ji dovoljuje uredba o teh taksah), stanovanjske kredite pa na najemnine stanovanj. 
Stroški odplačila glavnic in obresti po posameznih kreditih (te so v Bilanci prihodkov in odhodkov) so 
razvidni iz tabele v nadaljevanju.  
  

       K 5503 K 4033
PP 4322001 PP 4322001

Zap.št. vrsta kredita dat.pogodbe zapadlost ODPL.GLAVNICE OBRESTI

1 2 3 4 5

PRI DOMAČIH KREDITODAJALCIH

1 za izgradnjo CČN naprave s kol.sis. 25.08.2009 2024 56.140,00 27.800,00

PRI JAVNIH SKLADIH

2 za vodovod Marno-Unično-Krištandol 20.11.1998 31.12.14 7.700,00 700,00

3 za vodovod Unično-Krištandol II.faza 07.06.2000 2015 5.000,00 400,00

4 za vodovod Unično-Krištandol III.faza 07.06.2000 2015 2.800,00 200,00

5 za dograditev stanov.obj.Ojstro 2 07.06.1994 2019 30.000,00 12.600,00

6 za izgr. 8. enote Nas. A. Kaple (5/96) 26.04.1996 2022 7.500,00 2.400,00

7 za izgr. 9. enote Nas. A. Kaple (5/97) 09.07.1997 2023 6.500,00 3.000,00

8 kredit KSP-vodovod  Doležalek 24.4.1997 2012 5.500,00 400,00

SKUPAJ  PRI JAVNIH SKLADIH 65.000,00 19.700,00

S K U P A J  krediti 121.140,00 47.500,00

dr. stroški kred. in stroški garancij PP 4322002 K 4029 7.000,00

S K U P A J 121.140,00 54.500,00
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I I .  
P O S E B N I  D E L  

 
 
 
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna (institucionalna 
klasifikacija), kjer je občinska uprava razdeljena na oddelke zaradi lažjega in bolj transparentnega pregleda 
nad  razpolaganjem z javnimi sredstvi in odgovornostjo za pripravo in izvrševanje proračuna. 
 
10- Občinski svet 
20-Nadzorni odbor 
30-Župan 
40-Oddelek za splošne zadeve 
41-Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
42-Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe 
43-Oddelek za proračun in finance 
50-KS Rudnik 
51-KS Steklarna 
52-KS Dol 
53-KS Marno 
54-KS Turje-Gore 
55-KS Kovk 
56-KS Boben 
57-KS Prapretno 
58-KS Krnice-Šavna peč 
59-KS Podkraj
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Obrazložitev PPP, GPR in PPR 

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 
Vrednost: 86.576 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema dejavnost občinskega sveta, delovnih teles (odbori in komisije), občinsko volilno komisijo in 
financiranje političnih strank. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti ne obstajajo. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega 
računa in drugih aktov potrebnih za delovanje občine 
- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je Občina 
Hrastnik, sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizaciji in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki 
delujejo na področjih, ki so pomembni za delo občinskega sveta in drugih delovnih teles 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 - Politični sistem 

0101 - Politični sistem 
Vrednost: 86.576 € 

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles, občinske volilne komisije, 
zagotavljanje materialnih osnov za delovanje političnih strank in zagotavljanje materialnih podlag za 
delovanje izvršilnega organa - župana in podžupanov. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- kvalitetno izvajanje nalog za delo občinskega sveta, delovnih teles občinskega svet in drugih delovnih teles, 
župana, občinske volilne komisije, političnih strank. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih telesih 
- sprejem  občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov 
- skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture v cestnem prometu 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se uporabljajo so:  
- 01019001 Dejavnost občinskega sveta 
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 
Vrednost: 50.976 € 

Opis podprograma 

Dejavnost občinskega sveta je opredeljena z zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. 
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Občinski svet obravnava in sprejema akte, pomembne za razvoj občine in druge akte, ki so potrebni za 
izvajanje nalog občine. Za lažje delo ima občinski svet tudi svoja delovna telesa, ki mu pomagajo pri njegovem 
delu. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10, 19/10) 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 30/98-47/11) 
- Zakon o političnih strankah (UL RS, št. 62/94-103/07) 
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (UL RS, št. 41/07-28/11 
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS, št. 24/03, 117/06) 
- Sklep o financiranju političnih strank v občini Hrastnik (UVZ, št. 2/03, 27/06) 
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UVZ, št. 1/99, 27/02, 20/04, 
2/11) 
- Odlok o priznanjih Občine Hrastnik (UVZ, št. 21/05, 17/07, 31/09) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delovanje občinskega sveta in drugih delovnih teles. 
      Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Merilo, ki bo pokazalo doseganje 
zastavljenih ciljev so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in njihova 
objava v uradnih glasilih. 
 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
Vrednost: 35.600 € 

Opis podprograma 

Dejavnost župana je opredeljena z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Župan kot izvršilni 
organ med drugim skrbi za objavo sprejetih predpisov, skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih 
odločitev občinskega sveta ter usmerja in nadzoruje delo občinske uprave ter skrbi za koordinacijo dela 
krajevnih skupnosti. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10, 19/10) 
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UVZ, št. 1/99, 27/02, 20/04, 
2/11) 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 56/02-35/11) 
- Pravilnik o protokolarnih obveznostih občine Hrastnik ( UVZ št. 15/07)  
- Pravilnik o svečani potrditvi zakonske zveze (UVZ, št. 8/07)  
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- kvalitetno izvajanje strokovnih nalog za župana in podžupana 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Učinkovito delovanje župana in podžupanov in njihovih strokovnih služb, ki se kaže v izvedbi posameznih 
protokolarnih dogodkov, koordinaciji dela z občinsko upravo, krajevnimi skupnostmi in drugimi organi ter 
organizacijami. 
 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Vrednost: 11.380 € 
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in 
izvajanje davčnega in carinskega sistema. Na ravni občine zajema dejavnost nadzornega odbora, kot 
neodvisnega organa občine. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

jih ni 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- prilagajanje odhodkov proračuna razpoložljivim prihodkom  
- reforma javnih financ predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi 
financami 
- pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske 
porabe sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
0203 - Fiskalni nadzor 
 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Vrednost: 5.000 € 

Opis glavnega programa 

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V okviru programa 
izvaja Oddelek za proračun in finance naloge upravljanja s proračunom,  finančnim premoženjem občine in z 
denarnimi sredstvi . 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- Dolgoročni cilj na področju fiskalne politike je prilagajanje odhodkov proračuna razpoložljivim prihodkom 
in upoštevanje meril likvidnosti in varnosti. 
- Na področju upravljanja s proračunom in finančnim premoženjem je dolgoročni cilj reforma javnih financ 
predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Vrednost: 5.000 € 

Opis podprograma 
V okviru tega podprograma se poravnavajo stroški plačilnega prometa Ministrstvu za finance - Upravi za 
javne prihodke. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o plačilnem prometu ( Ul RS, št. 30/02-59/10) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- čim nižji stroški plačilnega prometa 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

jih ni 
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0203 - Fiskalni nadzor 
Vrednost: 6.380 € 

Opis glavnega programa 

Ta program zajema dejavnost nadzora nad porabo javnih sredstev in se nanaša na delovanje Nadzornega 
odbora, kot organa za nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko porabo in smotrno 
porabo proračunskih sredstev ter nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je: 
- z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti  pri porabi javnih sredstev, 
-  pravočasno in kvalitetno poročanje občinskemu svetu in županu o rezultatih nadzora, 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je redno opravljanje nadzorov, v skladu z letnim programom dela tega organa. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 
 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 
Vrednost: 6.380 € 

Opis podprograma 

Podprogram dejavnost nadzornega odbora zajema delovanje nadzornega odbora, kot organa, ki nadzora in 
poroča o tem ali so bila javna sredstva pravilno in smotrno porabljena. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Statut občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10, 19/10) 
- Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/07) 
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UVZ, št. 1/99, 27/02, 20/04, 
2/11) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je pravočasno in kvalitetno poročati občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva 
pravilno in smotrno porabljena ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke 
ter sredstva in obveznosti do virov sredstev. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju 
uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za dosego cilja. 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Vrednost: 225.200 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih praviloma oddelek za splošne zadeve opravlja skupno za 
celotno občinsko upravo in sicer na strokovnem področju stvarnega premoženja, protokola, obveščanja 
javnosti in drugih skupnih zadev.  
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvoja ni. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

-izvedba protokolarnih dogodkov, ki se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva občinske uprave v smislu 
dobrega gostitelja in (so)organizatorja prireditev 
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij za občane 
- gospodarno ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem  
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 - Kadrovska uprava 
0403 - Druge skupne administrativne službe 
 

0401 - Kadrovska uprava 
Vrednost: 20.750 € 

Opis glavnega programa 

Sredstva so namenjena za delovanje komisije za priznanja in odlikovanja, za namen podelitve občinskih 
priznanj. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskih organov 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- 04019001- Vodenje kadrovskih zadev 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 
Vrednost: 20.750 € 

Opis podprograma 

Na podlagi določil občinskega odloka o priznanjih strokovne službe skrbijo za izvajanje nalog, ki so potrebne, 
da se uspešno izvede podelitev občinskih priznanj (javni razpis, podelitev priznanj in nagrad). 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Odlok o priznanjih Občine Hrastnik (UVZ, št. 21/05, 17/07, 31/09) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- kvalitetna in pravočasna priprava gradiv za delo občinskih organov 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj 
- podelitev občinskih priznanj na osrednji proslavi 
Kazalec bo uspešno izveden javni razpis. 

0402 - Informatizacija uprave 
Vrednost: 3.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in 
elektronske storitve. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev dostopa občanom do nekaterih zbirk podatkov. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

jih ni 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
04029002 Elektronske storitve: vzpostavitev e-občine - programska oprema 
 

04029002 - Elektronske storitve 
Vrednost: 3.500 € 

Opis podprograma 

Iz tega podprograma se zagotavljajo sredstva za vzpostavitev programske opreme za e-občino (npr. PISO). 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10, 43/11) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev dostopa občanom do nekaterih zbirk podatkov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
jih ni 
 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Vrednost: 200.950 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti, izvajanja protokolarnih zadev in upravljanja s 
premoženjem. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za izvedbo protokolarnih dogodkov 
- skrb za redno in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov 
 in drugih informacij 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izvedba protokolarnih dogodkov, skozi katere občina izkazuje pozornost posameznikom, skupinam ali 
institucijam 
- izvedba planiranih investicij, z namenom ohranjanja in povečanja vrednosti poslovnih prostorov 
- objava občinskih predpisov v uradnem glasilu in objava drugih informacij  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 
Vrednost: 3.900 € 

Opis podprograma 

Občina zagotavlja javnost dela tudi z objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- skrb za objavo predpisov v uradnem glasilu 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- objava sprejetih občinskih predpisov v UVZ ali UL RS 
 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 
Vrednost: 87.250 € 

Opis podprograma 

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih 
zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov  in drugi 
protokolarni dogodki. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10) 
- Statut Občine Hrastnik, (VZ, št. 17/10, 19/10) 
- Pravilnik o sofinanciranju prireditev posebnega pomena (UVZ, št. 8/08) 
- Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Hrastnik (UVZ, št. 15/07) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- kvalitetna in pravočasna priprava gradiv za  uspešno izvedbo javnega razpisa 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- uspešno izveden javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena v občini Hrastnik 
 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Vrednost: 109.800 € 

Opis podprograma 
Program zajema aktivnosti, s katerimi se ureja gospodarjenje s poslovnimi prostori in se nanaša na redno 
vzdrževanje, obnovo, prenovo in investicijsko vzdrževanje le teh. 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10) 
- Zakon o javnem naročanju (UL RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11) 
- Zakon o poslovnih stavbah in prostorih (UL SRS, št. 18/74, 34/88) 
- Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in zemljišč v najem v Občini Hrastnik (UVZ, št. 17/10) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- skrb za redno in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 
- gospodarno ravnanje s poslovnimi prostori v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov 
- urejanje ZK stanj 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba planiranih investicijskih vlaganj. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Vrednost: 1.207.540 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje lokalna samouprava  zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne 
skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na 
lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinsko upravno 
zgradbo. Zakonodaja zavezuje občino, da mora za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb 
zagotavljati tudi sredstva za plač, kot tudi sredstva za delovanje krajevnih skupnosti.  
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokument dolgoročnega pomena je: 
-  Državni razvojni program za obdobje 2007 -2013 
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 26.7.2007, SVRL 
- Regionalni razvojni program Zasavske regije za obdobje 2007-2013, RCR, 2007, spremembe 2010 
- Izvedbeni načrt RRP Zasavske regije za obdobje 2010-2012, RCR , 2009, spremembe 2010 in 2011 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotavljanje strokovnih podlag za delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti 
- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter 
vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
0603 - Dejavnost občinske uprave 
 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni 

Vrednost: 42.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na 
lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo 
skupni interesi občin. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- članstvo občine v  SOS-u,  
- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev 
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 Letni cilji so, da občina še naprej ostaja članica združenja SOS, se udeležuje njihovih predavanj, seminarjev in 
tako pridobiva na informacijah, znanju in izkušnjah s posameznega področja njenega delovanja. 
Na področju regionalnega in lokalnega razvoja zajema pripravo in prijavo ter izvedbo lokalnih regionalnih ter 
drugih projektov za črpanje evropskih in drugih sredstev. 
Kazalci,  s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa je uspešno črpanje evropskih in drugih 
sredstev na podlagi izvedenih projektov. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 - Nacionalno združevanje lokalnih skupnosti 
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 
Proračunski uporabniki: Oddelki 
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06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
Vrednost: 1.500 € 

Opis podprograma 

Lokalne skupnosti se medsebojno povezujejo v različne oblike združenj, ki imajo skupne interese in potrebe. 
Občina Hrastnik je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS), kot nacionalnega združenja lokalnih skupnosti. 
Članice SOS so mestne občine, večina občin s sedeži  upravnih enot in mnogo manjših občin. 

      Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 S članstvom v SOS s sodelovanjem skušati usmerjati aktivnosti pri komunikaciji med občinami in državnimi 
organi. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Spremljanje vsebin združenja (udeležba na posvetih, dajanje pobud, predlogov) 
 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 
Vrednost: 41.000 € 

Opis podprograma 

Občina iz proračuna zagotavlja dogovorjeni delež za delovanje RCR 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 javne razpise, koordinacija pri obravnavi regijskih projektov, 
spremembe in dopolnitve ter spremljanje izvedbenega načrta RRP za Zasavje za obdobje treh let).  
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 20/2011) 
- Državni razvojni program za obdobje 2007-2013, Ljubljana 20.3.2008 
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Ljubljana, 26.7.2007 
- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Ur. list RS, št. 3/2011) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev 
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije 
Kazalci,  s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa je uspešno črpanje evropskih in drugih 
sredstev na podlagi izvedenih projektov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je spremljanje izvedbe Izvedbenega načrta RRP Zasavske regije za obdobje 2010-2012. 
Kazalec uspešnosti bo učinkovitost črpanja evropskih in drugih sredstev. 

 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

Vrednost: 50.539 € 

Opis glavnega programa 

Obveznosti občine za financiranje delovanja krajevnih skupnosti so opredeljene v Zakonu o lokalni 
samoupravi in občinskem statutu. Iz občinskega proračuna se krajevnim skupnostim zagotavljajo sredstva za 
njihovo delovanje. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so: 
- skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih skupnosti 
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- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- strokovna in pravočasna priprava gradiv za nemoteno delovanje ožjih delov občine. 
Kazalci so uspešna koordinacija dela med občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 
 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 
Vrednost: 50.539 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov, ki omogočajo dejavnosti krajevnih 
skupnosti ( obratovalni stroški, povračila predsednikom krajevnih skupnosti za opravljanje njihove funkcije, 
materialni stroški, reprezentančni stroški,..) in sredstva za vzdrževanje posameznih domov krajevnih 
skupnosti. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občine 
- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti 
- skrb za redno vzdrževanje domov krajevnih skupnosti 
- skrb za boljše pogoje za delovanje svetov krajevnih skupnosti 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 - udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti 
- korespondenca med županom, občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti 
- obveščanje o aktivnostih krajevne skupnosti na občinski spletni strani 
- kvalitetno in ažurno izvajanje nalog  za potrebe krajevnih skupnosti 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
Vrednost: 1.114.501 € 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za delovanje občinske uprave, skupnega organa občin 
ustanoviteljic za področje redarstva in inšpekcije to je MIR Zasavje in  investicijska vlaganja v upravno 
zgradbo. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- namenska poraba proračunskih sredstev, tako, da je izvajanje upravnih storitev zagotovljeno zakonito in 
pravočasno. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so: 
- realizacija sredstev za plače glede na število zaposlenih 
- izvedba planiranih investicij   in investicijskega vzdrževanja in s tem izboljšanje pogojev dela na občinski 
upravi 
Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevana izvedba planiranih dejavnosti na nivoju občinske uprave. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija občinske uprave 
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 
 

06039001 - Administracija občinske uprave 
Vrednost: 744.481 € 

Opis podprograma 

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Plače, drugi izdatki zaposlenim in 
prispevki, Materialni stroški za delovanje občinske uprave, Sredstva za revizijo poslovanja občine, 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon javnih uslužbencih (UL RS, št. 63/07, 65/08, 69/08,74/09) 
- Zakon o delovnih razmerjih (UL RS, št. 42/00, 103/07) 
- Kolektivna pogodba za javni sektor (UL RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 23/09, 48/09, 91/09, 8/10, 31/10, 
83/10, 89/10, 59/11) 
- Zakon o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,  
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 IN 107/10;  v nadaljevanju : ZJF),  
- Odlok o ustanovitvi MIR Zasavje (UVZ, št. 6/09, 13/10) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- kvalitetno izvajanje nalog s področja občinske uprave in MIRa. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- sodelovanje z MIR Zasavje 
- izbor zunanjega izvajalca za letno revidiranje in njegova izvedba 
Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevana izvedba planiranih dejavnosti na nivoju občinske uprave. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

Vrednost: 370.020 € 

Opis podprograma 

Gre za izdatke za nakup oziroma zamenjavo opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje 
ter investicije v  upravno zgradbo, investicijska vlaganja v izgradnjo novega PSO v Steklarni. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnem naročanju (UL RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev društvenih prostorov in vzdrževanje upravne zgradbe. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je namenska  poraba proračunskih sredstev za namene tega podprograma 
Kot kazalci bodo upoštevani: 
- upoštevanje določil ZJN 
- realizacija načrtovanih investicijskih vlaganj 
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Vrednost: 214.314 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.  
Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma 
ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje 
pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.  Za ta program se namenja 
166.714,00 evrov oziroma 1,44 % odhodkov BPO. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.      44/2002); 
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (Vlada RS, št. 812-7/2002-1); 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in 
opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti), 
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma 
zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč, 
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Vrednost: 214.314 € 

Opis glavnega programa 

Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je glede na razpoložljive človeške in materialne vire 
zmanjšati število naravnih nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice. 
Sestavni del tega cilja je tudi izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionaliziranosti in učinkovitosti 
ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč. Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovati ljudi, živali, 
materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi 
posledicami nesreč. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in 
opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti) 
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma 
zmanjševanje števila žrtev in drugim posledic teh nesreč 
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine Hrastnik 
- prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in pogodbene izvajalce 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
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07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Vrednost: 14.913 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma Občina Hrastnik opravlja upravne in strokovne naloge organizacije, priprave in 
izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Znotraj podprograma se izvajajo tudi naslednje naloge: 
- organiziranje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, organiziranje sistema zvez, spremljanje 
naravnih in drugih nesreč, obveščanje in alarmiranje ter vodenje zaščite, reševanja in pomoči, obveščanje 
pristojnih državnih in drugih organov o nevarnosti vseh vrst nesreč, organiziranje zaščite in reševanja, 
- nakup opreme za redno dejavnost, tekoče vzdrževanje opreme za redno dejavnost in specialne opreme in 
sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, 
- organiziranje, opremljanje in vzdrževanje pripravljenosti občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
zagotovitve učinkovitega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, predvsem v luči nadgradnje sistema 
glede na nove grožnje, posodabljanje ocen ogroženosti, vzdrževanje občinskih načrtov zaščite in reševanja, 
- zvišanje ravni aktivne varnosti in reševanja na vodi ter varstvo pred požarom v naravnem in bivalnem 
okolju. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 UPB1), 
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 UPB1), 
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 UPB1), 
- Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 24/07 UPB1), 
- Zakon o Rdečem križu (Uradni list RS, št. 7/93), 
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 
22/99, 99/99,102/00, 33/02, 106/05, 110/05, 5/07, 92/07), 
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 
105/07), 
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06, 76/08), 
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 15/00, 88/00 in 
popravek24/01, 104/08), 
- Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah (Uradni list RS, št. 42/00, 103/01),  
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS, št. 39/95).  
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj 
v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. 
V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na prostovoljna društva in druge organizacije, ki že 
sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v preteklem letu opremili vse prostovoljne gasilske 
enote z osebno zaščitno opremo, končuje pa se tudi nabava gasilskih vozil za gasilska društva. Začeti želimo z 
usposabljanjem gasilskih enot za nudenje medicinske pomoči ter s prenosom nalog na področju reševanja z 
nevarnimi snovmi. 
Pomemben del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je 
preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, 
ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. 
Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva - predvsem 
predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma  in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih 
nesrečah. 
Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v 
sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne 
ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Usposobiti dodatnih dvanajst prostovoljnih gasilcev za bolničarje; 
- Popolniti in usposobiti poverjeniško službo; 
- Izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje 
in pomoč; 
- Pregledati ocene ogroženosti občine Hrastnik; 
- Opremiti člane prve medicinske pomoči ter poverjenike z osebno in skupno opremo; 
- Nabaviti potrebno opremo za pokrivanje streh v primeru neurij in toče 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Vrednost: 199.401 € 

Opis podprograma 

Podprogram ureja nakup in vzdrževanje opreme CZ, namen porabe sredstev požarnega sklada iz naslova 
požarne takse in sofinanciranje dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči, ki jo opravlja Gasilska zveza Hrastnik, 
predvsem na področju požarnega varstva v občini Hrastnik. Na podlagi zakona o varstvu pred požarom se 
sredstva požarne takse namenijo za sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot, sofinanciranje 
raziskav na področju varstva pred požarom ter za izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom. 
Skladno z letnim programom dela Gasilske zveze Hrastnik in določili zakona o gasilstvu in zakona o varstvu 
pred požarom se bodo izvajale naloge širšega pomena: izobraževanje in usposabljanje pripadnikov 
prostovoljnih gasilskih enot ter strokovno tehnične naloge varstva pred požarom. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 UPB1), 
- Zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 UPB1), 
- Zakonu o gasilstvu (Uradni list RS, 113/05 UPB1), 
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 
22/99, 99/99, 102/00, 33/02, 106/02, 21/05, 110/05, 5/07), 
- Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, 34/06). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Uspešno in učinkovito delovanje reševalnih služb in sestav. 
- Enakovreden razvoj in opremljanje gasilskih enot ter enot CZ glede na potrebe v lokalni skupnosti. 
- Enakomerna materialna opremljenost gasilskih enot v občini Hrastnik in načrtno posodabljati zahtevnejšo 
gasilsko tehniko. 
- Izobraževanje in usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot in skrb za nadaljnji razvoj 
prostovoljnega gasilstva v občini Hrastnik. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Sofinanciranje požarne varnosti v lokalni skupnosti iz požarnega sklada. 
- Nabava in razdelitev opreme za zagotavljanje enakomerne materialne opremljenosti. 
Kazalci: 
- delež sredstev požarne takse lokalnim skupnostim, 
- delež sredstev požarne takse, namenjenih za širši pomen opremo. 
- število izvedenih javnih naročil priprava razpisne dokumentacije in sodelovanje v postopku JN. 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Vrednost: 38.883 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja 
in podporne storitve za kmetijstvo) ter gozdarstva (gozdna infrastruktura- ceste). V okviru tega področja 
bomo skrbeli za trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja in pospeševali prestrukturiranje 
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kmetijskih gospodarstev. Za to področje se v proračunu namenja 38.883,00 EUR ali 0,33 % vseh odhodkov 
proračuna.  
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013,  Ljubljana 20.7.2007, 24.4.2008, 
29.9.2008, 17.11.2009, 31.3.2011 
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013, junij 2007 
- Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za 
obdobje 2007-2013, dne 28.6.2007, 
-Zakon o gozdovih (Ur. list RS, 30/1993, 13/1998, 67/2002, 110/2007, 106/2010),  
- Program razvoja gozdov v Sloveniji, Ur. list RS, 14/1996, 
- Gozdnogospodarski načrt  gozdnogospodarske enote Hrastnik 2005-2014, Zavod za    gozdove Slovenije 
- Regionalni razvojni program Zasavske regije za obdobje 2007-2013, RCR d.o.o., 2007, spremembe 2010 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine;  
- povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in njegovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih 
dejavnosti;  
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
1104 - Gozdarstvo 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Vrednost: 33.283 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, ki zajema podpore za 
prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (gradnja in obnova hlevov in kozolcev, kašč ter njihove 
opreme, postavitev sadovnjakov, razvoj dopolnilnih dejavnosti, ipd.), delovanje lokalnih akcijskih skupin, 
pripravo razvojnih programov za razvoj podeželja. Za ta program se v proračunu namenja 33.283,00 EUR.  
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine, 
- povečanje konkurenčne sposobnosti kmetij in njihovo prestrukturiranje. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba javnega razpisa za različne namene: naložbe v kmetijska gospodarstva (hlevi, kozolec, skladišča, 
rastlinjaki, mreže proti toči kozolec, in ustrezna oprema), varstvo tradicionalnih stavb, zaokroževanje 
kmetijskih zemljišč, za delovanje lokalnih akcijskih skupin. 
Merljivih kazalcev ni - rezultati bodo znani po izvedbi javnega razpisa. Vlagatelji se lahko prijavijo za različne 
namene. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo (javni razpis) 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
Vrednost: 20.303 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema podporo za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje ter podpore za 
prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.  
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št., 45/08- ZKme-1) 
- 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. 61/04) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine, 
- povečanje konkurenčne sposobnosti kmetij in njihovo prestrukturiranje. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba javnega razpisa - možnost prijave za različne namene. 
Kazalniki niso znani, ker se vlagatelji prijavijo na javni razpis za različne namene. Po zaprtju javnega razpisa 
so znane merljive vrednosti. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Vrednost: 12.980 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema podporo za stanovsko in interesno povezovanje (delovanje lokalne akcijske skupine - 
LAS za črpanje evropskih sredstev, program LEADER oz. 4.os). Zajema tudi podporo za pripravo razvojnih 
podlag za prijavo projektov na evropska sredstva. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št., 45/08) 
- Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 2013 (Ur. 
list RS, št. 40/2010, 85/2010) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- delovanje LAS na območju Zasavja  
- povezovanje kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- delovanje LAS na območju Zasavja. 
- priprava strokovnih podlag za razvojne programe za novo programsko obdobje. 

1104 - Gozdarstvo 
Vrednost: 5.600 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa se zagotavlja pogoje za sistematično vzdrževanje in oblikovanje gozdne 
infrastrukture, ki v prvi vrsti omogoča gospodarjenje z gozdovi, ker pa jo v veliki meri lahko koristijo tudi 
drugi, ki niso lastniki gozdov, se omogoča tudi koriščenje socialnih funkcij gozdov. Program vključuje 
sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste).  
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi, 
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- izboljšanje možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake), 
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja,  
- dolžina rekonstruiranih gozdnih cest. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Oddelek za okolje, prostor in javne gospodarske službe 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Vrednost: 5.600 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture 
(gozdne vlake). 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 13/1998 Odl.US: U-I-53/95, 24/1999 Skl.US: U-I-51/95, 56/1999-ZON 
(31/2000 popr.), 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 115/2006, 110/2007, 
61/2010 Odl.US: U-I-77/08-14) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi 
- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) 
 
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

Vrednost: 25.226 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov na področju oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z 
obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. Za program se namenja 14.000 € oziroma 0,12 % 
vseh odhodkov BPO. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/2004). 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami; 
- povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1202 Urejanje, nadzor in oskrba z električno energijo  
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje nafte in zemeljskega plina 
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in 
distribucije električne energije 

Vrednost: 24.226 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z energijo. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energijo 
- povečevanje zanesljivosti delovanja električnega omrežja (objektov, naprav in omrežja, ki predstavljajo 
infrastrukturo, potrebno za oskrbo z električno energijo) 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Priprava ustreznih podlag za učinkovitejšo rabo energije, raba obnovljivih virov, zmanjšanje stroškov porabe 
energije. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
12029001 Oskrba z električno energijo 

12029001 - Oskrba z električno energijo 
Vrednost: 24.226 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma Občina Hrastnik zagotavlja sredstva za izvajanje programov iz sprejete energetske 
zasnove v občini. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-
18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 
Odl.US: U-I-176/08-10) 
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/2007 - UPB2, 70/2008, 22/2010, 37/2011 Odl.US: U-I-257/09-22) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je predvsem zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energijo. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Energetska sanacija javnih objektov in posledično zmanjševanje stroškov za porabljeno energijo. 

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in 
distribucije nafte in zemeljskega plina 

Vrednost: 1.000 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s plinom. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z zemeljskim plinom 
- povečevanje zanesljivosti delovanja infrastrukture zemeljskega plina 
- zmanjšanje onesnaženosti zraka 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- število novih priključkov na omrežje zemeljskega plina 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
12049001 Oskrba s plinom 

12049001 - Oskrba s plinom 
Vrednost: 1.000 € 

Opis podprograma 

Občina Hrastnik je v letu 1995 podpisala Pogodbo koncesiji za izgradnjo, oskrbo in upravljanje sistema za 
distribucijo plina. Z namenom pridobivanja potencialnih uporabnikov Občina Hrastnik po sklepu občinskega 
sveta v okviru podprograma zagotavlja sredstva  za sofinanciranje nakupa plinskih priključkov na območjih 
izvedene plinifikacije v višini 25% vrednosti.  
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-
18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 
Odl.US: U-I-176/08-10) 
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/2007 - UPB2, 70/2008, 22/2010, 37/2011 Odl.US: U-I-257/09-22) 
in na njegovi osnovi sprejeti podzakonski akti 
- Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem v občini 
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007) 
- Pogodba o koncesiji za izgradnjo, oskrbo in upravljanje sistema za distribucijo plina (št. 516/95) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetne oskrbe z zemeljskim plinom, povečanje 
zanesljivosti obstoječe infrastrukture ter varnosti dobave zemeljskega plina. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Število novih priključkov na omrežje. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Vrednost: 1.500.103 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov s  področja cestnega prometa in infrastrukture, železniške 
infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.  
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije  (Uradni list RS, št. 58/2006); 
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (Skupaj za večjo 
varnost) (Uradni list RS, 2/2007); 
- Občinski prostorski načrt (OPN) in Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN); 
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 z dne 26. 7. 2007. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Programi v okviru tega področja občinskega proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega 
in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za 
doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti 
na regionalni ravni, povezovanja obrobnih območij občine in boljše oskrbe lokalnega gospodarstva. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
Vrednost: 1.500.103 € 

Opis glavnega programa 

V okviru programa se uresničujejo naloge na področju razvoja cestnega prometa in infrastrukture, in sicer 
upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, urejanje 
cestnega prometa in cestne razsvetljave. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- razvoj občinskega cestnega omrežja, ki bo omogočal nemoteno in varno odvijanje prometa ter povečal 
varnost udeležencev v prometu in prebivalstva ob cestah 
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje 
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- spodbujanje gospodarskega razvoja občine preko skrajševanja potovalnih časov, zmanjševanja zastojev v 
prometu, boljše medregijske povezanosti ter navezave na državne ceste 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- gradnja cestnega omrežja 
- vzdrževanje in razvoj občinskega cestnega omrežja ter objektov in opreme na njih 
- gradnja, vzdrževanje in razvoj cestne razsvetljave 
- urejanje cestnega prometa (parkirišč, avtobusnih postajališč, oglaševanja) 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
13029004 Cestna razsvetljava 
13029006   Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Vrednost: 423.879 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma Občina Hrastnik zagotavlja sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih 
cest (letno in zimsko) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, 
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list 
RS, št. 62/1998, 109/2010-ZCes-1) - se uporablja do uveljavitve ustreznih predpisov na podlagi Zakon o 
cestah, kolikor ni v nasprotju z njim 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, 
št. 49/1997, 2/2004, 109/2010-ZCes-1) - se uporablja do uveljavitve ustreznih predpisov na podlagi Zakon o 
cestah, kolikor ni v nasprotju z njim 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 
110/2006, 49/2008, 64/2008 (65/2008 popr.), 109/2010-ZCes-1) - se uporablja do uveljavitve ustreznih 
predpisov na podlagi Zakon o cestah, kolikor ni v nasprotju z njim 
- Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99) 
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/99, 7/2006, 29/2009) 
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v občini Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 11/2008) 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: 
U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 
7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13, 39/2011-ZJZ-E, 47/2011 Odl.US: U-I-119/10-6) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010) 
- Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2012 
- Pogodba o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja 
občinskih cest v Občini Hrastnik, št. 430-46/2008, z dne 20. 11. 2008 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- kvalitetno upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskega cestnega omrežja 
- tekoče odvijanje cestnega prometa 
- povečanje prometne varnosti in pretočnosti 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko) 
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- upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko) 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne 
ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine) 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Vrednost: 847.717 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje  občinskih cest 
ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, 
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) 
- Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99) 
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/99, 7/2006, 29/2009) 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: 
U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 
7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13, 39/2011-ZJZ-E, 47/2011 Odl.US: U-I-119/10-6) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010) 
- Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2012 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- razvoj cestnega prometa in infrastrukture: gradnja cestnega omrežja (nove cestne povezave)  
- tekoče odvijanje cestnega prometa 
- povečanje prometne varnosti 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 
- gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti 
- gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, 
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 
Vrednost: 30.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, 
kategorizacijo cest, banko cestnih podatkov, kataster prometne signalizacije, prometne tokove, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) 
- Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99) 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: 
U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 
7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13, 39/2011-ZJZ-E, 47/2011 Odl.US: U-I-119/10-6) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja 
prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanja javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov s 
področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov 
ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje  in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč 
ter prometne signalizacije in neprometnih znakov. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 
- gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije 
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov 
- vzdrževanje banke cestnih podatkov 
- vzdrževanje katastra prometne signalizacije 

3029004 - Cestna razsvetljava 
Vrednost: 161.200 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje 
cestne razsvetljave. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: 
U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 
7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13, 39/2011-ZJZ-E, 47/2011 Odl.US: U-I-119/10-6) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010) 
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 
62/2010) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo 
- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja 
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- postopno zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo 
- postopna prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja. 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
Vrednost: 37.307 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih 
cestah. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: 
U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 
7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13, 39/2011-ZJZ-E, 47/2011 Odl.US: U-I-119/10-6) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- razvoj cestnega prometa in infrastrukture: gradnja cestnega omrežja (nove cestne povezave) 
- tekoče odvijanje cestnega prometa 
- povečanje prometne pretočnosti in varnosti 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah 
 

14 - GOSPODARSTVO 
Vrednost: 103.049 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje gospodarstva zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj 
turizma in gostinstva. V okviru tega področja se bodo zagotavljali pogoji za gospodarski razvoj občine in v 
skladu z zakonom opravljali naloge s področja turizma. Za to področje se v proračunu namenja 96.247,00 
EUR ali 0,83 % vseh odhodkov proračuna. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Strategija razvoja Slovenije, UMAR, 2005 
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, MG, 2006 
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, julij 2007, SVRL 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04) 
- Regionalni razvojni program Zasavske regije za obdobje 2007-2013, RCR, 2007, spremembe 2010 
- Izvedbeni načrt RRP Zasavske regije za obdobje 2010-2012, RCR , 2009, spremembe 2010 in 2011 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- pospeševati nastajanje novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo 
prestrukturiranja in povečevanjem  konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij in uvajanjem novih 
tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanjem inovativnosti in podpornega 
okolja za malo gospodarstvo 
- zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju 
- promocija kraja in turistične ponudbe  
- oblikovanje skupne regionalne organizacije, ki bo povezovala in usklajevala turistično ponudbo z razvojem 
novih turističnih programov in standardov blagovne znamke  v Zasavski regiji, izboljšanje turistične ponudbe 
(kakovost, ipd.) 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Vrednost: 63.464 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema finančne podpore malemu gospodarstvu za sofinanciranje naložb za prestrukturiranje 
podjetij in povečevanje konkurenčnosti in prepoznavnosti podjetij, za sofinanciranje pridobivanja novih 
znanj in predstavitev na trgu, nagrajevanje razvoja inovacij ter podpori malega gospodarstva (delovanje 
združenj na področju podjetništva). Za ta program se v proračunu namenja 56.662,00 EUR ali 0,49 % vseh 
odhodkov proračuna. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- spodbujanje razvoja malega gospodarstva s pomočjo uvajanja novih tehnologij in znanj ter promocije  
- spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- spodbujanje uvajanja novih programov ali širitev obsega obstoječih dejavnosti 
- spodbujanje pridobivanja novih znanj na področju podjetništva kot enega izmed osnovnih pogojev 
konkurenčnosti 
- osvajanje novih trgov in tržnih niš 
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-  spodbujanje in nagrajevanje inovativnosti 
- zmanjševanje števila brezposelnih v občini 
- spodbujanje delovanja združenj, ki razvijajo in podpirajo malo gospodarstvo 
Kazalniki: 
Kazalniki niso znani vnaprej, ker se vlagatelji prijavljajo na javni razpis za različne namene. Znani so šele po 
zaprtju razpisa. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001  Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Vrednost: 63.464 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje podpore enotam malega gospodarstva (naložbe v objekte in opremo, nakup licence in 
patentov, izobraževanje, odpiranje novih delovnih mest ter predstavitev podjetij na sejmih, ipd.). 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. list RS, št. 102/07 - ZPOP1), 
- Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 65/09-UPB3, 33/2011), 
- 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) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- spodbujanje uvajanja novih razvojnih programov ter širitev obstoječih s pomočjo prestrukturiranja podjetij 
in uvajanja novih tehnologij in znanj ter inovacij, 
- zmanjšanje števila brezposelnih oseb v občini, 
- spodbujanje in nagrajevanje inovativnosti v malem gospodarstvu 
- spodbujanje delovanja združenj, ki razvijajo in podpirajo podjetništvo (tudi podjetniških krožkov), 
 
Kazalniki: 
Ni merljivih kazalnikov - izvaja se javni razpis. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba javnega razpisa. 
Kazalniki: 
Ni vnaprej določenih merljivih kazalnikov - javni razpis. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Vrednost: 39.585 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. Za ta program se v proračunu 
namenja 39.585,00 EUR ali 0,34 % vseh odhodkov proračuna. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- promocija občine (prospekti, info table, prireditve in drugi dogodki, ipd.) 
- razvoj turizma na lokalnem in regionalnem nivoju (povezovanje turističnih ponudnikov, usklajevanje 
turistične ponudbe z razvojem regionalne blagovne znamke in njenih standardov, usposabljanje vodnikov, 
ipd.),  
- izboljšanje kakovosti turistične ponudbe in storitev turističnih ponudnikov (izobraževanje, javna prireditev, 
promocijski material) 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- označitev turističnih točk (kažipoti, table, ipd.) 
- sodelovanje pri projektu Moja dežela - lepa in gostoljubna na nacionalnem nivoju 
-  sodelovanje v regionalnem projektu "Vse teče v 3 krasne" (projekt se izvaja 2010-2012) 
- sodelovanje v regionalnem projektu "Sofinanciranje medobčinskega TIC" 
- sodelovanje v regionalnem projektu "Regionalna destinacijska organizacija (RDO)" 
Kazalniki: 
V 3 krasne": 1 regionalna organizacija za razvoj turizma, 1 koncept enotnega trženja in oglaševanja turistične 
ponudbe Zasavja. Ostali kazalniki niso znani v merljivih enotah 
RDO: promocijski material, nastopi na sejmih,  
Sofinanciranje medobčinskega TIC: obveznost po projektu Natura - turistične zanimivosti Zasavja 
zagotavljanje 1 delovnega mesta (turizem, s poudarkom Natura),  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 - Promocija občine 
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 

14039001 - Promocija občine 
Vrednost: 711 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje promocijo občine - prospekti, razglednice, fotografije, ipd.  
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje promocijskega materiala. 
Kazalnikov ni, ker ni znano v naprej - vrsta, količina, ipd. materiala. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje promocijskega materiala občine (fotografije, razglednice, prospekti, papir, ipd.). 
Merljivi kazalniki še niso znani vnaprej (odvisno od vrste, količine in kvalitete promocijskega materiala). 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Vrednost: 38.874 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema spodbujanje sofinanciranje programov turističnih organizacij, turističnih prireditev, 
delovanje turističnih vodičev ter razvoj turistične infrastrukture. Občina Hrastnik se v okviru tega 
podprograma vključuje tudi v regijske programe za uspešno črpanje evropskih sredstev (regijski projekt: 
"Vse teče v 3 krasne"-sredstva ESRR, regijski projekt: Regionalna destinacijska organizacija - sredstva MG, 
regijski projekt: Sofinanciranje medobčinskega TIC). Sodelujemo tudi v nacionalnem projektu Moja dežela - 
lepa in gostoljubna. 
Zakonske in druge pravne podlage 

 - Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- označevanje turističnih točk (kažipoti, table, ipd.) 
- sodelovanje pri nacionalnem projektu "Moja dežela - lepa in gostoljubna " (hortikulturna urejenost kraja, 
čisto okolje) 
- sodelovanje v regionalnem projektu "Vse teče v 3 krasne", ki se izvaja v obdobju od 2010-2012. 
- sodelovanje v regionalnem projektu "Regionalna destinacijska organizacija", ki se izvaja v obdobju 2011-
2013 
- sodelovanje v regionalnem projektu "Sofinanciranje medobčinskega TIC-a", ki se izvaja 2011-2016  
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Kazalniki: 
- projekt "Vse teče v 3 krasne": 1 regionalna organizacija za razvoj turizma, 1 koncept enotnega trženja in 
oglaševanja turistične ponudbe Zasavja. Ostali kazalniki niso znani v merljivih enotah  
- projekt "Regionalna turistična destinacija": promocijski material, nastopi na sejmih, objave oglasov v tujih 
medijih, 1 integriran turistični proizvod, sodelovanje z turističnimi incoming agencijami, zakup oglasnega 
prostora na internetu, višja uvrščenost v spletnih iskalnikih, promocijski dogodki doma in v tujini. 
- projekt "Sofinanciranje medobčinskega TIC": 1 delovno mesto v Zasavju (poudarek na Naturi in drugih 
znamenitosti Zasavja). 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- označitev turističnih točk (obnova manjkajočih kažipotov oz. postavitev novih) 
- sodelovanje pri projektu nacionalnem Moja dežela - lepa in gostoljubna na regionalnem nivoju  
- sodelovanje v regionalnem projektu "Vse teče v 3 krasne"  
- sodelovanje v regionalnem projektu "Regionalna destinacijska organizacija" 
- sodelovanje v regionalnem projektu "Sofinanciranje medobčinskega TIC-a" 
Kazalniki: 
- projekt "Vse teče v 3 krasne": 1 regionalna organizacija za razvoj turizma, 1 koncept enotnega trženja in 
oglaševanja turistične ponudbe Zasavja. Ostali kazalniki niso znani v merljivih enotah. 
projekt "Regionalna turistična destinacija": promocijski material, nastopi na sejmih, objave oglasov v tujih 
medijih, 1 integriran turistični proizvod, sodelovanje s turističnimi incoming agencijami, zakup oglasnega 
prostora na internetu, višja uvrščenost v spletnih iskalnikih, promocijski dogodki doma in v tujini 
projekt "Sofinanciranje medobčinskega TIC-a": 1 delovno mesto v Mladinskem centru Trbovlje (v sklopu 
hotela) 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Vrednost: 1.292.073 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 
Za ta program se namenja 1.761.608,63 evrov ali 15,16 % vseh odhodkov BPO. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Uradni list RS, št. 2/2006) 
- okoljska politika Evropske unije 
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, z dne 14. 10. 2004 
- Dolgoročni načrt 13. Zasavsko lovsko upravljalno območje za obdobje 2007-2016, Zavod za gozdove 
Slovenije 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj predstavlja izboljšanje stanja okolja v občini Hrastnik. Z vsakim realiziranim projektom s 
področja varstva okolja, je dosežen neposreden vpliv na  izboljšanje stanja okolja na lokalnem nivoju, kar bo 
razvidno iz poročil o stanju okolja v Občini Hrastnik.  
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Vrednost: 1.291.109 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad 
onesnaženjem okolja. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

- izboljšanje stanja voda 
- zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki s postopnim uveljavljanjem sodobnih oblik ravnanja z 
odpadki 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 
- gradnja in vzdrževanje odlagališč 
- odvoz in ločeno zbiranje odpadkov 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje vodnih virov 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Vrednost: 545.803 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za 
odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) 
za komunalno deponijo. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB-1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 
112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009) 
- Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/2008) in drugi podzakonski predpisi, ki urejajo ravnanje 
s posameznimi vrstami odpadkov 
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- postopna uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter posledično zmanjševanje obremenjevanja okolja 
z odpadki 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- vzdrževanje odlagališč 
- nabava posod za odpadke 
- ločeno zbiranje odpadkov na izvoru 
- odvoz komunalnih in kosovnih odpadkov 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
Vrednost: 745.306 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB-1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 
112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009) 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, 45/2007, 
63/2009, 105/2010) 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 
98/2007, 30/2010) 
- Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/2007, 33/2008, 28/2011) 
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- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izboljšanje stanja vodnega okolja 
- varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- gradnja sekundarnega fekalno kanalizacijskega omrežja 
- zagotavljanje čim večjega priključevanja na centralno čistilno napravo 
- vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 
Vrednost: 964 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot (za urejanje območij, kjer živi oz. se giblje 
divjad). Za ta program se v proračunu namenja 700,00 EUR. 
Za ta program se v proračunu namenja 764,00 EUR.   

     Dolgoročni cilji glavnega programa 
- izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Hrastnik (namenska sredstva v skladu z 
Zakonom o lovstvu in divjadi). 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izvajanje biomeliorativnih ukrepov (gozdne jase, grmišča, logi, vodni habitati, pasišča, remize, gozdni robovi, 
grmovne in drevesne vrste) ali biotehničnih ukrepov (gnezdilnice, solnice, umetna dupla, preže). 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 
Vrednost: 964 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje obnovo naravne dediščine (območje kjer se zadržuje divjad).  
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. list RS, št. 16/2004, 17/2008) 
- Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. list RS, št. 100/2008) 
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. vestnik Zasavja, št. 21/2010) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohranjanje narave. 
Ni kazalnikov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohranjanje narave. Usklajevanje nalog z letnimi načrti zavoda za gozdove in lovskimi družinami. 
Ni kazalnikov. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

Vrednost: 2.278.335 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).   
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/2004; 33/2007-ZPNačrt); 
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004; 33/2007-ZPNačrt); 
- Operativni program oskrbe s pitno vodo, z dne 24. 08. 2006; 
- Nacionalni stanovanjski program (UL RS, št. 43/00). 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Prostorsko planiranje in komunalna dejavnost: 
- doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje 
vključenosti občine v prostorski razvoj nacionalnega in evropskega prostora; 
- ustvariti pogoje za dostop do državnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočila učinkovitejšo 
implementacijo ciljev uravnoteženega in trajnostnega razvoja občine; 
- načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti 
izvedejo in služijo svojemu namenu; 
- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov 
razvoja z javnimi koristmi na področju varstva okolja; 
- dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe; 
- izboljšanje kvalitete življenja v občini. 
Stanovanjska dejavnost:  
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami; 
- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi 
- urejanje zk stanja 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
1603 - Komunalna dejavnost 
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Vrednost: 358.400 € 

Opis glavnega programa 

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom, 
vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- določitev ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine 
- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena 
- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor 
- ažurna evidenca gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena 
- urejanje ZK stanj 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- priprava in sprejem občinskega prostorskega načrta 
- priprava in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov 
- vodenje in vzdrževanje evidence gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena 
- izvedba letnega načrta nabav in prodaj 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 
16029003 Prostorsko načrtovanje 
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16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
Vrednost: 65.400 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva, s katerimi se zagotavljajo naloge povezane s poimenovanjem ulic in naselij, 
urejanjem mej občine, vzpostavitvijo in ažuriranjem evidenc stavbnih zemljišč ter lokalno geodetsko službo.  
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-
ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C) 
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št.  102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-
ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-
165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34) 
- Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/2010) 
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009 (26/2010 
popr.)) 
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja, 29/2009) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-  vodenje katastrov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda 
- vodenje in vzdrževanje katastra javne kanalizacije 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 
Vrednost: 88.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za nadzor kvalitete pitne vode vaških vodovodnih sistemov in 
izdelavo občinskega programa varstva okolja. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB-1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 
112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008) 
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009 (26/2010 
popr.)) 
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšane kvalitete pitne vode v 
kemijskem in mikrobiološkem smislu 
- spremljanje stanja okolja 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- analize vode iz vodooskrbovalnih sistemov in obveščanje prebivalcev o kvaliteti pitne vode 
- priprava občinskega programa varstva okolja 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 
Vrednost: 205.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-
ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C) 
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št.  102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-
ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-
165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena 
- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta 
- nadaljevanje priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
- priprava strokovnih podlag za prostorske načrte 

1603 - Komunalna dejavnost 
Vrednost: 1.555.624 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, 
sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.  
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- izboljšanje kvalitete bivanja z izboljšanjem komunalne opremljenosti naselij 
- oživitev delovanja javne tržnice 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem 
obstoječih 
- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo 
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub 
- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo 
- oživitev delovanja javne tržnice 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 
16039003 Objekti za rekreacijo 
16039004 Praznično urejanje naselij 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16039001 - Oskrba z vodo 
Vrednost: 1.160.342 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo in vzdržrevanje vodovodnih sistemov, vključno s hidrantno mrežo. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB-1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 
112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009) 
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009 (26/2010 
popr.)) 
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 35/2006, 41/2008, 28/2011) 
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009) 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem 
obstoječih 
- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšane kvalitete pitne vode v 
kemijskem in mikrobiološkem smislu 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- gradnja sekundarnega vodovodnega omrežja 
- število novih priključkov 
- kvalitetna in neoporečna pitna voda v sistemih 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Vrednost: 11.200 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost, gradnjo in vzdrževanje pokopališč in 
mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda. 
Zakonske in druge pravne podlage 

-Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP) (Uradni list SRS, št. 34/1984, 
Uradni list SFRJ, št. 83/1989, Uradni list SRS, št. 5/1990, Uradni list RS-stari, št. 26/1990, 10/1991, Uradni 
list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/1993, 110/2002 - ZGO, 2/2004 - ZZdrl - A) 
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja, 21/2002) 
- Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanje, urejanje in 
vzdrževanje pokopališč, dajanje grobnih prostorov v najem in izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v 
občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje ustreznega standarda objektov in infrastrukture na pokopališču. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- prevzem vaških pokopališč v upravljanje 

16039003 - Objekti za rekreacijo 
Vrednost: 138.582 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, 
parki, otroška igrišča, kampi, ipd.) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št.  102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-
ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-
165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34) 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-
ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C) 
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 
6/2010) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- dvig kakovosti bivanja z zagotavljanjem objektov za rekreacijo ter zagotovitev ustreznih površin za 
rekreacijo - igro otrok 
- zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin 
- zagotavljanje standarda, ki daje Hrastniku videz urejenega in čistega mesta 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izboljšanje stanja zelenic ob prometnicah 
- urejanje in tekoče vzdrževanje javnih površin - zelenic, parkov, otroških igrišč, objektov namenjenim športu 
in rekreaciji na prostem, ipd. 

16039004 - Praznično urejanje naselij 
Vrednost: 31.300 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav. 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 
67/1994, 14/1999) 
- Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/2004) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- počastitev državnih in občinskega praznika 
- izkaz spoštovanja in ohranjanja pozitivne tradicije in kulture 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izobešanje zastav ob praznikih Republike Slovenije, občinskem prazniku Občine Hrastnik ter športnih, 
kulturnih in drugih prireditvah in javnih shodih. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 
Vrednost: 214.200 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za plakatiranje, javne sanitarije in javne tržnice. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Odlok o oglaševanju v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008) 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007) 
- Odlok o tržnem redu javne tržnice (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2009) 
- Odlok o pogojih za podelitev koncesije za upravljanje izbirne lokalne javne tržnice v Hrastniku (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 6/2010) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- reguliranje in nadzor nad mesti oglaševanja v občini zaradi vpliva na zunanji izgled mesta oziroma naselij v 
občini 
- oživitev delovanja tržnice 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotovitev določenega števila obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja z namenom reguliranja in 
nadzora nad prostorom oglaševanja v občini ter vzdrževanje in upravljanje le teh 
- oživitev delovanja tržnice (povečanje prodaje na tržnici, s poudarkom na ponudbi kmečkih dobrot, ipd.) 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 364.311 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem 
področju. Za ta program se v proračunu namenja  293.436,00  EUR. 
Za ta program se v proračunu namenja  364.311,00 EUR. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami. 
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- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in 
   posodobitvami, 
- tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti Občine Hrastnik 
Kazalniki: število pridobljenih novih stanovanja in število obnovljenih stanovanj. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 165.761 € 

Opis podprograma 

Ta podprogram zajema vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj.  
Zakonske in druge pravne podlage 

- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/03, 57/08) 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/2010) 
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. list RS, št. 47/06) 
- Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Ur. list  RS, št. 18/04) 
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09) 
- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižje vrednosti prispevka 
(Ur. list RS, št. 11/04) 
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 60/2009) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami. 
Kazalniki: število obnovljenih stanovanj  

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 
Vrednost: 198.550 € 

Opis podprograma 
Program zajema prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj 
(obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje). 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/03, 57/08) 
- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižje vrednosti prispevka 
(Ur. list RS, št. 11/04) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in 
   posodobitvami.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in 
   posodobitvami.  
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17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Vrednost: 195.973 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema  določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe 
zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. V okviru tega področja se bodo ustvarjali in 
pospeševali pogoji za nemoteno delovanje in čim kvalitetnejše izvajanje zdravstvenega varstva občanov na 
primarni ravni. Za to področje se v proračunu namenja 160.973,00 EUR ali 1,39 % vseh odhodkov proračuna. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Strategija razvoja Slovenije, UMAR, 2005  
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, opredeljenih 
v zakonskih aktih.  
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 - Primarno zdravstvo 
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 
1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

1702 - Primarno zdravstvo 
Vrednost: 70.500 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti  na področju primarnega zdravstva (ZD 
Hrastnik, ambulanta Dol) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. Za ta program se v 
proračunu namenja 70.000,00 EUR. 
Za ta program se v proračunu namenja 70.500,00 EUR 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe 
na primarni ravni 
- sofinanciranje dislocirane ambulante na Dolu pri Hrastniku. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe 
na primarni ravni 
- sofinanciranje dislocirane ambulante na Dolu pri Hrastniku. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
Vrednost: 70.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram  vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za 
zdravstvene domove.  
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08)   
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne zdravstvene službe na 
primarni zdravstveni ravni,  
- sofinanciranje dislocirane ambulante na Dolu pri Hrastniku. 
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      Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne zdravstvene službe na 
primarni zdravstveni ravni,  
- sofinanciranje dislocirane ambulante na Dolu pri Hrastniku. 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 
Vrednost: 4.173 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja 
(sofinanciranje delovanja metadonske ambulante v ZD Trbovlje). Za ta program se v proračunu 
namenja 4.173,00 EUR. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotavljanje nemotenega delovanja metadonske ambulante v ZD Trbovlje za občane Hrastnika in Trbovelj 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje nemotenega delovanja metadonske ambulante v ZD Trbovlje za občane Hrastnika in Trbovelj 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije 
zdravja 

Vrednost: 4.173 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) 
zdravstvenih programov. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje nemotenega delovanja metadonske ambulante v ZD Trbovlje za občane Hrastnika in Trbovelj. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje nemotenega delovanja metadonske ambulante v ZD Trbovlje za občane Hrastnika in Trbovelj. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
Vrednost: 121.300 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. Za ta program se v 
proračunu namenja 86.800,00 EUR. 
Za ta program se v proračunu namenja 121.300,00 EUR. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

 - zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21.  točki 15. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
- ugotavljanje vzroka smrti občanov. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov  
- ugotavljanje vzroka smrti občanov. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001- Nujno zdravstveno varstvo 
17079002 - Mrliško ogledna služba 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
Vrednost: 107.800 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, 
plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08) 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/2010, 40/2011) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

17079002 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 13.500 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje plačilo storitev mrliško ogledne službe. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08) 
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. list RS, št. 56/93, 15/08) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ugotavljanje vzroka smrti občanov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ugotavljanje vzroka smrti občanov. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Vrednost: 1.019.649 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema  programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin 
(veteranske organizacije in druge posebne skupine - društva). V okviru tega področja se bo občanom 
zagotavljala dostopnost do vseh kulturnih programov, skrb za kulturno dediščino, bralno kulturo, 
vključevanje v športno rekreativno dejavnost in vse vrste društvene dejavnosti. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Nacionalni program za kulturo 2008-2011, november 2007 
- Operativni program krepitve človeških virov za obdobje 2007-2013, 25. julij 2007 
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 2007 SVRL 
- Nacionalni program športa v RS,  24/2000, 31/2000- popr 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- 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. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
1803 - Programi v kulturi 
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
Vrednost: 11.700 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične dediščine (Muzej 
Hrastnik, Mlakarjevo stanovanje, kulturni spomeniki, spomeniki NOB). Za ta program se v proračunu 
namenja 11.700,00 EUR . 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine 
- postavitev občasne razstave v muzeju 
- organizacija delavnic za predšolske in šolske otroke v okviru zbirk lutk in šolstva v Muzeju Hrastnik 
Kazalniki: 
- število obiskovalcev muzeja, Mlakarjevega stanovanja in ostale kulturne dediščine. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 
18029002 - Premična kulturna dediščina 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 
Vrednost: 7.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje vzdrževanje spominskih obeležij ( manjše obnove posameznih spominskih obeležij in 
hortikulturno ureditev teh spominskih obeležij, dvakrat letno). 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 16/08-ZVKD-1) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohranjanje nepremične kulturne dediščine 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohranjanje nepremične kulturne dediščine 
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18029002 - Premična kulturna dediščina 
Vrednost: 4.200 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje odkup premične kulturne dediščine (ključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost 
muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 16/08-ZVKD-1), 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohranjanje premične kulturne dediščine  
Kazalniki:  
- število obiskovalcev v muzeju in Mlakarjevem stanovanju 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohranjanje premične kulturne dediščine  
Kazalniki:  
- število obiskovalcev v muzeju in Mlakarjevem stanovanju 

1803 - Programi v kulturi 
Vrednost: 444.393 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za knjižnično dejavnost,  ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi ter 
objave občine v različnih medijih. 
Za ta program se namenjajo sredstva v višini 444.393,00 EUR. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- 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. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- 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, 
- 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,  
- objava informacij občine v raznih oblikah medijev                                  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
18039003 - Ljubiteljska kultura 
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 
18039005 - Drugi programi v kulturi 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
Vrednost: 172.836 € 
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Opis podprograma 

Podprogram vključuje dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, 
izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij, itd. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01)                   
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 
20/2011) 
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. list RS, št. 29/03) 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (U.l. RS št. 40/12)  
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico 
- povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva 
- pospeševanje obračanje knjižničnega gradiva 
- biti posrednik pri razvoju bralne kulture 
- spodbujati informacijsko pismenost 
- spodbujati hrastniško literarno in domoznansko dejavnost s predstavitvijo in kulturnimi prireditvami 
- spodbujati vseživljenjsko učenje in izobraževanje 
- spodbujati socialno enakost z nudenjem brezplačnega dostopa do virov znanja 
- biti pomemben dejavnik pri oblikovanju vsakdanjega, socialnega in gospodarskega življenja v občini 
Kazalniki:  
- število obiskov knjižnice in število izposoj knjižničnega gradiva, 
- število prireditev in število obiskovalcev teh prireditev. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico 
- povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva 
- pospeševanje obračanje knjižničnega gradiva 
- biti posrednik pri razvoju bralne kulture 
- spodbujati informacijsko pismenost 
- spodbujati hrastniško literarno in domoznansko dejavnost s predstavitvijo in kulturnimi prireditvami 
- spodbujati vseživljenjsko učenje in izobraževanje 
- spodbujati socialno enakost z nudenjem brezplačnega dostopa do virov znanja 
- biti pomemben dejavnik pri oblikovanju vsakdanjega, socialnega in gospodarskega življenja v občini 
Kazalniki:  
- število obiskov knjižnice in število izposoj knjižničnega gradiva  
- število prireditev in število obiskovalcev teh prireditev 

18039003 - Ljubiteljska kultura 
Vrednost: 31.585 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
(revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, 
zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS,  št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/2010, 20/2011),  
- Zakon o društvih (Ur. list RS, št. 61/06, 58/09, 39/2011) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti. 
Kazalniki:  
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- število društev in članstvo v društvih. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti. 
Kazalniki:  
- število društev in članstvo v društvih 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 
Vrednost: 55.415 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje lokalni časopis, lokalni radio, lokalno TV, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV 
sistema.-informiranje občanov preko Radia KUM Trbovlje, - izdaja informacijskih publikacij.  
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o medijih (Ur. list RS, št. 110/06-UPB1) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-informiranje občanov preko Radia KUM Trbovlje,  
- izdaja informacijskih publikacij, 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izdaja letnega biltena 
-informiranje občanov preko radijskega medija 
- izdaja informacijskih publikacij 

18039005 - Drugi programi v kulturi 
Vrednost: 184.557 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje  vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih 
sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja ter investicijsko 
vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup in gradnjo ter 
investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov). 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/2010, 20/2011),  
- Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 8/96) 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (U.l. RS št. 40/12) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti v objektih, ki so v upravljanju 
javnega zavoda Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik.  
Kazalniki:  
- število športnih in kulturnih prireditev 
- število obiskovalcev kulturnih in športnih prireditev. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti v objektih, ki so v upravljanju 
javnega zavoda Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik.  
Kazalniki:  
- število športnih in kulturnih prireditev 
- število obiskovalcev kulturnih in športnih prireditev. 
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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Vrednost: 563.556 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa. Za ta program se v proračunu 
namenja 389.670,00 EUR.  
Za ta program se v proračunu namenja 563.556,00 EUR.  
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- 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. 
- sanacija garderob v Športni dvorani Dolanka 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- 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. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 - Programi športa 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 

18059001 - Programi športa 
Vrednost: 387.997 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne 
zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v 
športu, financiranje v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna 
športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, 
upravljanje in vzdrževanje objektov (dvoran, igrišč - obratovalni str., zavarovanje in upravljanje), najemnine 
športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o športu (Ur. list RS, št. 22/98) 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (U. l. RS št. 40/12)  
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu 
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti 
Kazalnik: 
- število udeležencev  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- 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. 
Kazalnik: 
- število udeležencev 
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18059002 - Programi za mladino 
Vrednost: 175.559 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi 
(klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja 
prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja prostorov za mladinsko 
dejavnost. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 94/07-UPB-2, 76/0/8, 79/09, 51/2010) 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (U.l. RS št. 40/12) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje mladinskih dejavnosti 
Kazalnik: 
- število udeležencev  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- povečanje števila  mladine, ki se ukvarjajo z raznimi interesnimi dejavnostmi. 
Kazalnik: 
- število udeležencev 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
Vrednost: 2.043.593 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
To področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega 
glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim. V okviru tega področja se 
bo preko javnih zavodov zagotavljal in pospeševal vzgojno-izobraževalni proces in v okviru finančnih 
možnosti omogočalo izvajanje nadstandardnih programov.  Za to področje se v proračunu 
namenja 2.350.029,64 evrov ali 20,23 % vseh odhodkov proračuna.  
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Strategija razvoja Slovenije, UMAR, 2005 
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

-  kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in zagotavljanjem kakovostne 
izvedbe  Kurikula za vrtce, 
- 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. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
1905 - Drugi izobraževalni programi 
1906 - Pomoči šolajočim 
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1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Vrednost: 874.629 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok - Vrtec Hrastnik. Za 
ta program se v proračunu namenja 1.199.356,64 EUR.  
Za ta program se v proračunu namenja 874.635,00  EUR.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in zagotavljanjem kakovostne 
izvedbe  Kurikula za vrtce, 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- bolj odprti in fleksibilni Kurikulum v različnih programih za predšolske otroke 
- pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje 
- izboljšanje informiranja vrtca in sodelovanja s starši  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 - Vrtci 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 

19029001 - Vrtci 
Vrednost: 874.629 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili 
staršev), nakup opreme in gradnja ter vzdrževanje vrtcev. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 36/2010) 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 
64/09-popr., 65/09-popr., 20/2011) 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/2010, 40/2011) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in zagotavljanjem kakovostne 
izvedbe  Kurikula za vrtce, 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- bolj odprti in fleksibilni Kurikulum v različnih programih za predšolske otroke 
- pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje 
- izboljšanje informiranja vrtca in sodelovanja s starši 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Vrednost: 976.299 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol in glasbenih šol. Za ta program se v proračunu 
namenja 958.008,00 EUR.  
Za ta program se v proračunu namenja 976.293,00 EUR.  
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- 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, 
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višješolskih in poklicnih izobraževanjih, 
- krepitev zdravja in duha šolskih otrok z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja otrok. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje optimalnih materialnih pogojev za izvajanje programa osnovno šolskega izobraževanja in 
glasbenega izobraževanja,  
- vključevanje učencev s posebnimi potrebami v ustrezne programe izobraževanja,  
- izvajanje dela osnovno šolskega programa preko šole v naravi, 
- zagotavljanje dviga izobrazbene strukture občanov s štipendiranjem. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19039001 - Osnovno šolstvo 
19039002 - Glasbeno šolstvo 

19039001 - Osnovno šolstvo 
Vrednost: 926.054 € 

Opis podprograma 

Osnovno šolstvo vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge 
materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja 
učencev (nagrade), nakup in gradnja ter vzdrževanje osnovnih šol. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07-UPB5,    
  36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/2011), 
- Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06-UPB3, 102/07), 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1), 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/2010). 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (U.i. RS št. 40/12) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja  
Kazalci:   
- obnova učilnic in nabava pohištva. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje investicijskih sredstev za vzdrževanje osnovnošolskega prostora. 
Kazalci:  
- obnova  4 učilnic, zamenjava pohištva v 3 učilnicah, zamenjava garderobnih omar. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 
Vrednost: 50.245 € 

Opis podprograma 

Glasbeno šolstvo vključuje materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo ter druge materialne 
stroške, zavarovanje, itd.), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v 
glasbenih šolah, nakup in gradnja ter vzdrževanje glasbenih šol. 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07-UPB5,    
  36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/2011), 
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. list RS, št. 81/06-UPB1). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanja osnovnega glasbenega izobraževanja 
Kazalniki:  
- število vpisanih učencev v glasbeno šolo. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanja osnovnega glasbenega izobraževanja 
Kazalniki:  
- število vpisanih učencev v glasbeno šolo 

1905 - Drugi izobraževalni programi 
Vrednost: 2.896 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in druge oblike izobraževanja. Za ta program se v 
proračunu namenja 2.896,00 EUR. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- približevanje izobraževanja odraslim ter širjenje kulture vseživljenskega učenja 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- povečanje izobrazbene ravni občanov  
Kazalnik: 
- število udeležencev izobraževalnih programov odraslih 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19059001 - Izobraževanje odraslih 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 

19059001 - Izobraževanje odraslih 
Vrednost: 2.896 € 

Opis podprograma 

Izobraževanje odraslih vključuje dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni str. 
obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup in gradnja ter 
vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. list RS, št. 110/06-UPB1) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje dviga izobrazbene strukture občanov 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje dviga izobrazbene strukture občanov 

1906 - Pomoči šolajočim 
Vrednost: 189.769 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči. Za ta program se v 
proračunu namenja 189.769,00 EUR. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotavljanje enakih možnosti učencev pri izobraževanju ter krepitev zdravja in duha učencev 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izvajanje dela osnovnošolskega programa preko šole v naravi za vse učence 
- krepitev zdravja in duha učencev z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja otrok in 
sofinanciranje šolske prehrane 
Kazalniki: število učencev vključenih v šolo v naravi in v šolsko prehrano ter letovanje 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
19069003 - Štipendije 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
Vrednost: 161.969 € 

Opis podprograma 

Pomoči  v osnovnem šolstvu vključuje subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih 
potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev od doma v osnovno šolo in 
nazaj. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06-UPB3, 102/07), 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1), 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/2010). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje enakih možnosti učencem pri izobraževanju ter krepitev zdravja in duha učencev  
Kazalniki: število učencev vključenih v šolo v naravi in v šolsko prehrano ter letovanje 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje prevoza učencev v šolo in iz šole 
- izvajanje dela osnovnošolskega programa preko šole v naravi za vse učence 
- krepitev zdravja in duha učencev z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja otrok in 
sofinanciranje šolske prehrane 

 
Kazalniki: število učencev vključenih v šolo v naravi in v šolsko prehrano ter letovanje 

19069003 - Štipendije 
Vrednost: 27.800 € 

Opis podprograma 

Podprogram  vključuje štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene. 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o štipendiranju (Ur list RS, št. 59/07, 63/07-popr, 40/09). 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/2010, 40/2011), 
- Pravilnik štipendiranju v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 9/03, 16/08-popr.). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- dvig izobrazbene strukture občanov 
Kazalniki: število dodeljenih štipendij 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- dvig izobrazbene strukture občanov,  
- pomoč pri študiju občanov z nižjim socialnim statusom, študentom za potrebe zaposlovanja v javnih zavodih 
in službah in učencev na poklicnih šolah 
Kazalniki: število dodeljenih štipendij 
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20 - SOCIALNO VARSTVO 
Vrednost: 697.739 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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. V okviru tega področja se bodo pospeševale dejavnosti 
služb socialnega varstva občanov in družin ter krepitev sodelovanja s Centrom za socialno delo in drugimi 
javnimi zavodi s področja socialnega varstva.  Sem sodi tudi sofinanciranje društev s humanitarnimi 
dejavnostmi.  
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 39/06) 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- 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)     
- uspešna izvedba javnih razpisov. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 
2002 - Varstvo otrok in družine 
2004 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 
Vrednost: 12.700 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva. V letu 2012 so načrtovana sredstva v 
višini 12.700,00 EUR. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- izvajanje javnih del na področju družbenih dejavnosti 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izvajanje javnih del na področju družbenih dejavnosti 
Kazalci: število vključenih v program javnih del na področju družbenih dejavnosti 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva 
Vrednost: 12.700 € 

Opis podprograma 

Urejanje sistema socialnega varstva vključuje izobraževanje strokovnih kadrov.  
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. list RS, št. 107/06UPB1),  
Zakon o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v RS (Ur. list RS, št. 114/06, 71/08, 
85/2010). 
- Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih 
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS od 1. januarja 2010 (Ur. list RS, št. 7/2010) 
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- Pravilnik o financiranju javnih del (Ur. list RS, št. 112/06, 115/06, 95/07, 81/09). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- vključevanje v aktivno politiko zaposlovanja brezposelnih oseb z programi javnih del 
Kazalniki: število vključenih oseb v javna dela 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izvajanje programov preko javnih del  
Kazalniki: število vključenih oseb v javna dela 

2002 - Varstvo otrok in družine 
Vrednost: 7.000 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za pomoč družini na lokalnem nivoju. Za ta program se v proračunu namenja 
7.000,00 EUR. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- spodbujanje rojstev otrok 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- spodbujanje rojstev otrok 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 
Vrednost: 7.000 € 

Opis podprograma 

Drugi programi v pomoč družini vključuje pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa in gradnje 
ter vzdrževanje materinskih domov. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/2010). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- dvig rojstev v občini  
Kazalniki: število rojstev 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- dvig rojstev v občini  
Kazalniki: število rojstev 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Vrednost: 678.039 € 

Opis glavnega programa 

Program 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 ter sofinanciranje društev, ki izvajajo humanitarno ind drugo dejavnost.  
Za ta program se v proračunu zagotavljajo sredstva v višini 678.039,00 EUR. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnega pravic občanov 
- 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) 
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- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje društev. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- 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, 
- zagotavljanje drugih pomoči socialno ogroženim (subvencije najemnin, itd.) 
- uspešno izvedeni javni razpisi. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 - Centri za socialno delo 
20049002 - Socialno varstvo invalidov 
20049003 - Socialno varstvo starih 
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo in Oddelek za splošne zadeve 

20049001 - Centri za socialno delo 
Vrednost: 7.635 € 

Opis podprograma 

Centri za socialno delo vključuje dopolnilne programe (preventivni programi za otroke in mladostnike).  
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS št. 3/07-UPB2, 23/07-popr, 41/07-popr.), 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/2010, 40/2011). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje socialno varstvenih pravic v pristojnosti lokalne skupnosti preko Centra za socialno delo 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izvajanje programa mladostnikov na stranskem tiru ter prva socialna pomoč za osnovnošolce, ki zajema 
prvo informacijo o drogah in alkoholu, preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer občanov in izdelava 
poročil za uveljavljanje drugih socialno varstvenih pravic  

20049002 - Socialno varstvo invalidov 
Vrednost: 48.360 € 

Opis podprograma 

Socialno varstvo invalidov vključuje financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za 
usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu (UL RS, št. 3/07-UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr.), 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/2010, 40/2011). 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (U. i. RS št. 40/12) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje pravic občanov do izbire družinskega pomočnika 
- zagotavljanje prevozov občanov v VDC Zagorje ob Savi 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje pravic občanov do izbire družinskega pomočnika 
- zagotavljanje prevozov občanov v VDC Zagorje ob Savi 
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20049003 - Socialno varstvo starih 
Vrednost: 423.000 € 

Opis podprograma 

Socialno varstvo starih vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih 
centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v 
domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu (Ur list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr.), 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/2010, 40/2011). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje oskrbe skozi izvajanje programov pomoči na domu in oskrbe v socialnih zavodih 
Kazalniki: število oseb v domski oskrbi in število oseb koristnikov pomoči na domu 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi izvajanje programov 
pomoči na domu in domske oskrbe 
Kazalniki: število oseb v domski oskrbi in število oseb koristnikov pomoči na domu 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
Vrednost: 139.810 € 

Opis podprograma 

Socialno varstvo materialno ogroženih vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, 
pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo 
pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.  
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07, 23/07-popr, 41/07-popr), 
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. list RS, št. 61/2010) 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/2010, 40/2011), 
- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/03, 57/08), 
- 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),  
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur. list SRS, št. 34/84, SFRJ-83/89, RS 
5/90, 26/90,10/91). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za pokrivanje stroškov najemnin in pogrebnih 
stroškov 
- dodeljevanje enkratnih socialnih pomoči in letovanje socialno ogroženih 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje finančne pomoči socialno ogroženim za pokritje stroškov najemnin 
- zagotavljanje drugih pomoči socialno ogroženim (subvencije najemnin, plačilo stroškov pogreba, najemnin 
za socialne grobove in letovanje socialno ogroženih otrok, 
- dodeljevanje enkratnih socialnih pomoči za nakup ozimnice in šolskih potrebščin na osnovi javnega razpisa 
Kazalci: 
- število prejemnikov socialnih pomoči 
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20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 
Vrednost: 2.000 € 

Opis podprograma 

Socialno varstvo zasvojenih vključuje pomoč pri zdravljenju odvisnikov (pokrivanje stroškov bivanja v 
komuni). 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/2010). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- pomoč odvisnikom pri obiskovanju metadonske ambulante v ZD Trbovlje 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- sofinanciranje prevoza odvisnikov v metadonsko ambulanto (žetoni) 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Vrednost: 57.234 € 

Opis podprograma 

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami - sofinanciranje 
društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, 
društva slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov, ipd. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. list RS,  št. 7/93, 79/2010),   
- Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in drugih dejavnosti v občini Hrastnik (Ur. vestnik Zasavja, št. 
21/06, 32/07). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje nemotenega delovanja humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva  
Kazalnik: uspešna izvedba javnega razpisa 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje nemotenega delovanja humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva  
Kazalnik: razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa 
 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 51.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Servisiranje javnega dolga vključuje v okviru Bilance prihodkov in odhodkov sredstva za odplačilo obveznosti 
iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja  in 
upravljanja z javnim dolgom.   Za ta program občina v okviru BPO v letu 2012 na osnovi sklenjenih posojilnih 
pogodb namenja 54.500 evrov oziroma 0,47% odhodkov BPO (za plačilo obresti). 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- jih ni 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotavljanje finančnih virov za tekoče financiranje in izvajanje projektov ter optimalne likvidnosti 
proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
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2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 51.000 € 

Opis glavnega programa 

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja  in upravljanja z javnim dolgom.Za ta glavni 
program se namenja 54.500,00 €. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
-zagotavljanje finančnih virov za tekoče financiranje in izvajanje projektov ter optimalne likvidnosti 
proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-likvidnost proračuna in ažurno poravnavanje zapadlih obveznosti, 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

Vrednost: 47.500 € 

Opis podprograma 

Zagotavljajo se sredstva za poravnavanje obveznosti iz naslova odplačila  obresti od dolgoročnih kreditov in 
obresti od kratkoročnih kreditov občine, najetih na domačem trgu kapitala.  
Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,  
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 in 107/10;  v nadaljevanju : ZJF),  
-  Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 80/1994, Ur.l. RS, št. 45/1997 Odl.US: U-I-43/96, 56/1998, 1/1999-
ZNIDC, 59/1999 Odl.US: U-I-43/99, 61/1999 Odl.US: U-I-233/97, 79/1999-ZJF, 89/1999 Odl.US: U-I-359/98, 
119/2002 Odl.US: U-I-165/00-7, 40/2003 Odl.US: U-I-256/00-6, 90/2005, 32/2006-UPB1, 123/2006-ZFO-1, 
57/2008-ZFO-1A   
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/1993;  Ur.l. RS, št. 6/1994 Odl.US: U-I-13/94-65, 45/1994 
Odl.US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995 Odl.US: U-I-285/94-105, 63/1995, 73/1995 Odl.US: U-I-
304/94-9, 9/1996 Odl.US: U-I-264/95-7, 39/1996 Odl.US: U-I-274-95, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95, 26/1997, 
70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl.US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I-4/99 (16/1999 popr.), 
36/1999 Odl.US: U-I-313/96, 59/1999 Odl.US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 Skl.US: U-I-305-98-14, 100/2000 
Skl.US: U-I-186/00-10, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 87/2001-ZSam-1, 16/2002 Skl.US: U-I-33/02-7, 
51/2002-ZLS-L, 108/2003 Odl.US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl.US: U-I-111/04-21, 72/2005, 100/2005-
UPB1, 21/2006 Odl.US: U-I-2/06-22, 14/2007-ZSPDPO, 60/2007, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-
267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10  
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin ( UL RS, št. 108/2008) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna občine Hrastnik in financiranje likvidnosti 
proračuna občine Hrastnik s čim nižjimi stroški. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- jih ni 
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22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Vrednost: 3.500 € 

Opis podprograma 

Iz tega podprograma  se poravnavajo stroški financiranja in upravljanja z dolgom ( stroški obdelave kredita, 
stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita itd.). 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,  
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 in 107/10;  v nadaljevanju : ZJF),  
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- financiranje izvrševanja proračuna občine Hrastnik in financiranje likvidnosti proračuna občine Hrastnik. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- jih ni 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Vrednost: 238.869 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To programsko področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki 
jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve 
občine za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso 
zadostovala za njihovo izvedbo. Za to bo občina namenila 147.206,00 evrov ali 1,26 % odhodkov BPO. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni. Osnova je Zakon o 
odpravi posledic naravnih nesreč. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo 
odpravo posledic naravnih nesreč. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
2303 - Splošna proračunska rezervacija 
 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 

Vrednost: 207.869 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino Hrastnik, kot 
so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s 
tem povezane ekološke nesreče.  Občina bo za ta glavni program namenila 127.206,00 €. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- intervenirati v primeru naravnih nesreč, zavarovati ljudi in premoženje ter omogočiti čim hitrejšo odpravo 
posledic naravnih nesreč. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- jih ni 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 - Rezerva občine 
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23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
 

23029001 - Rezerva občine 
Vrednost: 117.082 € 

Opis podprograma 

Ta podprogram zagotavlja oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. ZJF v 49. 
členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo (največ do 
1,5% prejemkov proračuna), medtem ko spodnja meja ni določena. S proračunom občine in z odlokom o 
proračunu občine se določi točen obseg prejemkov proračuna, ki se izloči na račun proračunske rezerve v 
določenem letu.   Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03) tako v 17. in 38. členu 
določa, da je občina upravičena do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč iz državne 
ravni, če je za namene, določene s predpisi na področju javnih financ, porabila svoja sredstva 
proračunske rezerve v višini 1,5% prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi 
odprave posledic naravnih nesreč na njenih stvareh. To pomeni, da mora imeti občina, če želi 
prejeti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč dodatna sredstva iz državnega 
proračuna, v odloku o proračunu določeno, da se v proračunsko rezervo izločijo prejemki 
proračuna v višini 1,5% prihodkov proračuna.  Za izločitev v rezervo se načrtuje 117.082,00 €. 
Zakonske in druge pravne podlage 
• 49. člen Zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-

ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 IN 107/10;  v nadaljevanju : ZJF),  
• vsakoletni Odlok o proračunu občine Hrastnik 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje rezerviranih sredstev za kritje stroškov intervencije ob naravnih nesrečah in vsaj minimalno 
sanacijo razmer, 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- jih ni 
 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
Vrednost: 90.787 € 

Opis podprograma 

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, 
sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski infrastrukturi na 
lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, 
pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij. Za ta podprogram občina 
namenja 5.000,00 €. 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06, 28/06), 
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 98/05,  114/05, 90/07, 102/07),  
- Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 81/06). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
-   nadgrajevati sistem ocenjevanja škode ter učinkovito spremljati in ocenjevati škodo po naravnih in drugih 
nesrečah. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Na dolgoročni cilj podprograma nadgrajevati sistem ocenjevanja škode ter učinkovito spremljati in ocenjevati 
škodo po naravnih in drugih nesrečah se navezujejo naslednji letni cilji: 
1. Učinkovito spremljati in ocenjevati škodo po naravnih in drugih nesrečah. 
Kazalci: 
- število usposobljenih članov komisije po programu 50 %, 
- število kontrol komisij za ocenjevanje škode na terenu  100 % vseh cenitev. 



 

Stran 84 od 191 

 
 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 31.000 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje  sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa niso 
bile načrtovane v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Občina bo za te namene 
zagotovila 20.000,00 €. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje nalog občine 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- jih ni 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 31.000 € 

Opis podprograma 

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu 
in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu 
omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v Odloku o 
proračunu občine za posamezno leto. 
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan. 
Zakonske in druge pravne podlage 
• 42. člen Zakon o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-

ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 in 107/10;  v nadaljevanju : ZJF),  
• Odlok o proračunu občine za posamezno leto 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- jih ni 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
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C - Račun financiranja 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 121.140 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje programske porabe  v okviru Računa financiranja zajema servisiranje obveznosti iz naslova 
zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s 
tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na 
način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z 
dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga.  Za odplačilo glavnic kreditov se v okviru tega programa 
namenja 121.140,00 €. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotavljanje finančnih virov za financiranje projektov in optimalne likvidnosti proračuna z dolgoročno čim 
nižjim stroškom servisiranja dolgov, 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 121.140 € 

Opis glavnega programa 

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova dolgoročnega zadolževanja 
občine (odplačilo glavnic kreditov). 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotavljanje finančnih virov za ažurno odplačevanje glavnic dolgoročnih kreditov 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje finančnih virov za ažurno odplačevanje glavnic dolgoročnih kreditov 
      Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

Vrednost: 121.140 € 

Opis podprograma 

Zagotavljajo se sredstva za glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 
Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-
ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ažurno odplačevanje o zapadlih obveznosti 
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Obrazložitev proračunskih postavk 

A - Bilanca odhodkov 

10 - Občinski svet 
Vrednost: 132.541 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

1001001 - Stroški delovanja Občinskega sveta 
Vrednost: 17.085 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 se načrtuje 7 rednih sej občinskega sveta. Izračun je pripravljen na udeležbo 18 članov 
občinskega sveta, upoštevaje višino sejnine v višini 110,15 evrov na posameznega člana občinskega sveta. Pri 
izračunu višine sejnine smo izhajali iz višine plače župana na ravni leta 2011. Po Pravilniku o plačah 
občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov znaša sejnina za člana občinskega sveta v višini 3,5% 
plače župana. Iz te postavke se zagotavljajo tudi stroški povezani z najemom prostora, v katerem poteka seja 
občinskega sveta in izdatki za postrežbo na posamezni seji. 
Pri rebalansu smo upoštevajoč določila Zakona o uravnoteženju javnih financ znižali sredstva na tej postavki. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Osnova za določitev višine sejnine članom občinskega sveta je Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, 
nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov. 
1001002 - Stroški sej odborov in komisij OS in drugih 

Vrednost: 9.070 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tu so zajeti izdatki za sejnine članom odborov in komisij občinskega sveta in drugih komisij, ki so imenovane 
na podlagi sklepa župana. Višina sejnine za predsednike in člane odborov in komisij je določena v Pravilniku o 
plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Višina sejnina za predsednika takega organa 
znaša v višini 2% plače župana, za ostale člane pa 1%. 
Z rebalansom smo upoštevajoč določila Zakona o uravnoteženju javnih financ znižali sredstva na tej postavki. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezav ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Osnova za določitev višine sejnine članom odborov in komisije je Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, 
nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov. 
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1001003 - Svet za varnost občanov 
Vrednost: 835 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svet za varnost občanov skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično 
v zvezi s tem izvajanje ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter 
pomoči na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov, javnega reda in miru ter na drugih področjih, 
ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Delo Sveta za varnost občanov iz preteklih let ter aktualna problematika na področju občine Hrastnik. 
1001004 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Vrednost: 8.380 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Velika večina aktivnosti poteka v okviru redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene rutice, kresničke in 
odsevni trak, kolesarski izpiti, Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba, organizacija in udeležba na 
tekmovanjih "Kaj veš o prometu"), programa prometno vzgojnih akcij (Kolesarčki, Jumicar, Mladi v prometu, 
Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme - Bodi preViden, lutkovne igre) in programa ostalih preventivnih 
dejavnosti. S proračunskimi sredstvi bomo zadržali trend izobraževanja, vzgoje in preventive na ravni leta 
2011. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-09-0012 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za načrtovanje omenjenih sredstev je program dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu občine Hrastnik. 
1001100 - Financiranje polit. strank- SD Hrastnik 

Vrednost: 3.191 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za financiranje politične stranke. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za določitev višine sredstev za financiranje političnih strank je Sklep o financiranju političnih strank 
v Občini Hrastnik (UVZ št. 2/03, 27/06) in razpoložljiva proračunska sredstva za posamezno proračunsko 
leto. Vrednost glasu v proračunskem letu 2012 znaša 0,34 evrov. 
1001101 - Financiranje polit. strank - LDS Hrastnik 

Vrednost: 5.904 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za financiranje politične stranke. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezane ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za določitev višine sredstev za financiranje političnih strank je Sklep o financiranju političnih strank 
v Občini Hrastnik (UVZ št. 2/03, 27/06) in razpoložljiva proračunska sredstva za posamezno proračunsko 
leto. Vrednost glasu v proračunskem letu 2012 znaša 0,34 evrov. 
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1001102 - Financiranje polit. strank - SDS Hrastnik 
Vrednost: 1.714 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za financiranje politične stranke. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za določitev višine sredstev za financiranje političnih strank je Sklep o financiranju političnih strank 
v Občini Hrastnik (UVZ št. 2/03, 27/06) in razpoložljiva proračunska sredstva za posamezno proračunsko 
leto. Vrednost glasu v proračunskem letu 2012 znaša 0,34 evrov. 
1001103 - Financiranje polit. strank- SLS Hrastnik 

Vrednost: 1.414 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za financiranje politične stranke. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za določitev višine sredstev za financiranje političnih strank je Sklep o financiranju političnih strank 
v občini Hrastnik (UVZ št. 2/03, 27/06) in razpoložljiva proračunska sredstva za posamezno proračunsko 
leto. Vrednost glasu v proračunskem letu 2012 znaša 0,34 evrov. Ker SLS v letu 2011 ni bila financirana 
politična stranka zaradi napačne presoje občinske uprave, ki je glede na volilni rezultat te stranke zmotno 
ocenila, da ji financiranje glede na sprejete predpise ne pripada, so v letu 2012 zagotovljena sredstva za 
tekoče leto in tudi za nazaj. 
1001105 - Financiranje polit. strank-DESUS Hrastnik 

Vrednost: 1.963 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za financiranje politične stranke. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za določitev višine sredstev za financiranje političnih strank je Sklep o financiranju političnih strank 
v Občini Hrastnik (UVZ št. 2/03, 27/06) in razpoložljiva proračunska sredstva za posamezno proračunsko 
leto. Vrednost glasu v proračunskem letu 2012 znaša 0,34 evrov. 
1001107 - Financiranje političnih strank - SNS 

Vrednost: 759 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za financiranje politične stranke. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za določitev višine sredstev za financiranje političnih strank je Sklep o financiranju političnih strank 
v Občini Hrastnik (UVZ št. 2/03, 27/06) in razpoložljiva proračunska sredstva za posamezno proračunsko 
leto. Vrednost glasu za proračunsko leto 2012 znaša 0,34 evrov. 
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1001109 - Financiranje političnih strank - Oljka 
Vrednost: 661 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za financiranje politične stranke. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za določitev višine sredstev za financiranje političnih strank je Sklep o financiranju političnih strank 
v Občini Hrastnik (UVZ, št. 2/03, 27/06) in razpoložljiva proračunska sredstva za posamezno proračunsko 
leto. Vrednost glasu za proračunsko leto 2012 znaša 0,34 evrov. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0401 - Kadrovska uprava 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

1004002 - Nagrade po občinskem odloku 
Vrednost: 20.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki predstavljajo denarne nagrade za podeljena občinska priznanja in vsa posebna priznanja župana, v 
skladu z določili Odloka o priznanjih. Z odlokom so opredeljene višine denarnih nagrad za posamezno vrsto 
priznanj in  znašajo: 
- za častnega občana tri povprečne neto plače  
- za zlato priznanje dve in pol povprečno neto plače (max eno priznanje v letu) 
- za srebrno priznanje dve povprečni neto plači (max eno priznanje v letu) 
- za bronasto priznanje ena povprečna neto plača (max tri priznanja v letu) 
- za posebna priznanja do višine ene neto povprečne plače v RS v preteklem letu. 
 Po zadnji spremembi odloka smo v izračun všteli še višino denarne nagrade za uvrstitev na olimpijskih 
igrah in na evropskem prvenstvu, za doseženo prvo mesto in sicer v višini 5 povprečnih oz. 3 povprečne neto 
plače v RS v preteklem letu. Za izhodišče preračuna v evre smo upoštevali višino povprečne plače  v 
višini 980,00 evrov. 
Poleg denarnih nagrad pa je potrebno zagotoviti tudi sredstva za izdelavo priznanj in listin. 
Glede na sprejeti sklep Občinskega sveta Občine Hrastnik, na seji, dne 24.5.2012, da se v letošnjem letu 
podelita dva bronasta priznanja Občine Hrastnik smo z rebalansom sredstva na tej postavki ustrezno znižali. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Odlok o priznanjih Občine Hrastnik (UVZ, št. 21/05, 17/07, 31/09) določa višine posameznih denarnih 
nagrad za prejemnike vseh vrst občinskih priznanj. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

1004001 - Stroški objav občinskih predpisov 
Vrednost: 3.900 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predpisi občine se objavljajo v Uradnem vestniku Zasavja ali v Uradnem listu Republike Slovenije. Izvajalec 
tiskanja UVZ bo izbran na podlagi določil ZJN, z zbiranjem ponudb. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-84/10 določa, da se občinski predpisi objavijo v uradnem 
glasilu. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

1006001 - Sodelovanje v org. LS v državi 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki predstavljajo plačilo članarine v združenju Skupnosti občine Slovenije (SOS). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10) se lokalne skupnosti 
lahko med seboj povezujejo, sodelujejo in združujejo. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

1018001 - Stroški objav v medijih 
Vrednost: 15.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina v medijih kot so npr. Radio Kum, časopis Zasavc, Kanal 5, objavlja čestitke in programe prireditev ter 
podobne informacije. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezav ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Občina ima sklenjeno letno pogodbo za programsko sodelovanje (županove minute). 
1018002 - Celostna podoba občine 

Vrednost: 15.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina se promocijsko predstavlja v posameznih medijih, npr. časopisih, knjigah, npr. PIRSu, Financah, 
Dnevniku, Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za  vzdrževanje spletne strani, ki predstavlja glavnino teh 
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stroškov. S te postavke se zagotavljajo tudi sredstva za sklenjeno pogodbo z družbo Vop svetovanje iz 
Ljubljane zaradi kataloga informacij javnega značaja, ki je tudi objavljen na občinski spletni 
strani.                                                               
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS, št. 24/03, 117/06) določa, da morajo imeti občine na 
svojih spletnih straneh objavljen katalog informacij javnega značaja. 
1018003 - Stroški občinskega letopisa 

Vrednost: 24.115 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina vsako leto poskrbi za izdajo letopisa, v katerem predstavi zanimivosti in dogodke iz zadnjega obdobja. 
Izdatki predstavljajo stroške plačila avtorskih honorarjev za njegov nastanek, tiskanje letopisa in njegov 
raznos po gospodinjstvih. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

20 - Nadzorni odbor 
Vrednost: 6.380 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

2002001 - Delovanje Nadzornega odbora 
Vrednost: 6.380 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo sejnin in nadzorov članom nadzornega odbora, njihovo 
udeležbo na seminarjih in podobno. Sejnine za redno sejo in posamezne vrste nadzorov so določene v 
Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov in Poslovniku o delu 
nadzornega odbora. Predsednik nadzornega odbora prejme 4,8% plače župana, to je 151,07 evrov, ostali člani 
pa 1,4% plače župana, to je 44,06 evrov. Za zelo zahteven nadzor prejmejo člani 7% plače župana, to 
je 220,30 evrov, za zahteven nadzor 3,5%, to je 110,15 evrov in manj zahteven nadzor 1,4% plače župana, to 
je 44,06 evrov. Pri izračunu smo planirali 4 redne seje, 3 manj zahtevne nadzore, 1 zahteven in 1 zelo 
zahteven nadzor in izhajali iz višine plače župana za leto 2011.                                                                          
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni.                 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Osnova za določitev višine sejnine članom odbora je Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah 
članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov in Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Hrastnik. 
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30 - Župan 
Vrednost: 65.770 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

3001001 - Plače in nadom. za opravlj. funkcije župana 
Vrednost: 20.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače. Po odločitvi Ustavnega sodišča 
RS (UL RS, št. 3/07) je županova plača določena v skladu z ZSPJS. Plača poklicnega župana se določi z 
uvrstitvijo v 51. plačni razred. V primeru, da župan svojo funkcijo opravlja nepoklicno mu pripada 50% plače, 
ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri načrtovanju odhodkov za plače župana smo izhajali iz 
obstoječega stanja, da imamo trenutno v občini Hrastnik  nepoklicnega župana. Pri odhodkih smo načrtovali 
12 nadomestil. 
V stroške je vključen tudi 6% prispevek za ZPIZ. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Priloga 2 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določa, da so župani v občinah od 5001 do 15.000 
prebivalcev uvrščeni v 51. plačni razred. 
 
3001002 - Plače in nadom.za opravlj. funkcije podžupana 

Vrednost: 15.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višina plače oz. plačila za opravljanje funkcije podžupana je v skladu z ZSPJS. Plačni razred podžupana določi 
župan ob upoštevanju podžupanovih pooblastil. Razlika med poklicnim in nepoklicnim podžupanom je v tem, 
da nepoklicni podžupan prejme določen delež plače ter, da ni upravičen do dodatka za delovno dobo, ki 
pripada le poklicnim podžupanom. Pri planiranju smo upoštevali tako plačo za dva nepoklicna podžupana v 
43. plačnem razredu, v deležu 25%, kar pomeni 596,56 evrov, k temu je potrebno prišteti še 6% prispevek za 
ZPIZ.  Pri odhodkih smo planirali 12 nadomestil za dva nepoklicna podžupana. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o sistemu plač določa, da plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih 
pooblastil. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

3004001 - Pokroviteljstva in sofinanciranja prireditev 
Vrednost: 19.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za donatorstvo in sponzoriranje raznih prireditev, ki jih 
organizirajo društva in druge organizacije, pomenijo pa enkraten dogodek. Višina sredstev za posamezno 
prireditev se odobri na osnovi predvidenega programa predstavljenega v prispelih vlogah, s sklepom župana 
in podpisom pogodbe. Zagotavljajo se tudi sredstva za sofinanciranje krajevnih praznikov KS. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

3004002 - Protokolarni stroški 
Vrednost: 11.070 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi sprejetega Pravilnika o protokolarnih obveznostih občine Hrastnik ( UVZ št. 15/07) in Pravilnika o 
svečani potrditvi zakonske zveze (UVZ, št. 8/07) se iz te postavke zagotavljajo sredstva za pokrivanje vseh 
stroškov v zvezi s protokolom občine vezane na prejšnja pravilnika kot npr. stroški zlatih porok, žalnih 
ikeban, sprejemov, obiskov iz drugih občin in ministrstev ter za protokolarna darila 
idr.                                                                                                   
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Iz določil Pravilnika o protokolarnih obveznostih občine Hrastnik ( UVZ št. 15/07) in Pravilnika o svečani 
potrditvi zakonske zveze (UVZ, št. 8/07) so razvidni posamezni protokolarni dogodki in višine posameznih 
izdatkov za nekatere protokolarne dogodke. 

40 - Občinska uprava - Oddelek za splošne zadeve 
Vrednost: 1.601.525 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

4004005 - Posebne javne prireditve 
Vrednost: 57.080 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju prireditev posebnega pomena (UVZ, št. 8/08) smo na tej 
postavki rezervirali sredstva za sofinanciranje prireditev v skladu  s 4. členom navedenega pravilnika in sicer 
za: 
- tradicionalne prireditve 
- osrednje prireditve ob počastitvi državnih praznikov 
- osrednja prireditev v počastitev občinskega praznika 3. julij 
- prireditve v počastitev visokih jubilejev delovanja društev oz. združenj 
- druge prireditve, ki imajo javni značaj in so  za njihovo izvedbo zagotovljena proračunska 
sredstva.                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravilnik o sofinanciranju prireditev posebnega pomena in razpoložljiva proračunska sredstva. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

4004003 - Izvršbe, sodni postopki idr. 
Vrednost: 31.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju zoper dolžnike vlaga izvršbe na pristojnem sodišču, s 
čimer nastajajo stroški (rubežnik). V  postopkih npr. premoženjsko pravnih pa nastajajo notarski stroški in 
podobno. S te postavke krijemo tudi stroške izdelave pravnih mnenj s strani zunanjih izvajalcev in stroške 
odvetnikov za njihovo zastopanje.                                                                                                                             
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

4004004 - Stroški upravljanja občinskega premoženja 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima z družbo Sinet sklenjeno pogodbo o fizičnem obhodnem varovanju prav tako pa tudi z družbo KSP 
Hrastnik za čiščenje in košnjo parkirišča pri železniški postaji za kamione in vlačilce s priklopniki. Stroški 
varovanja parkirišča znašajo mesečno 138,00 evrov brez DDV, stroški čiščenja in košnje pa so vezani na 
dejanske potrebe in urno postavko po pogodbi v višini 18,00 EUR/uro brez DDV. Poleg tega se iz te postavke 
krijejo tudi spremljajoči obratovalni stroški, stroški zavarovanja ter manjša popravila, ki so potrebna za 
redno obratovanje parkirišča. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklenjene pogodbe z družbo Sinet in KSP. 
4004100 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 

Vrednost: 64.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke krijemo stroške ogrevanja, pregledov hidrantov, vodovodne napeljave, stroške toplotnih postaj, 
električno energijo, čistilni material, stroške upravnika in manjše nepredvidene stroške ( npr. izpraznitev 
sanitarnih jam, izlivi vode,) 
Zaradi večjih stroškov za porabo električne energije in ogrevanja od pričakovanih ter  popravila toplotnih 
postaj (Novi dom 4 in Novi dom 11) smo na tej postavki z rebalansom zagotovili dodatna sredstva. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklenjena pogodba o opravljanju upravniških storitev za stanovanja in poslovne prostore 
4004101 - Investicijska vlaganja v poslovne prostore 

Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom smo dodali sredstva na namen tekočega investicijskega vzdrževanja - stavbno pohištvo v 
poslovnem prostoru Trg Franca Kozarja 2 (najemnik Adriatic). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP št. B 034-07- 030 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

4006100 - Plačilo skupnih storitev za KS( pogreb.govori,...) 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o povračilu stroškov predsednikom KS in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik krije občina stroške posameznikom, ki na pogrebih naših občanov 
opravijo poslovilni govor v imenu posamezne KS.                                
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom KS in storitev pisanja in branja govorov na pogrebnih 
svečanosti v občini Hrastnik 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

4006001 - Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki 
Vrednost: 583.431 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, povračila, nadomestila, regres za letni 
dopust in drugi izdatki zaposlenim, kot tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
V proračunu nismo planirali stroškov za delovno uspešnost v višini 2% od sredstev za plače.  
S prehodom na nov plačni sistem so vse plače zaposlenih vezane na plačne razrede, katerih plačna lestvica se 
med letom spreminja v skladu z veljavnimi določili kolektivne pogodbe. 
V letu 2012 načrtujemo izplačilo 1 solidarnostne pomoči, izplačilo ene jubilejne nagrade za 30 let, ene 
za jubilejne nagrade za 20 let ter izplačilo regresa . 
Zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ smo ustrezno znižali tudi sredstva na tej postavki. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Kolektivna pogodba za javni sektor, 
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v 
javnem sektorju za leti 2011 in 2012. 
 
4006002 - Materialni stroški za delovanje občinske uprave 

Vrednost: 114.295 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 bomo s te postavke krili npr. nakup pisarniškega materiala (papir, tonerji, pisala,..), izobraževanja 
zaposlenih, izdatke za službena potovanja, obratovalne stroške za upravne prostore občinske uprave, 
najemnine za uporabo kopirnega stroja, dostopa do ius-software, vzdrževanje računalniške opreme (RSH, 
HKOM), najem programske opreme Microsoft in podobno. V skladu z izjavo o varnosti pa bomo tudi v 
prihodnjem letu del sredstev s te postavke namenili za zdravstvene preglede, potrebne meritve in menjave 
gasilnikov v skladu s priporočili zunanjega izvajalca za požarni red. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

4006005 - Sredstva za revizijo poslovanja občine 
Vrednost: 7.755 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z 2. odstavkom 10. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora 
javnih financ smo dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja z ustanovitvijo lastne revizijske 
službe ali z najemom zunanje.  
Iz tekoče rezerve je bilo med letom na podlagi sklepa župana dodatno zagotovljenih 3.000,00 € za izvedbo 
notranje revizije v širšem obsegu (tudi javni zavodi). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 
4006006 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje 

Vrednost: 39.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi so ustanovile skupni organ medobčinski inšpektorat in 
redarstvo  Zasavje. Na podlagi specifikacije stroškov za delovanje tega organa (prostor, računalniška oprema, 
oprema za delo redarja, oprema za delo inšpektorja, druga oprema, stroški zaposlenih, materialni stroški, 
stroški delodajalca) in ključa za delitev stroškov po principu števila prebivalstva posamezne občine in 
načrtovano refundacijo stroškov v višini 50% za preteklo leto na našo občino odpade strošek v višini 
cca 39.000,00 evrov za celo leto. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-09-0013 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dogovor o medsebojnih razmerjih in podlage za plače javnih uslužbencev 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

4006003 - Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja 
Vrednost: 57.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva s te postavke se bodo namenjala za storitve varovanja upravne zgradbe, stroške za zavarovalno 
premijo ter stroške za nabavo računalniške opreme, dopolnitev programske opreme, nakup pisarniške 
opreme in pohištva. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 NRP št. OB 034-06-0076, OB 034-06-0075 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

4006101 - Izgradnja poslovno-stanovanjskega objekta 
Vrednost: 312.420 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 V Krajevni skupnosti Steklarna bo občina zgradila poslovni objekt za potrebe delovanja krajevne skupnosti in 
društev iz tega območja. Ker je bil predlog lokacije na območju bivšega gostišča Logar zavrnjen s strani ARSO, 
je bila  s svetom krajevne skupnosti usklajena nova lokacija v naselju Podkraj poleg otroškega igrišča 
(možnost po ZN OIC Podkraj). Gradnja se bo izvajala v letu 2012. V juniju 2011 je občina prijavila projekt na 
javni razpis Ministrstva za kmetijstvo za razvoj podeželja- Ukrep 322. Začetek in konec investicije je 
predviden v letu 2012. 

     Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

    OB 034-07-0049 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

4007001 - Sredstva za redno dejavnost CZ 
Vrednost: 8.713 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za delovanje redne dejavnosti CZ. Materialni stroški predstavljajo tista finančna 
sredstva, s katerimi zagotavljamo kritje stroškov tekočega poslovanja, predvsem: sofinanciranje stroškov 
ogrevanja, električne energije, vode, komunalnih in telefonskih storitev v prostorih PGD Hrastnik mesto, kjer 
se izvajajo razna usposabljanja pripadnikov CZ ter se odvija operativna dejavnost štaba CZ, najemnine in 
zakupnine, prevozni stroški pripadnikov CZ, nadomestila za obdobje opravljanja nalog zaščite in 
reševanja, stroški usposabljanja in vaj, zdravstveno zavarovanje pripadnikov CZ ter zavarovanje 
odgovornosti, potrošni material in tekoče vzdrževanje opreme. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Jih ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Kot izhodišče za načrtovanje sredstev na proračunski postavki so prednostno fiksni materialni stroški ter 
zakonske in pogodbene obveznosti, ocenjena realizacija stroškov v letu 2011 ter ocena potreb v letu 2012. 
4007002 - Sofinanciranje dejavnosti društev na podr.CZ 

Vrednost: 4.200 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil 
zaščite, reševanja in pomoči v občini Hrastnik, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev 
sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega 
članstva. Financirali bomo Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik ter Društvo za podvodne dejavnosti 
Trbovlje, katerega člani sestavljajo ekipi za reševanje na vodi in uz vode. Ravno tako bomo 
financirali  programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezani na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Jih ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Kot izhodišče za načrtovanje potrebnih sredstev je ocenjena poraba v letu 2011, plan pogodb za 
sofinanciranje gasilskih enot ter sofinanciranje društev. 
4007008 - Stroški intervencij ob narav. in dr. nesrečah 

Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za pokritje najnujnejših stroškov reševalnih služb 
(prehrana, najnujnejša reševalna oprema, sredstva za izvajanje zaščitnih ukrepov.) v višini 2.000,00€.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za načrtovanje omenjenih sredstev temelji na podlagi ocene stroškov ob naravnih nesrečah iz 
preteklih let. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

4007003 - Nakup in vzdrževanje opreme CZ 
Vrednost: 15.190 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadaljevali bomo z načrtom nakupa opreme, ki je narejen v skladu z Uredbo o organiziranju in opremljanju 
Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 92/07) , ki bo temeljil na osebni in skupni opremi pripadnikov, štabov in 
enot CZ ter na opremi, ki je potrebna predvsem za reševanje v slučaju neurij s točo ter močnim dežjem. 
Obnovili bomo del opreme za enoto prve medicinske pomoči, ki se je uničila med pripravami ekip za 
tekmovanja ter nadaljevali z nabavo opreme za enoto RBK , ki je v sestavi gasilskih enot. Dopolnili bomo 
osebno in skupno opremo za člane občinskega štaba civilne zaščite ter nadaljevali z obnavljanjem 
telekomunikacijskih naprav.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-06-0064 Nakup zaščitne in reševalne opreme 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za načrtovanje omenjenih sredstev je sprejeti program opremljanja občinskih enot  Civilne zaščite. 
4007004 - Stroški operativnega delovanja enot civilne zaščite 

Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s 27. in 73. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 51/06) ter 
25. členom Zakona o gasilstvu (Ur.list RS št. 113/05) imamo na tej proračunski postavki rezervirana sredstva 
za stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroškov operativnega delovanja 
gasilskih in ostalih društev, ki prostovoljno sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Jih ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Kot izhodišče za načrtovanje potrebnih sredstev je ocenjena poraba v letu 2011, plan pogodb za 
sofinanciranje društev ter načrt vaj zaščite in reševanja. Pri načrtovanju potrebnih sredstev  upoštevamo tudi 
število naravnih nesreč v zadnjih nekaj letih. 
4007005 - Sredstva za redno dej. Gasilske zveze Hrastnik 

Vrednost: 65.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za redno dejavnost požarnega varstva so namenjena za zagotavljanje rednega delovanja Občinske 
gasilske zveze ter vseh gasilskih društev. To so sredstva, ki so namenjena za njihove osnovne potrebe 
(elektrika, voda, stroški telefonov, strokovnega izobraževanja, potnih stroškov in drugih funkcionalnih 
izdatkov). 
Del sredstev je namenjen za zavarovanje članov gasilskih društev, gasilskih vozil, opreme in gasilskih domov, 
redno vzdrževanje vozil, črpalk in druge reševalne opreme. Nekaj sredstev je namenjenih tudi za operativne 
potrebe in sicer za gasilska tekmovanja, delo z mladino, delo s članicami ter proslave in prireditve. 
Za leto 2012 se za ta namen načrtujejo sredstva v višini 65.000 evrov. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Jih ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga za sofinanciranje je letni program aktivnosti in nalog Gasilske zveze Hrastnik kot so: organizacijska 
dejavnost, preventivna dejavnost, usposabljanje in izobraževanje, izdajanje strokovne literature. 
4007006 - Požarna taksa 

Vrednost: 16.611 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

  
Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje požarne varnosti v lokalnih skupnostih 
(nabava gasilske zaščitno reševalne opreme in vozil). Del sredstev požarne takse je namenjenih za širši 
pomen in se porabijo za nabavo in razdelitev opreme za potrebe gasilstva ter sofinanciranje usposabljanj na 
področju požarne varnosti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-07-0045 Nakup opreme za gasilske enote 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za načrtovanje omenjenih sredstev temelji na podlagi ocene, koliko sredstev bodo zavarovalnice na 
podlagi zakona o varstvu pred požarom in uredbe o požarni taksi vplačale za leto 2011. Na podlagi sklepa o 
merilih za delitev sredstev požarne takse in sklepa o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva 
pred požarom v lokalnih skupnosti porabo sredstev določi Odbor z razpolaganje s sredstvi požarnega sklada 
občine Hrastnik. 
 
 
 
4007007 - Sofinanciranje nakupa opreme, vozil in drugo 

Vrednost: 79.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi načrta nabave gasilskih vozil se za leto 2012 načrtuje nabava  gasilskega vozila GVM-1 s 
priklopnikom za potrebe PGD Turje. Obstoječe vozilo GVM je že dotrajano ter ne zadostuje zahtevam 
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Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni list RS, št. 23/09). Za 
nabavo vozila s pripadajočo opremo se načrtujejo sredstva v višini 44.000,00€. Gasilsko vozilo z 
nadgradnjo mora biti opremljeno v skladu z merili in tipizacijo za gasilska vozila, ki  jih predpisuje Gasilska 
zveza Slovenije. Za preverjanje in pridobitve strokovne in fizične sposobnosti gasilcev ter ter za strokovno in 
organizirano delo z gasilsko mladino načrtujemo primerni prostor - poligon za zagotavljanje uspešnega 
izvajanja in priprav na tekmovanja, za praktična usposabljanja operativnega članstva ter za operativno delo z 
gasilsko mladino. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-10-0006, OB034-07-0045, OB034-12-003 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga za sofinanciranje je srednjeročni plan nabave sredstev in opreme ter investicijskega vzdrževanja 
Gasilske zveze Hrastnik za obdobje 2011- -2015. 
4007009 - Investicijska vlaganja v gasilske domove 

Vrednost: 20.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lastniki gasilskih domov so prostovoljna gasilska društva, ki skrbijo za njihovo redno vzdrževanje, obnovo in 
adaptacije. Za vzdrževanje, upravljanje in obnovo gasilskih domov so odgovorni predsednik društva, 
poveljnik in upravni odbor, ki v letnem načrtu opredeli aktivnosti in stroške. Skladno z letnim načrtom  
vzdrževanja gasilskih domov se bo v letu 2012 v PGD Turje zamenjala kritina in ostrešje gasilskega doma. Za 
zamenjavo kritine in ostrešja je bilo načrtovanih 10.000€.  
V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo strehe na domu PGD Turje in pri strokovni 
oceni investicije so se pojavili dodatni stroški v višini 7.600€, ki jih bomo zagotovili z rebalansom proračuna. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-06-0068 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za načrtovanje omenjenih sredstev temelji na podlagi letnega načrta vzdrževanja in obnove 
gasilskih domov, ki ga pripravi Gasilska zveza Hrastnik. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

4216003 - Odkupi in odškodnine za posege v prostor 
Vrednost: 65.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po končanih postopkih geodetskih odmer in parcelacij je potrebno zasebna zemljišča za ureditev 
premoženjskih zadev odkupiti in vknjižiti kot občinsko last, pri posegih na zasebna zemljišča za potrebe 
gradnje pa plačati odškodnino ali služnost, čemur so namenjena predlagana sredstva v višini 55.000 EUR na 
tej postavki. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-07-0035 Odkupi in odškodnine za posege v prostor 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- načrt nabav in načrt prodaj ter predvidene naložbe v gospodarsko javno infrastrukturo. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

4020001 - Sredstva za delovanje humanitar.in dr.društev 
Vrednost: 39.330 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje društev s področja humanitarnih in drugih 
dejavnosti v skladu s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih in drugih društev v občini ter 
sredstva za sofinanciranje društev. Občina na podlagi javnega razpisa razdeli sredstva med vlagatelje v skladu 
z merili in kriteriji iz pravilnika. V letu 2012 smo razpoložljiva sredstva na tej postavki povečali zaradi 
predlogov iz razloga sofinanciranja društev in drugih organizacij, ker se pri nekaterih pojavljajo novi projekti 
in programi. V letu 2012 so društvom  in drugim organizacijam s sedežem izven občine namenjena sredstva v 
višini 3.500,00 €, za tiste s sedežem v občini pa v višini 34.000,00 €. Med tista s sedežem v občini se bodo 
sredstva razdelila po posameznih skupinah v naslednji višini: a) za društva in organizacije, katerih dejavnost 
je namenjena izključno predšolski in osnovno šolski mladini v višini 10.650,00 €, b) za društva in 
organizacije za pomoč ljudem v višini 5.120,00 €, za društva in organizacije, ki delujejo na področju 
kmetijstva, varstva okolja in podobno v višini 4.170,00 €, za stanovska društva in organizacije v višini 
5.870,00 €, društvom in organizacijam za razvoj kraja se nameni 2.465,00 €, za druga društva in 
organizacije tehnične kulture in podobno v višini 1.325,00 €, c) za društva in organizacije, katerih dejavnost 
je namenjena izvajanju projektov za izboljšanje kakovosti življenja starejših občanov na domu so namenjena 
sredstva v višini 2.400,00 €, d) za društva in organizacije, ki v svojih programih izvajajo socialno poslanstvo 
in pri tem izvajajo programe za pomoč družinam, otrokom, starejšim, bolnim, invalidom, brezdomcem, 
zasvojenim in drugim ljudem v stiski so namenjena sredstva v višini 2.000,00 €. Za društva s sedežem izven 
občine, ki imajo manj kot 10 članov iz naše občine se nameni 500,00 €, za tista z več kot 10 člani iz naše 
občine pa 3.000,00 €. 
S sklepom župana o zagotovitvi dodatnih sredstev iz tekoče rezerve smo med letom zagotovili dodatnih 
1.830,00 € sredstev iz razloga porasta števila prijaviteljev na javni razpis, tako, da bo društvom omogočeno 
normalno delovanje pri izvajanju njihovih programov. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in drugih dejavnosti v občini Hrastnik  
 
 
 
 
 

41 - Občinska uprava - Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo 

Vrednost: 4.408.816 € 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

4106001 - Razvojni programi, projekti in strategije 
Vrednost: 26.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta proračunska postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje deleža Občine Hrastnik za delovanje RCR 
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 in podobno, spremljanje in izvajanje izvedbenega načrta RRP za obdobje treh let, ...). 
Sredstva v višini 26.000, 00 EUR zajemajo tudi sredstva za poravnavo obveznosti iz leta 2011 v višini 
4.023,00 EUR (plačilo obveznosti za izvršene naloge  do 31.12.2011 zapade  v letu 2012). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o sofinanciranju nalog spodbujanja regionalnega razvoja za Zasavsko razvojno regijo v letu 2011 
(razlika za leto 2011 - 4.023,00 €) in ocena za leto 2012 ter obseg nalog na istem nivoju v letu 2011. 
4106002 - Razvojni program OH 

Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odbor za gospodarski razvoj in proračun je sprejel odločitev, da se pripravi in sprejme strateški 
razvojni dokument Občine Hrastnik za obdobje 2014-2020.  
Dokument naj bi zajemal naslednje minimalne vsebine: 
- Kratka analiza trenutnega stanja  in dosedanjega dogajanja v občini, 
- SWOT analiza občine, ki bo predstavljala zbir SWOT analiz več deležnikov (uprave, nadpovprečno 
angažirani posamezniki, podjetniki), 
- Določitev razvojnih prioritet, programov in ukrepov z določitvijo finančnih okvirov za njihovo 
izvajanje, 
- Predstavitev in finančna ocena pomembnih projektov v občini, 
- Predstavitev projektov, ki bi se vključili v RRP zasavske regije, 
- Predstavitev usklajenosti  programa z regionalnimi, nacionalnimi in prostorskimi dokumenti (v 
kolikor bo to možno), 
- Prikaz aktivnosti za seznanjanje javnosti in izvajanje načela partnerstva sodelujočih pri pripravi 
občinskega razvojnega programa. 
Odbor se je tudi odločil, da se zaradi kvalitete dokumenta za pripravo angažira zunanja usposobljena 
institucija, seveda z ustreznimi referencami na tem področju, ki bi vodila aktivnosti in s pomočjo 
zaposlenih v občinski upravi pripravila dokument. Takšna je tudi praksa občin, ki so pristopile k 
izdelavi strateških projektov. 
Na osnovi navedenega se z rebalansom proračuna za pripravo razvojnega dokumenta zagotavljajo 
sredstva v višini 15.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni povezave na projekte 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovana sredstva temeljijo na oceni stroškov priprave razvojnega dokumenta. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

4111001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
Vrednost: 20.303 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva v skupni višini 20.303,00 EUR za dodeljevanje 
subvencij (državnih pomoči za kmete). Sredstva bodo na osnovi 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, 
- naložbe v trženje proizvodov in storitev - de minimis, 
Tudi za leto 2012 se ne načrtujejo dodelitve sredstev za agromelioracije, ker le-te zahtevajo na plazovitih 
terenih predhodno geološke raziskave terena za pridobitev ustreznega dovoljenja za poseg v prostor. Ti 
posegi pa so zelo dragi, za kar ni na voljo zadostne višine proračunskih sredstev.     
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava je NRP OB034-06-0023 Subvencije za kmetijstvo.      
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovana  sredstva  za leto 2012 temeljijo  na oceni realizacije porabe  sredstev za te namene v letu 2011. 
Za dodeljevanje sredstev je osnova Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja 
in kmetijstva v občini Hrastnik (UVZ, 17/07). Načrtovana sredstva za pripravo razvojnih predlogov za prijavo 
projektov za razvoj podeželja temeljijo na oceni porabe sredstev leta 2011. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

4111002 - Razvojni programi podeželja - strategije, projekti,podpora 
interesnemu povezovanju 

Vrednost: 12.980 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva v skupni višini 12.980,00 EUR in sicer za 
sofinanciranje delovanja lokalne akcijske skupine (ni državna pomoč) v višini 7.980,00 EUR ter pripravo 
razvojnih programov  za prijavo projektov za pridobitev sredstev za razvoj podeželja v višini 5.000,00 EUR. 
                                                                   
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Za delovanje LAS je navezava predlog Finančnega načrta za leto 2012 Društva za razvoj podeželja Zasavje, 
sprejetega na 22. seji. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovana  sredstva  za leto 2012 temeljijo  na oceni realizacije porabe  sredstev za te namene v letu 2011. 
 Za dodeljevanje sredstev za LAS je osnova Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja 
podeželja in kmetijstva v občini Hrastnik (UVZ, 17/07). 
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14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

4114100 - Subvencije za malo gospodarstvo 
Vrednost: 56.302 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena dodeljevanju državnih in nedržavnih pomoči ter nagrad. Sredstva se 
bodo dodeljevala na osnovi določil veljavnega pravilnika 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, ipd.), subvencioniranje stroškov  nastopa na sejmu, delovanje združenj za področje podjetništva in 
obrti, delovanje podjetniškega krožka, nagrade inovatorjem za malo gospodarstvo.  Za te namene so v letu 
2012 namenjajo sredstva v višini  56.302,00 EUR.  
V ta sredstva so vključena tudi neporabljena sredstva iz leta 2011 v višini 17.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB34-06-0016 Subvencije za malo gospodarstvo 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovana  sredstva  za leto 2012 temeljijo  na  sredstvih, ki so bila za te namene zagotovljena v v letu 2011, 
povečana za neporabljena sredstva v tem letu. Za dodeljevanje sredstev je osnova  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). Pripravljajo se spremembe navedenega pravilnika. 
4114101 - Podatkovna baza o poslovanju družb 

Vrednost: 360 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka v višini 360,00 EUR je namenjena pridobivanju podatkov o stanju gospodarskih družb 
in samostojnih podjetnikov (FI-PO, ipd.). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavni cenik AJPES-a za dva dostopa do podatkov (FI-PO - finančno poslovanje s.p. in družb). 
4114107 - Podjetno v svet podjetništva 

Vrednost: 6.802 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nosilec regijskega projekta oz. operacije je RCR d.o.o, partnerji operacije so Občina Hrastnik, Občina 
Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi. Projekt se izvaja od 2012-2014. Vrednost operacije znaša 
468.120,00 €, DDV ni upravičen strošek (13.420,00 €). Operacija je prijavljena na ESRR za pridobitev 
sredstev v višini 386.495,00 €, vsaka občina  bo prispevala sredstva  v višini 27.208,33 € ( 2012 - 
6.802,08 €, 2013 - 10.883,33 €, 2014 - 9.522,92 €).   
Splošni cilj    operacije: 
- spodbujanje podjetništva  in odpiranje delovnih mest v regiji. 
Pričakovani merljivi rezultati: 
- najmanj 20 % izhodov v podjetništvo, 
- odprtje vsaj 7 novih delovnih mest v dveh letih po zaključku programa, 
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- dodatna usposobljenost udeležencev za podjetništvo - 100 % vseh, ki bodo uspešno zaključili 
program (30 udeležencev, po 10 udeležencev iz vsake občine) 
- izdelani poslovni načrti  (30 kom)  - 100 % vsi udeleženci (30 kom), ki bodo uspešno zaključili 
program. 
Z navedenim projektom oz. operacijo se uvaja "model" mentorstva" in dodatnega usposabljanja, 
prilagojenega skupinam, ki bodo razvijale svoje poslovne ideje in  pripravljale vse potrebno za 
ustanovitev podjetja. Udeleženci bodo razvijali svoje poslovne ideje in jih pripeljali do realizacije v 
teamih ob strokovne vodstvu (mentorstvu), strokovnjakov RCR d.o.o. in zunanjih strokovnjakov  
(zaposleni na fakultetah, institucijah, v podjetništvu in gospodarstvu oz. ožje stroke), ki bodo 
pripravljeni svoje znanje in izkušnje prenesti na bodoče podjetnike. S pomočjo strokovne pomoči se 
bodo identificirale podjetniške ideje, poskušale razviti in izvesti v praksi, pomembno pa je tudi 
uspešno vodenje podjetja in komunikacija z okoljem. Po ustanovitvi s.p., družbe, osebnega 
dopolnilnega dela, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, podjetnik koristi vse podporne storitve, ki jih 
izvaja država ali regija za razvoj podjetništva.  
 V obdobju dveh let bo sodelovalo 30 udeležencev, po 10 v obdobju 6 mesecev. Izvedene bodo 3 
skupine vključitev. Prvih 10 se bo vključilo predvidoma 1.11.2012, nato pa bodo skupine sledile v 6 
mesečnih terminih. Udeleženci bodo lahko svoje ideje razvijali individualno ali v skupinah.  Vsak 
udeleženec razvija poslovni načrt za razvoj poslovne ideje in ustanovitev podjetja.  Novoustanovljeno 
podjetje bo lahko v prvih treh letih vključeno v mrežni inkubator.  
Aktivnosti: 
- imenovanje 6 članske strokovne komisije in priprava potrebne dokumentacije za izvajanje projekta 
(po 1 član iz vsake občine, 1 član Zavoda za zaposlovanje, 1 neodvisni strokovnjak za področje 
prepoznavanja ustreznosti kandidatov).  
- objavljen javni razpis in predstavitev projekta oz. operacije potencialnim udeležencem, (objavljen 
bo razpis 3x). 
- izborni postopek udeležencev ter sklenitev delovnega razmerja oz. pogodb o zaposlitvi  in realizacija 
vseh spremljajočih se obveznosti (zdravniški pregled, varstvo pri delu, ipd.), seznanitev udeležencev 
z načinom dela ter pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja. 
- Iskanje oz. identifikacija podjetniških idej, njihovo preverjanje in formiranje podjetniških skupin, ki 
bodo skušale realizirati posamezno idejo.  
- Iskanje oz. identifikacija podjetniških idej, njihovo preverjanje in formiranje podjetniških skupin, ki 
bodo skušale realizirati posamezno idejo. 
- Izvedba usposabljanj oz. vsebinskega dela projekta oz. operacije ter pregled napredovanja skupin 
pri realizaciji ideje v določenih časovnih intervalih ter ob zaključku šestmesečnega programa. 
- Informiranje oz. obveščanje javnosti oz. zainteresiranih o projektu oz. operaciji. 
- Vodenje in nadzor operacije. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB034 12 004  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Regionalni projekt "Podjetno v svet podjetništva" je vključen v Izvedbeni načrt RRP Zasavske regije za 
obdobje 2012 - 2014 za črpanje evropskih sredstev iz ESRR 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

4114002 - Promocijski material in oglaševanje 
Vrednost: 711 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 711,00 EUR se namenjajo za pridobitev novega promocijskega materiala (fotografije, 
razglednice ipd). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Upoštevajo se cene promocijskega materiala - odvisno od vrste materiala in njegove kvalitete ter naklade ter 
ocena na osnovi leta 2011. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

4114001 - Spodbujanje razvoja turizma 
Vrednost: 38.874 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi v letu 2012 se bo nadaljevalo z financiranjem oz. sofinanciranjem projektov v okviru spodbujanja 
turizma na lokalnem oz. regijskem nivoju. V okviru tega bomo nadaljevali z aktivnostmi v okviru projekta 
nacionalnega projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna  (lokalno ocenjevanje, javna prireditev) 
in sofinanciranju tradicionalnega Pohoda po Sovretovi poti. Nadaljevalo se bo s sofinanciranjem Regijskega 
projekta "Vse teče v 3 krasne", katerega nosilec je  RCR, v projektu pa sodelujejo tudi zasavske občine. 
Dinamika financiranja projekta Občine Hrastnik je sledeča: v letu 2010 - 5.628,00 EUR, v letu 2011 - 9.005,00 
EUR in v letu 2012 - 7.890,00 EUR. Prav tako se načrtuje vključitev v realizacijo Regijskega projekta 
"Regionalna destinacijska organizacija (RDO), ki je pripravljen za črpanje sredstev Ministrstva za 
gospodarstvo. RCR d.o.o. je nosilec projekta, ki je hkrati pridobil status RDO in naj bi skrbel za pospešeno 
promocijo zasavske regije. V projektu sodelujejo vse tri zasavske občine ter drugi partnerji (javni in zasebni 
sektor). Projekt se izvaja v obdobju 2011-2013. Vrednost projekta znaša 417.567,00 €, dinamika financiranja 
projekta Občine Hrastnik je sledeča:  letu 2012-24.000,00 €, 2013-12.000,00 €). Vključitev v 
sofinanciranje regijskega projekta "Sofinanciranje medobčinskega TIC-a pa izhaja kot obveznost iz projekta 
Natura - turistične zanimivosti Zasavja (kazalnik - 1 delovno mesto). V roku treh let je potrebno zagotoviti 1 
delovno mesto za obdobje 5 let. Nosilec projekta je Občina Trbovlje. To delovno mesto se zagotavlja od leta 
2011 v Mladinskem centru Trbovlje (hotel) kot je bilo prvotno dogovorjeno, v okviru že delujoče ustanove. 
Mladinski center Trbovlje je pričel izvajati svoje aktivnosti v novih prostorih (hotel, ...) junija 2011.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

- nacionalni projekt Moja dežela - lepa in gostoljubna (Turistična zveza Slovenije),         Navezava: NRP OB034-
09-0011 regijski projekt Vse teče v 3 krasne, NRP OB034-11-0027 Regionalna destinacijska organizacija, NRP 
OB034-11-0028 Sofinanciranje medobčinskega TIC-a.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Regionalni projekt "Vse teče v 3 krasne" je vključen v Izvedbeni načrt RRP Zasavske regije za obdobje 2010 - 
2012 za črpanje evropskih sredstev iz ESRR (85%). Nosilec projekta je prvotno bila Občina Zagorje ob Savi, 
kasneje se je določil RCR d.o.o.,  projekt traja v obdobju 2010-2012. Zasavske občine zagotavljajo enak delež 
po posameznih letih, skupaj 22.510,50 EUR/občino. Skupna vrednost projekta znaša 450.209,93 €. 
Regionalni projekt "Regionalna destinacijska organizacija" je prijavljen za javni razpis Ministrstva za 
gospodarstvo. Skupna vrednost projekta znaša 417.567,00 €, od tega je načrtovano sofinanciranje s strani MG 
v višini 199.988,00 €. Občine plačajo svoj delež financiranja v različnem znesku glede na vključitev v projekt 
oz. 36.000,00 EUR/Občino Hrastnik, 30.000,00 €/Občino Trbovlje, 59.487,00 €/Občina Zagorje (skupaj 
občine 125.487,00€), 92.092,00 €/ostali partnerji (javni in zasebni sektor). Regijski projekt "Sofinanciranje 
medobčinskega TIC-a" je izpolnjevanje obveznosti projekta "Natura - turistične zanimivosti Zasavja", in sicer 
zagotavljanje 1 skupnega delovnega mesta, ki bo deloval na področju turizma, s poudarkom na Naturi. Nosilec 
projekta je Občina Trbovlje, naloge pa se bodo izvajale v okviru že obstoječe institucije, to je v Mladinskem 
centru Trbovlje (hotelu), tako kot je bilo dogovorjeno pri izvajanju projekta. Do realizacije je prišlo v letu 
2011 (hotel), ker je hotel pričel z delovanjem šele junija 2011. Vrednost sofinanciranja znaša 4.900,00 €/leto 
za vsako zasavsko občino. Delovno mesto je potrebno zagotavljati najmanj 5 let. Za označitev turističnih točk 
se upoštevajo cene kažipotov glede na vrsto materiala in kvaliteto materiala. Enako velja za ostale stroške pri 
sodelovanju na pohodu pri Sovretovi poti in projektu Moja dežela - lepa in gostoljubna. 
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

4115001 - Ohranjanje narave 
Vrednost: 964 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena financiranju nalog na področju varstva narave v skladu z veljavnim 
odlokom (določeni dovoljeni ukrepi ). 
Namenska sredstva se povečujejo zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2012. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na NRP. Navezava je podelitev koncesij lovskim družinam na območju Hrastnika ter določena 
višina koncesije za lovsko upravljalno območje - določi  pristojno ministrstvo za kmetijstvo. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Koncesijo in višino koncesije podeljuje država. Sredstva nakazuje pristojno ministrstvo za kmetijstvo, enkrat 
letno na podlagi plačanih koncesij. Načrtovana sredstva so upoštevana na podlagi nakazanih sredstev v letu 
2011 in ocene za nakazilo v letu 2012 (sredstva so namenska). 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

4116100 - Javna tržnica 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi v letu 2012 bomo nadaljevali z aktivnostmi za oživitev tržnice. V ta namen se bo 
nadaljevalo s sofinanciranjem najema  miz za prodajo določenih izdelkov, s poudarkom na ponudbi podeželja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovana  sredstva  za leto 2012 temeljijo  na oceni potrebnih sredstev za te namene po veljavnem 
ceniku za storitve tržnice. 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

4116002 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj 
Vrednost: 100.761 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se sredstva v višini 94.886,00 EUR namenjajo za pridobitev projektne 
dokumentacije za večje posege investicijskega vzdrževanja in  investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj 
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v lasti občine. Z navedenimi sredstvi se načrtuje obnova  sanitarnih prostorov v 4 stanovanjih, zamenjava 
stavbnega pohištva v 6 stanovanjih, temeljita obnova elektro instalacije v 1 stanovanju, zamenjava streh na 
objektih C. 1. maja 20 in 28 ter objektu C. 3. julija 13 in plačilo stroškov priključkov na sekundarno 
kanalizacijsko omrežje večstanovanjskih objektov (za stanovanja, katerih lastnik je Občina Hrastnik).  
Sredstva na tej proračunski postavki se zaradi prenosa neporabljenih namenskih sredstev 
stanovanjskega gospodarstva v letu 2011 povečujejo za 5.875,00 €. Neporabljena sredstva v višini 
10.000,00 € pa se prenesejo na proračunsko postavko, ki je namenjena obnovi večstanovanjskega 
objekta C. 1. maja 20.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB34-06-0069 Prenova stanovanj. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodbe z upravniki o opravljanju upravniških storitev za stanovanja ter poslovne prostore (Domex d.o.o., 
KSP Hrastnik, d.d., Naše okolje d.o.o.). 
4116004 - Obnova večstanovanj.  objekta C. 1. maja 20 

Vrednost: 65.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt obnove zajema obnovo strehe, dimnikov in fasade stanovanjskega objekta Cesta 1. maja 20 in 
predstavlja nadaljevanje obnove tega  objekta, ki se je pričela leta 2009 z ureditvijo sanitarij in zaprtja 
balkonov. Realizacija projekta, katerega predračunska vrednost znaša 140.284,00 € se načrtuje v letih 2012 
in 2013. V letu 2012 so za realizacijo projekta zagotovljena sredstva v višini 65.000,00 €. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB034 12 005 Obnova večstanovanjskega objekta Cesta 1. maja 20 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

PZI projekt št.A/12/05/12, ki ga je izdelal GZT inženiring d.o.o  
 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

4116001 - Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj 
Vrednost: 198.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja v višini 198.550,00 EUR zajemajo stroške upravljanja na osnovi 
sklenjenih pogodb z upravniki, stroške tekočega vzdrževanja, vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov pri 
upravnikih, prenakazila kupnin na republiški odškodninski sklad in Stanovanjski sklad RS (30 % od kupnin za 
prodana stanovanja po stanovanjskem zakonu iz leta 1991), stroški vpisa etažne lastnine ter stroški, ki 
nastanejo z nezasedenimi stanovanji ter plačila za subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj v primeru 
neporavnavanja in neizterljivosti obratovalnih stroškov s strani najemnikov. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodbe z upravniki o opravljanju upravniških storitev za stanovanja ter poslovne prostore (Domex d.o.o., 
KSP Hrastnik, d.d., Naše okolje d.o.o.).  Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/03, 57/08) 
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17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

4117004 - ZD Hrastnik - investicijska vlaganja 
Vrednost: 52.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 52.000,00 EUR se namenjajo za sofinanciranje nabave novega reševalnega vozila v 
Zdravstvenem domu Hrastnik. Drugi del sredstev do predračunske vrednosti 128.400,00 EUR se bo zagotovil 
iz sredstev amortizacije ZD Hrastnik. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB34-11-0030 Nabava reš. vozila v ZD Hrastnik 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predračun za nabavo novega vozila z nadgradnjo 
 
4117006 - Sofinanciranje ambulante na Dolu 

Vrednost: 18.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se na osnovi sklepov Občinskega sveta občine Hrastnik zagotavljajo 
 sredstva v skupni višini 18.000,00 EUR koncesionarki ambulante na Dolu za izpad  prihodkov iz naslova 
nedoseganja 100 % glavarine in temu posledično tudi izpada financiranja dejavnosti iz obiskov oz. razlika do 
100 % financiranja programa, ki ga za posamezno leto z dogovorom prizna Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in Zdravstvenemu domu Hrastnik za kritje materialnih stroškov obratovanja zobozdravstvene 
ambulante na Dolu.  
Na osnovi ocene potrebnih sredstev do konca leta se zagotavljajo za kritje obveznosti dodatna 
sredstva v višini 500,00 €. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Navedeni izračun potrebnih sredstev temelji na izpadu omenjenih prihodkov koncesionarke ambulante na 
Dolu v letu 2011 in ocene obratovalnih stroškov Zdravstvenega doma Hrastnik za delovanje mladinske 
zobozdravstvene ambulante na Dolu v letu 2011. 
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1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije 
zdravja 

4117003 - Sofinanciranje metadonske ambulante v ZD Trbovlje 
Vrednost: 4.173 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 4.173,00 EUR so namenjena sofinanciranju delovanja metadonske ambulante v 
Zdravstvenem domu Trbovlje, katero obiskujejo tudi odvisniki iz naše občine. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovana  sredstva  za leto 2012 temeljijo  na oceni realizacije porabe  sredstev za te namene v letu 2011. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

4117007 - Spremljanje zdravstvenega stanja občanov 
Vrednost: 2.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 se bo nadaljevalo z izvedbo projekta "Zdravje za Zasavje", katerega so že v preteklosti 
sofinancirale vse tri zasavske občine.  Projekt se bo sofinanciral na osnovi sklenjene pogodbe z izvajalcem, to 
je Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni povezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklepi zaključne konference projekta "Zdravje za Zasavje" o nadaljevanju izvajanja in financiranja projekta. 
 
4120012 - Zdravstveno zavarovanje občanov - 15. člen ZZZ 

Vrednost: 105.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva v višini 77.000,00 EUR se namenjajo občanom za poravnavo obveznosti za zdravstveno 
zavarovanje občanov Občine Hrastnik, ki so državljani RS, ki nimajo prejemkov na osnovi, katerega bi 
pridobili status zavarovanca. 
Dodatna sredstva v višini 28.000,00 € se zagotavljajo zaradi povišanja prispevka s 1.1. 2012 iz 29,76 
€ na 30,21 € in bistvenega povečanja števila upravičencev, ki se mesečno spreminja. Povprečno 
število upravičencev v obdobju januar - maj 2012 je  302 kar 87 upravičencev več kot bilo izhodišče za 
prvotno načrtovanje teh stroškov. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina prispevka, ki ga predpiše Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in število trenutno število 
upravičencev po stanju oktober 2011- cca 215 oseb in trenutnim veljavnim  prispevkom v višini 29,76 
EUR/osebo/ mesec.  
 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

4117001 - Plačila storitev mrliških ogledov 
Vrednost: 13.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva v višini 7.000,00 EUR za plačilo storitev mrliških ogledov  
pokojnikov, ki so imeli zadnje stalno prebivališče v naši občini. Višina sredstev je odvisna  od števila mrliških 
pregledov oz. zahtevanih obdukcij v zvezi z razjasnitvijo vzroka smrti.  
V prvih petih mesecih letošnjega leta je bilo potrebno poravnati obveznosti za 11 obdukcij (približno 
toliko jih je bilo v letu 2011 v celotnem letu), bistveno več pa je bilo v primerjavi z istim obdobjem 
leta 2011  opravljenih tudi  mrliških ogledov. Za poravnavo teh obveznosti  so bila porabljena tudi 
že vsa načrtovana sredstva. Na osnovi navedenega in ocene do konca leta je potrebno zagotoviti 
dodatna sredstva v višini 6.500,00 €.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovana  sredstva  za leto 2012 temeljijo  na oceni potrebnih sredstev za te namene. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

4118303 - Vzdrževanje spominskih obeležij 
Vrednost: 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se  zagotavljajo sredstva v višini 7.500,00 EUR. Od tega se za vzdrževanje spominskih 
obeležij, ki zajema manjše obnove posameznih spominskih obeležij in hortikulturno ureditev teh spominskih 
obeležij namenjajo sredstva v višini 2.500,00 EUR, sredstva v višini 5.000,00 EUR pa se namenjajo za 
sofinanciranje obeležja padlim, po vojni pobitim in umrlim  mobilizirancem v nemško vojsko.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovana  sredstva  za leto 2012 temeljijo na oceni potrebnih sredstev za te namene. 
 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

4118301 - Zasavski muzej Trbovlje - aktivnosti v hrastniškem muzeju 
Vrednost: 4.200 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 se bo v okviru aktivnosti, ki jih vsako leto izvaja Zasavski muzej Trbovlje v Muzeju 
Hrastnik realiziralo izvajanje delavnic za predšolsko in šolsko mladino, ki potekajo  v okviru zbirk lutk in 
igrač in zbirke razvoja šolstva (20-25 delavnic, priprava gostovanja razstave lutk v Ljubljani in sofinanciranje 
priprave in natisa publikacije Medvojne in povojne žrtve v Zasavju. Za realizacijo teh nalog  so v 
proračunu zagotovljena sredstva v višini 4.200,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zagotovljena sredstva temeljijo na predloženem finančnemu načrtu financiranja dejavnosti s strani Muzeja 
Trbovlje. 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

4118200 - Knjižnica Antona Sovreta - redni transferi 
Vrednost: 154.861 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. V letu 2012 se za te namene zagotavljajo sredstva v višini 
169.458,00 EUR. Povečanje sredstev je posledica načrtovanja dodatne zaposlitve s srednjo strokovno 
izobrazbo zaradi izpolnitve obveznosti iz  5 člena Pogodbe o sofinanciranju projekta javne kulturne 
infrastrukture " Rekonstrukcija stanovanjskega objekta za potrebe Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik" v 
okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, ki v okviru merljivih ciljev realizacije projekta opredeljuje 2 novi delovni mesti ( ena je 
bila že izvršena v letu 2010). Za drugo obravnavo se sredstva za te namene zmanjšujejo za 10.212,00 EUR, saj 
se načrtovana zaposlitev načrtuje v drugi polovici leta 2012. 
Na osnovi določil Zakona za uravnoteženje javnih financ se zmanjšujejo sredstva za plače in druge 
osebne prejemke, sredstva za prispevke delodajalca in sredstva za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja v skupni višini 2.786,00 €. Sredstva za materialne izdatke pa se 
zmanjšujejo za 1.600,00, ki so bila namenjena za kritje stroškov revizije poslovanja za leto 2011. 
Stroški bodo poravnani v okviru skupno načrtovane revizije proračuna občine in posrednih 
proračunskih uporabnikov (javnih zavodov), saj se na ta način zmanjšujejo prej načrtovani stroški 
posameznih revizij. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovana  sredstva  za leto 2012 temeljijo  na finančnem načrtu Knjižnice Antona Sovreta, ob upoštevanju 
povečanja števila zaposlenih za enega delavca/ko in spremembi finančnega plana, ki temelji na določilih 
Zakona za uravnoteženje javnih financ 

4118201 - Knjižnica Antona Sovreta - nakup knjižničnega gradiva 
Vrednost: 17.975 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva v višini 17.975,00 EUR za nakup novega 
knjižničnega gradiva. Sredstva za te namene se zagotavljajo tudi iz državnega proračuna. 
 



 

Stran 114 od 191 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva, zagotovljena za te namene v preteklem letu. 
 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

4118300 - Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture 
Vrednost: 31.585 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva v višini 31.585,00 EUR 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 . 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izveden bo javni razpis v skladu s kriteriji in merili Pravilnika o merilih  za vrednotenje programov v 
ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

4118100 - KRC Hrastnik - stroški upravljanja kulturnih objektov 
Vrednost: 121.085 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na to, da javni zavod Kulturno rekreacijski center Hrastnik opravlja  dejavnost za različna področja je 
kot celota prikazan v prilogi.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni plan KRC Hrastnik za leto 2012. 
4118101 - KRC Hrastnik - sofinanciranje abonmajskih predstav 

Vrednost: 7.172 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. V okviru  gledališkega abonmaja se načrtuje 5 gledaliških predstav za mladino in 6 
gledaliških predstav za odrasle. V letu 2012 so za te namene zagotovljena sredstva v višini 7.172,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovana  sredstva  za leto 2012 temeljijo  na oceni realizacije porabe  sredstev za te namene v letu 2011. 
4118102 - KRC Hrastnik - stroški razstav v galeriji 

Vrednost: 3.500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 3.500,00 EUR 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. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni povezave 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovana  sredstva  za leto 2012 temeljijo  na oceni realizacije porabe  sredstev za te namene v letu 2011. 
4118103 - KRC Hrastnik - investicije v kulturne objekte 

Vrednost: 14.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva v višini 14.600,00 EUR se namenjajo za investicijsko vzdrževalna dela na kulturnih 
objektih, ki jih upravlja KRC Hrastnik. Opis investicijsko vzdrževalnih del je opredeljen v prilogi. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB034-06-0063 Prenova kulturnih objektov in nabava opreme. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan potreb po investicijskih delih KRC Hrastnik v letu 2012. 
4118304 - Projekt Sovre 

Vrednost: 38.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 in 2011 je bil izvršen odkup kašče v Šavni Peči in pridobljena projektna dokumentacija za obnovo 
kašče.  Projekt je bil v letu 2011 prijavljen na  javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
za sofinanciranje ureditve kašče v muzej etnološke kulturne dediščine našega podeželja in razpoložljive 
dediščine Antona Sovreta. Ker rezultati razpisa še niso znani, se realizacija projekta prestavlja v leto 2012. 
Za te namene so v proračunu načrtovana sredstva v višini 37.700,00 EUR, od katerih se predvideva 
sofinanciranje s sredstvi EU v višini 25.096,00 EUR.  
Sredstva se povečujejo za stroške nenačrtovanega nadzora pri izvedbi del v višini 500,00 €. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB-034-09-0049 Projekt Sovre 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Idejni projekt s predračunom, ki ga je izdelalo podjetje AKA, d.o.o. Trbovlje in dokument DIIP, ki ga je izdelal 
In-tact, d.o.o. Zagorje ob Savi  
PZI s predračunov, ki ga je izdelalo podjetje AKA, d.o.o. Trbovlje 
 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

4118001 - Sofinanciranje športnih programov v občini 
Vrednost: 77.441 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajalci športnih programov v občini Hrastnik bodo izbrani na osnovi sprejetega letnega programa  športa in 
javnega razpisa.  V letu 2012 se bodo sofinancirali naslednji programi: šport mladih, športna rekreacija, 
vrhunski šport, kakovostni šport, športni programi za izobraževanje, prireditve (Večer Športa) in delovanje 
športne zveze in druge naloge skupnega pomena, v načrtovani skupni višini 77.441,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Javni razpis v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini 
Hrastnik. 
4118013 - KRC Hrastnik - stroški upravljanja športnih objektov - delno 

Vrednost: 189.426 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na to, da javni zavod Kulturno rekreacijski center Hrastnik opravlja  dejavnost za različna področja je 
kot celota prikazan v prilogi. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrt KRC Hrastnik za leto 2012. 
4118014 - KRC Hrastnik - investicije v športne objekte - delno 

Vrednost: 8.160 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te postavke v višini 8.160,00 EUR se namenjajo za investicijsko vzdrževalna dela na 
športnih objektih, ki jih upravlja KRC Hrastnik. Opis investicijsko vzdrževalnih del je opredeljen v prilogi. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB034-06-0061 Prenova športnih objektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan potreb po investicijskih vlaganjih KRC Hrastnik v letu 2012. 
 
4118018 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 

Vrednost: 112.970 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 112.970,00 € so namenjena za obnovo garderob, sanitarij in kopalnic v Športni dvorani 
Dolanka. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB034 12 006 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poročilo o pregledu vlage v stenah in tlakih v Športni dvorani Dolanka, ki ga je izdelal Gradbeni inštitut ZRMK 
d.o.o. Ljubljana in PZI za sanacijo garderob v ŠD Dolanka, ki ga je izdelal ARHIS d.o.o Zagorje ob Savi. 
 

18059002 - Programi za mladino 

4118015 - Mladinski center Hrastnik 
Vrednost: 50.559 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 51.930,00 EUR se zagotavljajo za delovanje Mladinskega centra Hrastnik, in sicer: za plačilo 
stroškov dela  direktorja Mladinskega centra Hrastnik  (sredstva za plače in druge prejemke, prispevke 
delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) in obratovalne stroške 
delovanja centra. V sklop teh sredstev so bila tudi prenešena sredstva iz proračunske postavke  4004003 
Prostori za mladino - ŠOHT. 
Na osnovi določil Zakona za uravnoteženje javnih financ se zmanjšujejo sredstva za plače in druge 
osebne prejemke, sredstva za prispevke delodajalca in sredstva za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja v skupni višini 1.371,00 €. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog finančnega načrta Mladinskega centra Hrastnik in spremembi finančnega plana, ki temelji na 
določilih Zakona za uravnoteženje javnih financ. 
4118016 - Sofinanciranje programa Mladinskega centra Hrastnik 

Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 25.000,00 EUR se namenjajo za financiranje oz. sofinanciranje programov za mladino 
(otroški počitniški program, lutkovne predstave, umetniški predstavitve in delavnic za otroke, mladinski 
tabor za otroke, tečaji in seminarji za neformalno izobraževanje mladih, delavnice za umetniške, pedagoške in 
socialne veščine, kulturni večeri in literarni natečaji za mlade, manjši koncerti in kulturne prireditve s 
predavanji, mladinske ekskurzije z delavnicami, organizacija okoljskih, socialnih, prostovoljskih in 
preventivnih akcij). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni povezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan dela MC Hrastnik za leto 2012 
4118017 - Mladinski center Hrastnik _investicijska vlaganja 

Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po dogovoru z Rudnikom Trbovlje - Hrastnik d.o.o. je Mladinski center Hrastnik, pridobil v uporabo prostore 
v 1. etaži rudniške hale. Prostore je potrebno preurediti in ustrezno opremiti tako za potrebe Mladinskega 
centra kot tudi Študentske organizacije ŠOHT. Za te namene so v proračunu predvidena sredstva v višini 
50.000,00 EUR. 
Na osnovi predračunskih vrednosti , ki izhajajo iz popisa del Projekta za izvedbo se za realizacijo 
projekta zagotavljajo dodatna sredstva v višini 50.000,00 €. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB034 11 031 Prostori in oprema Mladinskega centra 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Idejna zasnova ureditve prostorov 
PZI 
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19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

4119100 - Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok 
Vrednost: 862.169 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javno službo na področju predšolske vzgoje v Hrastniku izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Hrastnik, ki ima 
tri organizacijske enote. Te so Enota Dolinca, Enota Sonček in Enota Lučka.  
Proračunska sredstva v višini 891.300,00 EUR 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, ki se 
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. junija tekočega leta.   
Prav tako se zagotavljajo sredstva  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).  V okviru skupnih sredstev se zagotavljajo tudi sofinanciranje oddelka v okviru Pediatričnega 
oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje. S šolskim letom 2011/2012 sta se na osnovi potreb staršev v 
občini dodatno formirala 2 oddelka 1. starostnega razreda, kar pogojuje potrebo po zagotovitvi dodatnih 
sredstev za financiranje te dejavnosti v letu 2012. S šolskim letom 2011/2012 je bilo v predšolsko vzgojo 
vključenih 293 otrok kar pomeni 67% - no vključenost otrok starih od 11 mesecev do 6 leta starosti. 
Sredstva za te namene se zmanjšujejo za 29.131,00 € zaradi nove metodologije izračuna prispevka 
staršev, ki izhaja iz določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ta med prejemke družine, 
ki se upoštevajo pri odmeri plačila staršev upošteva vse prejemke družine, kot tudi  premoženje 
in prihranke, zato so se prispevki staršev nekoliko povečali. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Merila in kriteriji Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (UL RS, št. 44/96, 84/98, 102/00, 111/00, 
92/02, 120/03, 110/05, 45/06, 129/06). Finančni načrt Vrtca Hrastnik za leto 2012 in ocena potrebnih 
sredstev za otroke, ki so vključeni v vrtce izven občine. 
4119101 - Vrtec Hrastnik - investicijska vlaganja 

Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva v višini 4000,00 EUR so načrtovana za zamenjavo strešnih oknov na Enoti 
Sonček, nabavo  opreme in pohištva ter nabavo parno konvekcijske peči za kuhinjo.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB034-06-0035 Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme Vrtca Hrastnik 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni plan Vrtca Hrastnik za leto 2012. 
4119102 - Energetska sanacija vrtca Dolinca 

Vrednost: 8.460 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi dotrajanosti strehe in stavbnega pohištva in ugotovljene energetske potratnosti Vrtca Dolinca, in 
potreb po zagotovitvi predpisanih igralnih površin na otroka (3 m2) se je v letu 2011 pridobila projektna 
dokumentacija PGD PZI, na osnovi katere se v letih 2012 in 2013 načrtuje realizacija rekonstrukcije in 
energetska sanacija Vrtca Dolinca. Podrobna obrazložitev projekta je opredeljena v Načrtu razvojnih 
programov. 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS je šele  11.05.2012 objavilo Javni poziv za 
predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni 
programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov 2007 - 2013 za obdobje 2012 - 2014, na osnovi katerega se načrtuje tudi realizacija tega 
projekta. Iz poziva je razvidno, da se bo sofinanciranje izvajalo v letih 2013 in 2014. Na osnovi 
navedenega se v letu 2012 zagotavljajo le sredstva za izdelavo investicijskega programa in sredstva 
za revizijo projektne dokumentacije, ki je bila potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Sredstva za realizacijo celotnega projekta se bodo zagotovila v letih 2013 in 2014, kar je razvidno iz 
tabelaričnega prikaza v Načrtu razvojnih programov. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB034-10-0009 Energetska sanacija vrtca Dolinca. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Projektantski predračun stroškov 
 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

4119003 - OŠ NH Rajka - redni transferi 
Vrednost: 284.943 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva v višini 285.157,00 EUR vključujejo sofinanciranje stroškov uporabe prostorov in 
opreme in druge materialne stroške. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter prispevke delodajalca 
se namenjajo za plačilo razlike med dejanskimi stroški, in sredstvi, ki jih za plačilo delovne obveznosti tako 
imenovanega drugega strokovnega delavca v oddelku 1. razreda zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport. V 
letu 2012 se zagotavlja sofinanciranje treh strokovnih delavcev v 1.razredu. Na rast materialnih stroškov 
vplivajo povečani stroški komunalnih storitev zaradi stroškov odvajanja in čiščenja odplak, ob dejstvu, da so 
bila v okviru sredstev za leto 2011, zagotovljena tudi sredstva za kritje izkazane izgube po ZR za leto 2010 v 
višini 6.097,00 EUR. 
Na osnovi določil Zakona za uravnoteženje javnih financ se zmanjšujejo sredstva za plače in druge 
osebne prejemke, sredstva za prispevke delodajalca in sredstva za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja v skupni višini 1.469,00 €. Sredstva za materialne izdatke pa se 
povečujejo za 1.255,00 in sicer za poravnavo stroškov vključitve  šole v ŠKL (Šolsko košarkarsko ligo). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

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. Upošteva se tudi 
predlog finančnega načrta OŠ NHR Hrastnik za leto 2012. 
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4119007 - OŠ NH Rajka - investicije v šolski prostor 
Vrednost: 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva v višini 45.000,00 EUR se namenjajo za obnovo sanitarij za zaposlene na predmetni 
stopnji, obnovo električnega razdelilca na predmetni stopnji, zamenjavo dotrajanega pohištva v zbornici in 
prostorih šolske svetovalne službe, obnovo talnih oblog v 1 učilnici na šoli Dol, zamenjavo PVC kupole, 
popravilo žlebov na šoli Dol in nekatera nujna investicijsko vzdrževalna dela. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 NRP OB034-06-029 Zamenjava pohištva OŠ NH Rajka, NRP OB034-07-0029 Investicijsko vzdrževanje 
prostorov OŠ NH Rajka. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Plan investicijskih vlaganj OŠ NR Rajka Hrastnik za leto 2012. 
 
4119013 - KRC Hrastnik - stroški upravljanja šport. objekt. - delno 

Vrednost: 283.871 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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.   
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni plan KRC Hrastnik za leto 2012. 
 
4119014 - KRC Hrastnik - investicije v športne objekte - delno 

Vrednost: 12.240 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te postavke v višini 12.240,00 EUR se namenjajo za investicijsko vzdrževalna dela na 
športnih objektih, ki jih upravlja KRC Hrastnik ( namen porabe sredstev je razviden iz priloge). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB034-06-0061 Prenova športnih objektov. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan potreb po investicijskih vlaganjih KRC Hrastnik v letu 2012 
4119019 - Energetska sanacija šolskih objektov 

Vrednost: 300.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2011 se pričakuje objava razpisa za sofinanciranje energetskih prenov šolskih objektov iz evropskih 
skladov. Občina Hrastnik je na osnovi izvedenih energetskih pregledov naročila v letu 2009 študijo 
energetske sanacije objektov OŠNH Rajka v Hrastniku, bazena in športne dvorane in hkrati tudi PZI projekte 
za sanacijo objektov šole, ki naj bi bili osnova za prijavo na navedeni razpis.  Razpis EKO sklada RS je bil 
objavljen 7.oktobra  2011. Razpis pa kot pogoj za prijavo zahteva izpolnitev ostrejših pogojev kot je bilo 
načrtovano z že izdelano projektno dokumentaacijo, dodatno pa se zahteva tudi izvedba prezračevanja 
objekta z rekuperacijo ter hlajenje oz. ogrevanje zraka. Zaradi teh zahtev smo takoj pristopili k predelavi in 
dopolnitvi projektne dokumentacije. Glede na navedena dejstva v tem trenutku ne razpolagamo z dovolj 
natančnimi podatki o novi vrednosti investicije in načinu finančnega pokritja celotne naložbe. Zato 
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smo zagotovili v proračunu za leto 2012 le lastna sredstva v višini 300.000,00 EUR, do druge obravnave pa bo 
pripravljena investicijska dokumentacija z opredeljeno višino investicije in možnimi viri financiranja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-09-0002 Energetska sanacija šolskih objektov. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

  

19039002 - Glasbeno šolstvo 

4119011 - Glasbena šola Hrastnik - redni transferi 
Vrednost: 32.245 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glasbeni šoli se zagotavljajo v pretežni meri sredstva za prevoz na delo in prehrano med delom, deloma pa 
tudi za kritje stroškov godalnega in simfoničnega  orkestra. V letu 2012 so načrtovana sredstva v višini 
32.245,00 EUR. Nekoliko večja sredstva v primerjavi z letom 2011 se namenjajo za izpeljavo nekaterih 
aktivnosti ob praznovanju 60 - letnice delovanje in v sklopu s tem tudi udeležbe plesnega oddelka na 
tekmovanju v Portorožu.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni plan Glasbene šole Hrastnik za leto 2012. 
 
4119012 - Glasbena šola Hrastnik - investicije v šolski prostor 

Vrednost: 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva v višini 18.000,00 EUR so namenjena za investicijski transfer Glasbeni šoli 
Hrastnik za obnovo in zamenjavo pohištva  1 učilnice ter sanacijo vertikalne kanalizacije stavbe, ki je bila 
izvršena v letu 2011. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB034-06-0051 Invest. vzdr. prostorov in nabava opreme v Glas. šoli 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan investicijskih vlaganj Glasbene šole za leto 2012. 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

4119001 - Zasavska ljudska univerza 
Vrednost: 2.896 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2011 je  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. V 
proračunu so načrtovana sredstva v višini 2.896,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Osnova so sredstva zagotovljena za te namene v letu 2011. 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

4119004 - OŠ NH Rajka - prevozi otrok z minibusom 
Vrednost: 15.435 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S šolskim minibusom  se  zagotavljajo prevozi otrok  v šolo in iz šole  iz KS Podkraj in KS Kovk.  V okviru 
načrtovanih sredstev za te namene v višini 15.435,00 EUR se zagotavljajo sredstva za plače in druge prejemke 
ter  prispevke delodajalca za  voznika. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na osnovi 56. člena Zakona o osnovni šoli mora lokalna skupnost zagotavljati prevoz vsem tistim učencem, 
katerih oddaljenost stalnega prebivališča od šole je več kot 4 km. 
4119005 - OŠ NH Rajka - doplačila za šolo v naravi 

Vrednost: 5.385 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva v višini 5.385,00 EUR se namenjajo za sofinanciranje izvedbe šole v naravi. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovana  sredstva  za leto 2012 temeljijo  na oceni realizacije porabe  sredstev za te namene v letu 2011.  
 
4119006 - OŠ NH Rajka - sofinanciranje prehrane učencev 

Vrednost: 11.129 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tako kot v preteklih letih se predlaga tudi sofinanciranje prehrane učencev, ki je sofinancirana tudi iz 
državnega proračuna. Cilj tega  je omogočanje in koriščenje organizirane prehrane čim večjemu številu 
učencev. V letu 2012 so v proračunu načrtovana sredstva v višini 11.129,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva ki so bila zagotovljena za te namene v proračunu občine za leto 2011. 
 
4119015 - Prevozi otrok v šolo 

Vrednost: 126.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Do brezplačnega prevoza so upravičeni učenci, če je  njihovo prebivališče oddaljeno od šole več kot  4 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 
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urejajo to področje izvajali na naslednjih relacijah:  
1.  Z avtobusom:  
- Železniška postaja - OŠ n. h. Rajka, 
- Čeče - OŠ n. h. Rajka, 
- Marno- Turje Dol,                                                                                                                                                          
 2.  S kombijem oz. minibusom 
- Kal - OŠ n. h. Rajka - Podkovk  - Krištandol  - OŠ Dol, 
- Gore - OŠ Dol, 
- Unično - Brdce - Brezno - OŠ                                                                                           

       - Turje - Dol                                                                                                                          
       - Šavna Peč- Krnice- OŠ n.h. Rajka 
 
        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. V letu 2012 se  
         načrtujejo sredstva v višini 126.000,00 EUR. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podpisane pogodbe z izbranimi izvajalci za prevoze otrok in šolski koledar. 
 
4119017 - Sofinanciranje letovanja otrok 

Vrednost: 4.020 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se zagotavljajo proračunska sredstva v višini 4.020,00 EUR 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. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva zagotovljena za te namene v letu 2011. 

19069003 - Štipendije 

4119016 - Štipendije 
Vrednost: 27.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke  se zagotavljajo sredstva v višini 27.800,00 EUR za štipendije za študente z nižjim 
socialnim statusom družine, kadrovske štipendije za potrebe javnih zavodov in občinske uprave  in štipendije 
za poklicno izobraževanje.  Štipendije se podeljujejo na osnovi javnega razpisa in določil pravilnika. 
Načrtovana sredstva zagotavljajo izplačilo 2 kadrovskih štipendij, eno štipendijo za šolanje na poklicni šoli in 
16 štipendij za študente z nižjim socialnim statusom družine. Na tej osnovi je bil objavljen tudi javni razpis, ki 
bo zaključen sredi novembra 2011. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Osnova je javni razpis, objavljen na podlagi Pravilnika o štipendiranju v občini Hrastnik. 
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20 - SOCIALNO VARSTVO 

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva 

4120009 - Javna dela- družbene dejavnosti 
Vrednost: 12.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto  2012 se načrtujejo proračunska sredstva v višini 12.700,00 EUR za sofinanciranje javnih del na 
področju družbenih dejavnosti. V okviru teh sredstev in meril iz javnega poziva Republiškega zavoda za 
zaposlovanje so sredstva zagotovljena za sofinanciranje 5 delavcev, ki bodo delali preko javnih del. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Prijava na javni poziv Zavoda za zaposlovanje RS (javna dela) in razpisni pogoji o sofinanciranju javnih del. 
 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

4120017 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 7.000,00 EUR se namenjajo staršem kot pomoč pri rojstvu otroka. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Določila Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Hrastnik in načrtovano število oddanih 
vlog v letu 2011 (70 vlog) in dogovorjene višine pomoči v višini 100,00 EUR/otroka. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049001 - Centri za socialno delo 

4120001 - Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo 
Vrednost: 7.635 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Center za socialno delo bo v letu 2012 za lokalno skupnost opravljal naslednje naloge: 
- dodeljevanje 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 prve socialne pomoči za osnovnošolce, ki zajema prve informacije o drogah in alkoholu.  V letu 
2012 so za financiranje zgoraj omenjenih nalog načrtovana proračunska sredstva v višini 7.635,00 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Določila  Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o dodeljevanju socialne pomoči v občini Hrastnik. 
Sofinanciranje 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 

4120014 - Varstveno delovni center - sofin. prevozov 
Vrednost: 10.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva v višini 10.500,00 EUR se namenjajo za sofinanciranje prevozov  20 občanov Občine  
Hrastnik na delo v Varstveno delovni center Zagorje ob Savi. Prevoz sofinancira tudi Občina Trbovlje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dogovor sklenjen med VDC-jem, Občino Trbovlje in Občino Hrastnik. 
4120015 - Financiranje družinskega pomočnika 

Vrednost: 37.860 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi veljavne zakonodaje 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 okviru tega 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.  V letu 2012 so za poravnavo 
teh obveznosti načrtovana proračunska sredstva v višini 34.800 EUR, za 4 družinske pomočnike.  
Dodatna sredstva v višini 3.000,00 € se zagotavljajo zaradi uskladitve plačila družinskemu 
pomočniku za izgubljen dohodek od 1.1.2012 dalje in uvedbe ter plačila dveh novih prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje (prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 5,96% in prispevek za 
poškodbo pri delu po stopnji 0,18%) na osnovi določil Zakona za uravnoteženje javnih za financ z 
veljavnostjo od 1.7.2012 dalje.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Določila Zakona o socialnem varstvu in Zakona o usklajevanju transferjev posameznikov in gospodinjstev v 
Republiki Sloveniji ter trenutno število registriranih družinskih pomočnikov, ter Zakona za uravnoteženje 
javnih financ - 4 osebe. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

4120002 - Oskrbnine v socialnih zavodih 
Vrednost: 340.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva v višini 350.000,00 EUR so namenjena plačilu oziroma doplačilu oskrbnin v splošnih in 
posebnih socialno varstvenih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko 
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varstvo.  Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila 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 2012 zagotavljajo sofinanciranje 
domskega varstva za cca 84 občanov (stanje oktober 2011) v domovih za starejše po vsej Sloveniji.  
Sredstva v višini 10.000,00 € se zmanjšujejo na osnovi realizacije v obdobju januar - maj 2012 in 
ocene potrebnih sredstev za te namene do konca leta 2012.   
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Določila Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev (Ur. list RS št. 
87/06) in ocena stroškov za plačilo storitev za leto 2012 na osnovi števila upravičencev po stanju oktober 
2011. 
4120011 - Pomoč na domu 

Vrednost: 83.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu je občina dolžna izvajati v skladu 
z zakonodajo. V naši občini to dejavnost izvaja  na osnovi sprejetega odloka od 1. 04. 2000 Dom starejših 
Hrastnik. V letu 2012 se za te namene zagotavljajo  sredstva v višini 108.610,00 EUR. Povečanje je posledica 
izgube državne subvencije, ki se je v letu 2011 na osnovi pogodbe, zagotavljala preko aktivne politike 
zaposlovanja s financiranjem stroškov dela 1 delavke v višini  700 EUR /mes. 
Konec meseca januarja je pričela veljati novela Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev, ki uvaja nekatere vsebinske spremembe, ki so vplivale na izračun cene z 
veljavnostjo s 1.3.2012 dalje. V to ceno so všteti tudi prevozi, ki so se v preteklosti plačevali ločeno od 
storitve pomoči na domu.  Na osnovi navedenega  se sredstva na tej proračunski postavki zmanjšujejo 
za 25.610,00 €. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Določila 43. člena Zakona o socialnem varstvu in Zakona o lokalni samoupravi. 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

4120003 - Tekoče vzdrževanje socialnih grobov 
Vrednost: 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva v višini 350,00 EUR zajemajo plačilo najemnin za tako imenovane socialne grobove na 
pokopališču Dol, tekoče  vzdrževanje teh grobov in izdelavo napisov pokojnikov na spominska obeležja.  
Dodatna sredstva v višini 750,00 se namenjajo za izdelavo napisov pokojnikov na obeležja socialnih 
grobov. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena potreb po financiranju aktivnosti za te namene. 
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4120004 - Pogrebni stroški nepremožnih občanov 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR zagotavljajo  plačilo stroškov 5 pokopov za občane, ki nimajo 
svojcev oz.  leti niso sposobni plačati stroškov pokopa. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Po določilih Zakona 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. 
4120005 - Subvencije najemnin 

Vrednost: 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Najemnikom neprofitnih stanovanj in tržnih stanovanj, ki so upravičeni do denarno socialne pomoči in 
izpolnjujejo ustrezne pogoje za dodelitev subvencije najemnin se dodeljuje subvencija za znižanje stroškov 
najemnin. V letu 2012 se za te namene načrtujejo proračunska sredstva v skupni višini 110.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

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. 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.  Pri tržnih stanovanjih 
se upošteva razlika med neprofitno in tržno najemnino. 
Načrtovana sredstva zagotavljajo plačilo subvencij cca 138  najemnikom neprofitnih stanovanj in 2 
najemnikoma tržnih stanovanj. 
4120006 - Enkratne pomoči socialnim upravičencem 

Vrednost: 22.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Enkratne socialne pomoči se dodeljujejo za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin in pomoč pri nabavi 
ozimnice. V letu 2012 se za to namenjajo proračunska sredstva v skupni višini 22.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Enkratne socialne pomoči se dodeljujejo na osnovi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih 
pomoči v občini Hrastnik in javnega razpisa. Višina denarne pomoči, ki jo prejme posameznik oz. družini je 
odvisna od števila prijav na javni razpis 
4120008 - Letovanje socialno ogroženih otrok 

Vrednost: 1.710 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva v višini 1.710,00 EUR se zagotavljajo za letovanje petim otrokom iz socialno najbolj  
ogroženih družin. Vsakoletna izbira teh otrok je prepuščena kriterijem socialnih služb v občini. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plačilo celotnih stroškov za 5 socialno ogroženih otrok. 
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20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 

4120007 - Pomoč občanom pri metadonskem zdravljenju 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva v višini 2.000,00 EUR so namenjena za financiranje preventivnih programov za 
mladino o škodljivosti drog in alkohola. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

  

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

4120013 - Sofinanciranje OORK Hrastnik 
Vrednost: 15.904 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska sredstva v višini 15.904,00 EUR se namenjajo za sofinanciranje izvajanja dejavnost Občinske 
organizacije Rdečega križa Hrastnik za kritje stroškov 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. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva, zagotovljena za sofinanciranje dejavnosti v letu 2011.  
 
4120018 - Sofinanciranje nakupa prilagoj.kombin.vozila za paraplegike 

Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 2.000,00 EUR so namenjena za sofinanciranje nakupa prilagojenega kombiniranega vozila za 
Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine, v katerega so včlanjeni tudi naši občani. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB034-11-0032 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Vloga Društva paraplegikov Ljubljanske pokrajine  s predračunom 
 
 
42 - Občinska uprava - Oddelek za prostor, okolje in 
javne gospodarske službe 

Vrednost: 4.399.149 € 



 

Stran 129 od 191 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0402 - Informatizacija uprave 

04029002 - Elektronske storitve 

4204001 - Zagotavljanje prostorskih podatkov -PISO za občane 
Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z zagotavljanjem prostorskih podatkov javne narave preko Prostorskega informacijskega sistema občine 
(PISO), se občanom omogoča brezplačen pregled oziroma dostop do teh podatkov preko spletnega 
pregledovalnika. Vsebovane storitve pokrivajo potrebe po množičnem ter enostavnem dostopu do državnih 
in občinskih prostorskih vsebin. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-
ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C) 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

4211001 - Vzdrževanje gozdnih cest 
Vrednost: 5.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za vzdrževanje gozdnih cest bo občina skupaj s sredstvi iz proračuna RS namenila 5.600,00 EUR, ki bodo 
porabljena skladno z letnim programom gozdnega gospodarstva po prioritetnem vrstnem redu. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Gozdnogospodarski načrt , Zavod za gozdove Slovenije. 
 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in 
distribucije električne energije 

12029001 - Oskrba z električno energijo 

4212001 - Projekt racionalne porabe energije 
Vrednost: 21.226 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi sprejete energetske zasnove Občine Hrastnik, je Občina Hrastnik pristopila k izvajanju razširjenih 
energetskih pregledov javnih objektov, ki so energetsko neučinkoviti, s ciljem prihranka pri porabi energije. V 
letu 2012 bomo izvedli ponovni pregled in uskladitev energetskega koncepta z veljavno zakonodajo, 
pripravili potrebne osnove za posodobitev javne razsvetljave. Do leta 2016 so občine namreč dolžne uskladiti 
javno razsvetljavo z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zato je bil v letu 2009 
izdelan Načrt javne razsvetljave, v letu 2010 pa Strategija javne razsvetljave, ki  zajema tako uskladitev z 
navedeno uredbo kot način racionalizacije porabe električne energije. Višino potrebnih sredstev za leto 2012 
znaša 10.000,00 €.  
 
S 1. rebalansom predlagamo povečanje sredstev na 21.226,00 €, za zagotovitev potrebne 
dokumentacije za pripravo razpisa za oddajo koncesije. Izdelana bo tehnična, ekonomska in 
pravna dokumentacija kot podlaga za razpis in izveden kompleten postopek do oddaje koncesije za 
gradnjo, obnovo in vzdrževanje javne razsvetljave. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-07-0033 Projekt racionalizacije rabe energije 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča za načrtovanje sredstev na proračunski postavki so energetska zasnova, Uredba o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010) in Načrt 
javne razsvetljave. 
 
4212003 - Sofinanciranje delovanja OREZ 

Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za plačilo stroškov na podlagi podjemne pogodbe za koordinacijo 
delovanja Odbora za razvoj energetike v Zasavju. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Podjemna pogodba št. 100-34/2011, z dne 29. 09. 2011. 
 

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in 
distribucije nafte in zemeljskega plina 

12049001 - Oskrba s plinom 

4212002 - Toplifikacija in sofinanciranje plinifikacije 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Hrastnik po sklepu občinskega sveta sofinancira nakup plinskih priključkov na območjih izvedene 
plinifikacije v višini 25% vrednosti. Predlagamo, da se za leto 2012 zagotovi 1.000,00 EUR za sofinanciranje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- načrtovano število novih priključkov na omrežje zemeljskega plina. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

4213100 - Vzdrževanje občinskih cest 
Vrednost: 410.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Hrastnik je v letu 2008 razpisala oddajo koncesije za vzdrževanje občinskih cest, ki zajema tako letno 
kot zimsko vzdrževanje. Koncesijska pogodba je bila podpisana, sredstva na tej postavki pa so namenjena 
zimskemu in letnemu vzdrževanju. Poleg tega koncesijska pogodba zajema tudi vzdrževanje prometne 
signalizacije, sredstva za ta namen pa so na postavki 4213005. Za vzdrževanje občinskih cest za leto 2012 
predlagamo sredstva v višini 330.000,00 EUR.   
Sredstva, zagotovljena v proračunu so bila namenjena zimskemu vzdrževanju občinskih cest, le 
manjši del pa potrebnemu letnemu vzdrževanju. Stanje na cestah zahteva večje posege z vidika 
krpanja po zimi, zato predlagamo zagotovitev dodatnih sredstev v višini 80.000,00 €.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Pogodba o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja cest v 
Občini Hrastnik; Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2012; Zakon o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/2010); Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99).  
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

4213006 - Odbojne ograje, pločniki,razsvetljava.... 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predlagamo, da se v okviru te postavke zagotovi 50.000,00 EUR, ki bodo namenjeni nameščanju odbojnih 
ograj na občinskih cestah in ograj na pločnikih, odpravi vertikalnih ovir za invalide na prečkanjih cestnega in 
peš prometa ter sanaciji in dograditvi pločnikov in razsvetljave.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-06-0048 Odbojne ograje, pločniki, razsvetljava  
 
4213011 - Urejanje mestnega jedra Hrastnik 

Vrednost: 29.040 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S projektom "Urejanje mestnega jedra občine Hrastnik-Log-Montigny" bo občina kandidirala na VI. pozivu za 
pridobitev EU sredstev v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v 
obdobju 2007 - 2013, razvojne prioritete "Razvoj regij", ki bo objavljen predvidoma v začetku leta 2012. S 
projektom načrtujemo rekonstrukcijo ulice Pot Vitka Pavliča od občinske stavbe, preko Sijaja, Abecede, do 
križišča pri Malovrhovi hiši in nadalje do doma starejših. Ob rekonstrukciji bo urejena vsa javna 
infrastruktura, urejeno odvodnjavanje, urejena javna razsvetljava in zelene površine. V letu 2012 predlagamo 
zagotovitev sredstev v višini 374.712,86 €. 
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V mesecu maju je bil objavljen 6. razpis za razvoj regij na katerega bo projekt prijavljen. Razpis 
predvideva porabo EU sredstev v letih 2013 in 2014, zato predlagamo znižanje sredstev v letu 2012 
na 29.040,00 €, ki so bila namenjena izdelavi investicijsko projektne dokumentacije.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-08-0001 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

4213012 - Rekonstrukcija LC 122070 Dol - Blate in LZ 122221 
Vrednost: 49.855 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S tem projektom je občina uspešno kandidirala na III. razpisu za pridobitev evropskih sredstev v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007 - 2013, razvojne 
prioritete "Razvoj regij". S pogodbo smo pridobili pravico do črpanja 490.553,56 EUR EU sredstev v letih 
2008 - 2010, sami pa moramo zagotoviti 173.757,35 EUR lastne udeležbe. 
V letu 2011 bi morala biti naložba zaključena, vendar zaradi urejanja premoženjskih zadev izvedba 
rekonstrukcije potoka Bela, ki je pogoj za dokončanje projekta v načrtovani vsebini, ni bila izvedena, zato smo 
SVLR-ju predlagali podaljšanje roka za dokončanje do junija 2012. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-08-0002 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

4213101 - Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 
Vrednost: 280.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Začasni tunel na lokalni cesti LC 122060 Hrastnik -Blate-Kal zaradi dotrajanosti ne zagotavlja več varne 
vožnje, zato predlagamo, da se zgradi nov betonski tunel skladno z izdelano projektno dokumentacijo, ki bo 
zagotovil prevoznost tako za osebna vozila kot tudi avtobuse in prevoze tovorov večjih dimenzij, kar bo 
povečalo tudi razvojne možnosti območja. Predlagamo, da se z rebalansom zagotovi 280.000,00 €.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB 034-12-0007 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja cest v 
občini Hrastnik; Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah. 
4213200 - Preplastitve cest in drugih javnih površin 

Vrednost: 40.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na postavki so namenjena večjim posegom na javnih površinah, ki so dotrajane in nezmožne 
opravljati osnovno funkcijo. V letu 2012 načrtujemo preplastitev odsekov, ki so po izvršenih pregledih najbolj 
dotrajani. Za ta namen predlagamo sredstva v višini 40.700,00 EUR. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-06-0038 Preplastitve občinskih cest 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

4213201 - Rekonstrukcije občinskih cest in javnih poti 
Vrednost: 92.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške rekonstrukcij občinskih cest in drugih javnih površin, vključno z urejanjem pešpoti. 
V letu 2012 načrtujemo nadaljevanje gradnje pešpoti na območju starega Hrastnika, kjer načrtujemo tudi 
pripravo trase za trim stezo.  
S prvim rebalansom predlagamo, da se zagotovijo dodatna sredstva v višini 60.000,00 €, ki bodo 
namenjena sanaciji dotrajanega pločnika ob regionalni cesti R1 221 na odseku od križišča pri banki 
do jame Ojstro. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-10-0012 Sanacija površin v parku pod Domom starejših, OB 034-11-012, OB034-12-0008 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- stanje občinskih cest in načrtovane nove prometnice, pešpoti in druge javne površine. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

4213005 - Prometna signalizacija 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predlagana višina sredstev je predvidena za urejanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije (talne 
označbe, vzdrževanje in nameščanje prometnih znakov in ogledal). Prometna signalizacija se ureja v 
sodelovanju s Svetom za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, ki ob svojih rednih pregledih prometnih 
površin oblikuje predloge za izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. Za realizacijo navedenega 
predlagamo sredstva v višini 30.000,00 €.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podatki Banke cestnih podatkov; - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
(Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008 (65/2008 popr.), 109/2010-ZCes-1) - se uporablja 
do uveljavitve ustreznih predpisov na podlagi Zakon o cestah, kolikor ni v nasprotju z njim; Kataster 
prometne signalizacije. 
  
 

13029004 - Cestna razsvetljava 

4213001 - Javna razsvetljava - poraba elektr. energije 
Vrednost: 96.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo porabljene električne energije na javni razsvetljavi za 
celotno območje občine Hrastnik. Predlagamo, da se v proračunu za leto 2012 zagotovi 96.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o dobavi električne energije z dobaviteljem Elektro Primorsko. 
4213002 - Vzdrževanje javne razsvetljave 

Vrednost: 25.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju ulične 
razsvetljave ter zamenjavi svetilk in prižigališč javne razsvetljave. Za leto 2012 predlagamo sredstva v višini 
25.000,00 EUR. Sredstva bodo namenjena tudi popravilu dotrajane ali uničene razsvetljave. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena porabe glede na stroške prejšnjih let. 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

4213210 - Sofinanciranje rekonstrukcij državnih cest 
Vrednost: 37.307 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Direkcija RS za ceste je v letu 2008 naročila izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo državne 
ceste Kamnolom - Rinaldo. Prvi odsek od kamnoloma do Ravnikarjevega mostu je bil izveden v letih 2009 in 
2010. V letu 2011 je bilo načrtovano dokončanje projekta za izvedbo za drugo fazo od Ravnikarjevega mosta 
do odcepa Korbar in izvedba rekonstrukcije, ki pa je prestavljena v leto 2012. Občina bo na osnovi 
sofinancerskega sporazuma sofinancirala obnovo občinske infrastrukture, ki bo v cestnem telesu. 
Predlagamo, da se na postavki zagotovi 104.320,00 EUR.   
Predlagamo, da se s 1. rebalansom obseg sredstev zniža na 37.307,36 €, saj predvidena dinamika 
izvajanja v letu 2012 ne bo zahtevala prvotno predvidenega obsega sredstev občine za zagotovitev 
sofinanciranja lokalne infrastrukture.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-08-0009 rekonstrukcija R1 221 odsek Rinaldo-kamnolom 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- podpisana pogodba za gradnjo in nadzor. 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

4215008 - Regijski center za ravnanje z odpadki - II. faza 
Vrednost: 515.980 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje se nadaljuje tudi v letu 2012, ko se bo se 
pričela gradnja sortirnice suhe frakcije in kompostarne ter ostale manjkajoče infrastrukture za končno 
podobo centra. Občina Hrastnik bo v imenu vseh občin nastopala kot investitor. Višina potrebnih sredstev za 
leto 2012 znaša 1.048.342,66 EUR. 
Skladno s terminskim in finančnim planom gradnje za leto 2012, je potrebno v proračunu zagotoviti 
515.979,77 €, zato predlagamo, da se obseg potrebnih sredstev s 1. rebalansom zniža. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-06-0046 Izgradnja regijske deponije Unično 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- odločba o pridobitvi kohezijskih sredstev, proračun RS. 
4215011 - Stroški izvajanja javne službe pri javnem podjetju 

Vrednost: 19.823 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se v višini 300,00 EUR namenjajo za poravnavo stroškov javnega podjetja zaradi 
operativnega vodenja analitičnih evidenc javne infrastrukture, v skladu s Pogodbo o poslovnem najemu javne 
infrastrukture, št. 350-24/2009, z dne 1. 1. 2010, po kateri se pri občinah (najemodajalkah) javna 
infrastruktura za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov izkazuje le v glavni knjigi, v analitičnih evidencah pa se izvenbilančno vodi pri javnem 
podjetju (najemniku). Sredstva v višini 19.523,41 EUR pa se namenjajo za poravnavo obveznosti Občine 
Hrastnik do CEROZ d.o.o. na podlagi Pogodbe o poravnavi medsebojnih obveznosti, št. 354-73/2010, z dne 
29. 12. 2010.   
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture, št. 350-24/2009, z dne 1. 1. 2010;  Pogodba o poravnavi 
medsebojnih obveznosti, št. 354-73/2010, z dne 29. 12. 2010. 
4215013 - Obnove in investicijska vlaganja v GJS - odpadki 

Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki v višini 10.000,00 € predstavljajo del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, ki 
jo občina, skladno z zakonodajo, daje v najem izvajalcu gospodarske javne službe odlaganja ostankov 
predelave oziroma odstranjevanja komunalnih odpadkov (javno podjetje CEROZ d.o.o.) in so namenjena 
obnovi sistema javne infrastrukture, potrebni zaradi zagotavljanja kvalitetnega izvajanja gospodarske javne 
službe. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB 034-12-0009 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

4215006 - Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo komunalne 
infrastrukture 

Vrednost: 63.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Hkrati z gradnjo kanalizacijskega omrežja je potrebno izvesti tudi navezave za priključke objektov, ki so ob 
trasi cevovodov in je njihova izvedba mogoča. Poleg tega je potrebno obnoviti obstoječo komunalno 
infrastrukturo, kjer je to potrebno. Infrastruktura bo obnovljena tudi v kombinaciji s sredstvi najemnine, zato 
načrtujemo sredstva v višini 50.000 EUR. 
Zaradi intenzivnosti gradnje kanalizacijskega omrežja v celotni občini je potrebno izvesti tudi veliko 
število priključkov, zato predlagamo, da se s 1. rebalansom zagotovijo dodatna sredstva višini 
13.000,00 €.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-08-0010 Izvedba kanalizacijskih priključkov 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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4215007 - Sekundarno kanalizacijsko omrežje Dol 
Vrednost: 380.240 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po izgradnji centralne čistilne naprave in primarnih kanalov bo potrebno zgraditi sekundarne kanalizacijske 
sisteme, ki bodo priključeni na čistilno napravo. V letu 2012 načrtujemo nadaljevanje in dokončanje izgradnje 
sekundarnega kanalizacijskega omrežja na širšem območju Dola pri Hrastniku. Gre za nadaljevanje naložbe 
pričete v letu 2010. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-09-0005 Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja Dol 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 
4215009 - Obnove in investicijska vlaganja v GJS - ravnanje z odpadno 
vodo 

Vrednost: 79.564 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki v višini 40.000,00 € predstavljajo del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, ki 
jo občina, skladno z zakonodajo, daje v najem izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode (koncesionarju KSP HRASTNIK Komunalno-stanovanjsko podjetje, 
d.d.) in so namenjena obnovi sistema javne infrastrukture, potrebni zaradi zagotavljanja kvalitetnega 
izvajanja gospodarske javne službe.  
Del dodatnih sredstev predlaganih v rebalansu predstavlja prenos neporabljenih sredstev iz leta 
2011, ki bodo namenjena obnovi obstoječih kanalizacijskih sistemov in dograditvi kanalizacijskih 
odsekov.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-10-0002 
4215012 - Subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vode 

Vrednost: 222.502 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki v višini 222.502,04 EUR so namenjena subvencioniranju cene storitve obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Od tega so sredstva v 
višini 81.384,00 EUR so namenjena subvencioniranju cene gospodarske javne službe čiščenja komunalne 
odpadne vode v delu, ki se nanaša na ceno uporabe gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), in sicer 
gospodinjstvom (5. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009). Višina sredstev namenjenih za 
subvencijo je bila določena s sklepom Občinskega sveta Občine Hrastnik št. 354-26/2010, sprejetim  na 31. 
redni seji dne 1. 7. 2010. Sredstva v višini 141.118,04 EUR pa so namenjena subvencioniranju cene 
gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode, ki zaradi novih aktivacij gospodarske 
javne infrastrukture in povečanega obsega izvajanja te gospodarske javne službe, stroškov izvajanja le-te ne 
pokriva več. Novo oblikovanih cen storitev te gospodarske javne službe, sprejetih na 31. redni seji Občinskega 
sveta Občine Hrastnik, dne 1.7.2010, s pridobljenim pozitivnim strokovnim mnenjem Ministrstva za okolje in 
prostor, zaradi zamrznitev z uredbo vlade (Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Uradni list 
RS, št. 67/2011)), tudi po več kot enem letu ni bilo mogoče uveljaviti, saj v primerjavi z gospodarsko javno 
službo čiščenja komunalne odpadne vode, ne gre za izvajanje nove storitve gospodarske javne službe, ki se na 
oskrbovalnem območju še ni izvajala in zaračunavala. Način izračuna subvencije ostaja enak kot v letu 2011 
(gradivo Subvencioniranje cene storitve gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za 7. 
redno sejo Občinskega sveta Občine Hrastnik, št. 354-6/2010, z dne 23. 06. 2011). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 63/2009); - Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 
30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN). 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

4216002 - Stroški soglasij, geodet. storitve idr. 
Vrednost: 42.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glavni poudarek na tej postavki se daje naročanju geodetskih storitev za potrebe parcelacij, odmer ipd. v 
postopkih urejanja zemljiško knjižnih zadev bodisi s področja vodovarstvenih pasov, premoženjskopravnih 
zadev, itd., ter za potrebe katastra gospodarske javne infrastrukture.  Predlagamo, da se za te namene 
zagotovi 42.000,00 EUR sredstev. V okviru sredstev bomo pričeli izvajati tudi postopke za preimenovanje 
delov naselij Prapretno in Čeče, ki nosijo isto ime kot v občini Trbovlje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Načrt nabav in načrt prodaj, predvidene naložbe v gospodarsko javno infrastrukturo. 
4216010 - Geodetske odmere cest 

Vrednost: 23.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2003 smo v občini Hrastnik pričeli z intenzivnejšim odmerjanjem javnih cest, ki so še v lasti fizičnih 
oseb, kar omogoča ureditev zemljiškoknjižnih zadev in prenos v občinsko last. Predlagana sredstva v višini 
23.400,00 EUR so potrebna za nadaljevanje začrtanih nalog na tem področju. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010), Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99) in 
dolžina neodmerjenih cestnih odsekov. 
 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

4216013 - Izdelava elaboratov poškod.obj.,meritve,analize 
Vrednost: 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena jemanju vzorcev pitne vode ter izdelavi analiz iz vodooskrbnih sistemov, ki niso v 
upravljanju KSP Hrastnik d.d.. V letu 2012 bomo nadaljevali z izdelavo programa ukrepov za zmanjšanje 
delcev PM 10, v projektu bomo nastopali skupno z občinama Trbovlje in Zagorje ob Savi. Za drugo obravnavo 
predlagamo zagotovitev dodatnih sredstev v višini 7.000,00 €, za izvedbo vzorčenja zelenjave, ki bo izvedeno 
v vseh treh občinah, izvajalec pa bo Zavod za zdravstveno varstvo Hrastnik. 



 

Stran 138 od 191 

Predlagamo, da se s 1. rebalansom zagotovijo dodatna sredstva v višini 9.000,00 €, ki bodo namenjena 
dodatnemu vzorčenju zelenjave na območju občine Hrastnik ter izvedbi monitoringa hrupa in 
zaprašenosti .  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Poročilo o stanju okolja za leti 2008 in 2009. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

4216001 - Prostorsko načrtovanje 
Vrednost: 85.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 bomo nadaljevali s postopki za izdelavo Občinskega prostorskega načrta, kar bo predstavljalo 
težiščno nalogo. Osnutek OPN bo dopolnjen do javne razgrnitve, sočasno pa se bodo izdelovale dodatne 
strokovne podlage za posege na kmetijska zemljišča in ostale strokovne podlage za dokončen predlog OPN in 
sprejem na občinskem svetu. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-06-0036 Prostorsko načrtovanje 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- razvoj poselitve, dejavnosti v prostoru in gospodarske javne infrastrukture. 
4216004 - Projektna dokumentacija 

Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Priprava naložb v infrastrukturo in objekte zahteva pravočasno izdelavo projektne dokumentacije zaradi vse 
daljših in zahtevnejših postopkov urejanja zemljiško knjižnih zadev in pridobivanja upravnih dovoljenj. Tudi 
javni natečaji za pridobitev sredstev iz državnega proračuna zahtevajo predložitev projektov in dovoljenj že 
ob prijavi. Pri načrtovanju izdelave projektne dokumentacije smo sledili ciljem v načrtu razvojnih programov. 
Predlagamo sredstva v višini 100.000,00 EUR.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-07-0034 Projektna dokumentacija 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- predvidene naložbe v gospodarsko javno infrastrukturo. 
4216020 - Urejanje območja Resnica 

Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po dogovoru bo nosilec izvedbe projekta Komunalno urejanje območja Resnica RTH, Rudnik Trbovlje-
Hrastnik d.o.o., občina in ostali lastniki infrastrukturnih objektov pa bodo financirali svojo infrastrukturo. V 
letu 2012 je predvideno dokončanje izvedbe I. faze (cesta), zato občina načrtuje sredstva potrebna za 
izgradnjo javne razsvetljave. 
Predlagamo zmanjšanje sredstev na 20.000,00, ki bodo v celoti namenjena potrebnim odkupom in 
ureditvi lastniških razmerij na trasi novozgrajene ceste, ki bo po zaključku projekta v celoti 
prenešena občini Hrastnik. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-09-0006 Urejanje rudarskega območja Resnica 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- projektna dokumentacija. 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

4216100 - Investicijska vlaganja v vodooskrbo 
Vrednost: 90.513 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ključna naloga pri zagotavljanju kvalitetne pitne vode v letu 2012 je nadaljevanje gradnje vodovodnega 
omrežja Turje-Kopitnik-Gore. Načrtovana je gradnja povezave proti delu naselja Fračji Dol in proti naselju 
pod "Savotom", kar bo občanom tudi teh območjih zagotovilo kvalitetno vodooskrbo. Drugi projekt, ki ga v 
letu 2012 pričenjamo, je zagotavljanje vodooskrbe območja Kal, kjer se prebivalci oskrbujejo iz vaških 
vodovodov, kjer pa izdatnost in kvaliteta vodnih virov nista skladni s pravilnikom o pitni vodi. Za leto 2012 
načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije in zagotovitev najnujnejših ukrepov za zagotovitev nemotene 
oskrbe. 
Predlagamo, da se s prvim rebalansom obseg planiranih sredstev zmanjša na 90.513,35 €, ki bodo 
zadostovala za izvedbo vseh načrtovanih nalog. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-06-0073 Vodovodno omrežje Turje-Gore-Kopitnik 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

4216102 - Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba 
Vrednost: 91.277 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva najemnine infrastrukturnih objektov potrebnih za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo, ki so bila s pogodbo predana v najem koncesionarju KSP HRASTNIK Komunalno-
stanovanjsko podjetje, d.d., bodo v višini 111.260,40 EUR namenjena za obnovitvena dela na javni 
infrastrukturi vodooskrbe. Za drugo obravnavo predlagamo znižanje načrtovanih sredstev na 71.277,22 €, 
zaradi zagotavljanja subvencije cen  oskrbe s pitno vodo v delu, ki se nanaša na uporabo gospodarske javne 
infrastrukture v celoti. 
Predlagana dodatna sredstva predstavljajo del prenešenih namenskih neporabljenih sredstev iz leta 
2011 in bodo namenjena obnovi javne gospodarske infrastrukture na področju vodooskrbe. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-09-0004 Obnova in inv. vlaganja v GJS-vodooskrba 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 
4216103 - Stroški izvajanja javnih pooblastil in zavarovanja 
infrastrukture 

Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki v višini 5.000,00 EUR so namenjena izvajanju javnih pooblastil v skladu z Odlokom o 
oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/2009 (26/2010 popr.)) in Odlokom o odvajanju 
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/2009), saj so del 
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strokovno tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog iz pristojnosti lokalne skupnosti, izvajanje katerih pa 
lahko občina iz razloga ekonomičnosti in racionalnosti dela skladno z  Zakonom o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN), z javnim 
pooblastilom prenese na izvajalca javne službe. Za stroške zavarovanja gospodarske javne 
infrastrukture potrebne za izvajanje gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja pokopališč ter izvajanja 
pokopališke in pogrebne dejavnosti  pa je načrtovanih 10.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- višina zavarovalne premije in ocenjeno število zadev iz javnih pooblastil. 
  
4216105 - Subvencije cen oskrbe s pitno vodo 

Vrednost: 161.803 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 116.086,69 EUR so namenjena subvencioniranju cene storitev gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo in predstavljajo delno subvencijo do uveljavitve novih cen storitev izvajanja 
gospodarske javne službe. Cene iz leta 2003 (negospodarstvo) oziroma 1999 (gospodarstvo), ki se trenutno 
uporabljajo, zaradi novih aktivacij gospodarske javne infrastrukture in povečanega obsega izvajanja te 
gospodarske javne službe, stroškov storitev gospodarske javne službe ne pokrivajo. Novo oblikovanih cen 
storitev te gospodarske javne službe, sprejetih na 28. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 25. 02. 
2010, s pridobljenim pozitivnim strokovnim mnenjem Ministrstva za okolje in prostor, ki bi pokrivale stroške 
izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, pa zaradi zamrznitev cen komunalnih storitev z 
uredbo vlade (Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 67/2011) - zadnja 
izmed treh), tudi po skoraj dveh letih ni bilo mogoče pričeti uporabljati. Način izračuna subvencije ostaja za 
leto 2012 enak kot v letu 2011 (gradivo Subvencioniranje cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Hrastnik, št. 355-5/2010, z dne 22. 06. 2011). Za drugo 
obravnavo predlagamo povišanje potrebnih sredstev za subvencijo na 161.803,00 €. Iz ocene poslovanja za 
leto 2012, ki temelji na stroških izvajanja iz leta 2011 in predračunu amortizacije GJI za leto 2012 izhaja, da 
prihodki izvajanja storitev GJS oskrbe s pitno vodo, zaradi zamrznitve cen komunalnih storitev tudi v letu 
2012, ne bodo dosegli stroškov oziroma ne bodo krili niti stroškov izvajanja GJS. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 
38/2010-ZUKN). 
4216106 - Izgradnja vodovoda Sp. Marno_Slatno_Dol 

Vrednost: 801.749 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naložba predstavlja gradnjo oskrbovalnega vodovoda od naselja Spodnje Marno preko Slatnega z navezavo 
na obstoječi sistem Dol. Poleg cca. 2,8 km cevovoda je predvidena izgradnja treh vodohranov skupne 
kapacitete 400 m3, s čimer bo zagotovljena normalna oskrba, kakor tudi zaloga potrebna za požarno varnost 
celotnega naselja Dol. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB 034-10-0011 Izgradnja vodovoda Sp. Marno-Slatno-Dol 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

4216300 - Obnove in investicijska vlaganja v GJS- pokopališča 
Vrednost: 11.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki v višini 11.000,00 EUR predstavljajo del najemnine za gospodarsko javno 
infrastrukturo, ki jo občina daje v najem izvajalcu gospodarske javne službe upravljanja, urejanja in 
vzdrževanja pokopališč ter izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti (koncesionarju KSP Hrastnik d.d.), 
in so namenjena vlaganju v infrastrukturo na pokopališču. Sredstva v višini 200,00 EUR 
so namenjena poravnavi stroškov najemnine vaških pokopališč Turje in Gore v skladu s sklenjeno najemno 
pogodbo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-10-0003 Obnova in inv. vlaganja v GJS-pokopališča 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o najemu vaških pokopališč št. 19/09 z dne 12. 5. 2009. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

4216007 - Objekti za rekreacijo 
Vrednost: 135.582 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena izvajanju gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin, za 
hortikulturno urejanje, vzdrževanje objektov za rekreacijo kot so zelenice, parki, otroška igrišča in druge 
javne rekreacijske površine po krajevnih skupnostih. V okviru postavke je predvideno tekoče in investicijsko 
vzdrževanje. Za ta namen predlagamo skupno 77.000,00 EUR sredstev. Za drugo obravnavo predlagamo 
zagotovitev dodatnih sredstev v višini 8.582,48 €, ki bodo namenjena za izgradnjo balinišča, 
namenjenega potrebam rekreacije članov Društva upokojencev Dol pri Hrastniku.  
Planirana sredstva za izvedbo balinišča ne zadoščajo, zato predlagamo, da se zagotovijo dodatna 
sredstva v višini 17.000,00 €, prav tako predlagamo, da se zagotovijo dodatna sredstva višini 
25.000,00 € za ureditev otroških igrišč na Logu, Dolu in v naselju Aleša Kaple. Dodatna sredstva v 
višini 8.000 € so potrebna tudi za dodatno nabavo urbane opreme. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- obseg potrebnih vzdrževalnih del na javnih površinah. 
  

16039004 - Praznično urejanje naselij 

4216006 - Izobešanje in obnova zastav 
Vrednost: 8.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z zakonom je občina dolžna poskrbeti za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, državnih 
praznikih in ob volitvah. Delo se izvaja v okviru izbranega izvajalca, kjer skrbijo tudi za vzdrževanje in obnovo 
zastav. Predlagana višina sredstev znaša 8.300,00 EUR.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 



 

Stran 142 od 191 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 
67/1994, 14/1999); Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 38/2004). 
 
4216008 - Stroški novoletne okrasitve 

Vrednost: 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za leto 2012 predlagamo sredstva v višini 23.000,00 EUR. Predlagana višina sredstev na tej postavki je 
predvidena za vsakoletno prednovoletno okrasitev Hrastnika ter nakup, vzdrževanje, popravilo, montažo in 
demontažo svetlobnih okraskov. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov temelji na podlagi izdelanega programa. 
 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

4216005 - Javna komunalna raba 
Vrednost: 96.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena izvajanju gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 
javnih površin, vsakoletni pomladanski akciji "Čisto okolje", izvedbi republiške akcije "Očistimo 
Slovenijo", zakonsko obvezni deratizaciji, itd. Poleg tega so v okviru te postavke tudi sredstva namenjena za 
obnovo klopi, koškov za smeti ob peš poteh, parkih, igriščih itd. Skupna predlagana višina sredstev znaša 
88.700,00 EUR. 
S prvim rebalansom predlagamo zagotovitev dodatnih sredstev v višini 8.000,00 €, ki so potrebna 
zaradi večjega obsega čiščenja javnih površin in izdatnosti pometanja površin po končani zimi. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- obseg potrebnih vzdrževalnih del na javnih površinah. 
 
4216009 - Manjša vzdrževalna dela na komunalni infr. 

Vrednost: 21.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2012 predlagamo sredstva v višini 21.500,00 EUR. Predlagana sredstva so namenjena nepredvidenim 
poškodbam in manjšim vzdrževalnim delom na komunalni infrastrukturi, kot so npr. zamenjava cestnih 
rešetk, pokrovov jaškov, začasne prestavitve komunalnih vodov, odvod meteornih voda s cestišč, sanacija 
vdorov ipd.. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za načrtovanje sredstev na proračunski postavki je ocena izdelana na podlagi porabe sredstev v 
prejšnjih letih.  
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4216011 - Vzdrževanje saniranih plazov 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sanirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti zahtevajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih ukrepov za 
preprečevanje nadaljnjega plazenja. V postavki je zajeto tudi redno čiščenje in kontrola jaškov, čiščenje 
drenažnih in odvodnih cevi s pritiskom, čiščenje koritnic, jarkov in nujna intervencijska dela pri novonastalih 
plazovih. ipd. Za leto 2012 predlagamo sredstva v višini 15.000,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Kataster saniranih in delno saniranih plazov;  Načrt vzdrževanja saniranih plazov v Občini Hrastnik. 
4216015 - LN Spodnje Marno 

Vrednost: 62.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet je v letu 2007 sprejel Lokacijski načrt za stanovanjsko območje Spodnje Marno, kjer je 
predvidena gradnja večjega števila stanovanjskih hiš. Sredstva v višini 62.000,00 EUR, planirana v okviru te 
postavke, so namenjena izgradnji dela komunalne opreme in izvedbi načrtovanih nakupov.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-06-0043 Odkupi in opremljanje zemljišč Spodnje Marno 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

4216104 - Plakatiranje in nameščanje plakatnih mest 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe volilnih in referendumskih kampanj mora Občina Hrastnik brezplačno in enakovredno zagotoviti 
vsem organizatorjem kampanj osnovno informiranje volilcev v občini o kandidatih in kandidatnih listah 
oziroma o referendumskem vprašanju. V letu 2012 načrtujemo tudi dodatno zamenjavo in posodobitev 
stalnih plakatnih mest, skupna višina planiranih sredstev pa znaša 15.000,00 EUR.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 
Odl.US: U-I-295/07-8, 11/2011, 28/2011 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19); Odlok o oglaševanju v občini 
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008) 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

4223001 - Stroški odprave posledic naravnih nesreč 
Vrednost: 90.787 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke bodo zagotovljena sredstva za pokritje stroškov komisij za ocenjevanje 
škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacije plazov in odprave posledic na 
gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z Zakonom o 
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odpravi posledic naravnih nesreč, pomoči drugim občinam v primeru naravnih nesreč.  Za te namene se 
načrtujejo sredstva v višini 5.000,00  EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 
 
  

43 - Občinska uprava - Oddelek za proračun in 
finance 

Vrednost: 204.082 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

4302001 - Provizija Uprave za javne prihodke 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se poravnavajo stroški plačilnega prometa, ki ga v skladu z zakonodajo za občino opravlja 
Uprava za javne prihodke, saj občine nimajo transakcijskega računa pri poslovnih bankah, ampak pri Banki 
Slovenije. Za leto 2012 se načrtuje 5.000,00 € za te namene. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

je ni 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

ocena stroškov glede na porabo teh sredstev v letu 2011in veljavne tarife 
 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

4322001 - Obvezn.iz nasl.izvršev.proračuna-domače zadolžev. 
Vrednost: 47.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Hrastnik ima najetih 8 dolgoročnih kreditov. V splošni bilanci Računa financiranja se odplačujejo 
glavnice kredita, v  Bilanci prihodkov in odhodkov pa cena kreditov, torej realne obresti.  Za plačilo realnih 
obresti teh kreditov (konto 4033) se načrtuje   47.500,00 evrov, od tega 27.800,00  € Banki Celje, 19.700,00 € 
pa javnim skladom.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

je ni 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- izračuni temeljijo na amortizacijskih načrtih kreditov 
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22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

4322002 - Stroški financiranja in upravlj. z dolgom 
Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za druge operativne stroške v zvezi z zadolževanjem (odplačilo garancij, provizije za opravljanje komisijskih 
poslov bank, obresti za likvidnostne kredite ipd.) se  načrtuje  7.000,00 evrov.   
 

S 1. rebalansom se ta sredstva znižujejo na 3.500 €. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

je ni 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- ocena stroškov glede na realizacijo 2010 
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

4323002 - Posebna proračunska rezerva - izl. v sklad 
Vrednost: 117.082 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  se porabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč idr.  Rezerve se oblikujejo kot sklad, o porabi pa v 
skladu s pooblastili iz Odloka o proračunu odloča župan, sicer pa Občinski svet z odlokom. Predlaga se, da se v 
sklad izloči   122.206,00 €, kar predstavlja 1,5 % prihodkov proračuna brez transfernih prihodkov in 
donacij.    
 
S 1. rebalansom se ta sredstva zaradi manj načrtovanih prihodkov zmanjšujejo na 117.082,00 €.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

je ni 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

-  Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-
ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

4323001 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 31.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane ali 
niso planirane v zadostni višini. O uporabi teh sredstev odloča župan s sklepom na predlog posameznega 
proračunskega uporabnika. Za te namene se načrtuje 20.000,00 evrov.     
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S 1. rebalansom se nerazporejeni prihodki povečujejo za 11.000 €. Ker je vložena ustavna presoja 
glede znižanja pravice do regresa, se na tej rezervi zagotovijo sredstva, ki predstavljajo privarčevano 
razliko pri izplačilu regresa po ZUJF.  V kolikor  bi občina morala zagotoviti celotno izplačilo regresa 
upravičencem, bi se manjkajoča sredstva zagotovila iz te postavke.        
                                                                                 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

je ni 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-
ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN) 
 

50 - Krajevna skupnost Rudnik 
Vrednost: 21.907 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5006001 - Dejavnost sveta KS Rudnik 
Vrednost: 1.828 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material,in druge operativne 
odhodke. S sredstvi namenjenih za vzdrževanje in obratovanje doma KS, krajevna skupnost Rudnik ne 
razpolaga, ker nima lastnega doma temveč uporablja stavbo občinske uprave, oziroma občasno Kegljaški dom 
Rudnik. V sklop drugih operativnih odhodkov spada izplačilo predsednikom svetov krajevnih skupnosti na 
podlagi pravilnika. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10, 19/10) 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5013001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 79 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
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lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
V KS Rudniku, je zaradi kratke dolžine makadamskih javnih poti na razpolago manj sredstev. 

  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

5013003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za posodobitve in obnovo cestnih odsekov v KS Rudnik je predvideno 20.000,00 €. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OBO34-09-0020, OB034-11-0005 
 
 

51 - Krajevna skupnost Steklarna 
Vrednost: 22.835 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5106001 - Dejavnost sveta KS Steklarna 
Vrednost: 1.586 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material in druge operativne 
odhodke. S sredstvi namenjenimi za vzdrževanje in obratovanje doma KS, krajevna skupnost Steklarna 
zaenkrat ne razpolaga, ker nima lastnega doma temveč uporablja dom ribiške družine Hrastnik in Brodarski 
dom Hrastnik  V sklop drugih operativnih odhodkov spada izplačilo predsednikom svetov krajevnih 
skupnosti na podlagi pravilnika. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10, 19/10) 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5113001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 1.249 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

5113003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za posodobitve in obnovo cestnih odsekov v KS Steklarna je predvideno 20.000,00 €. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-07-0076;OB034-11-000 
 
 

52 - Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku 
Vrednost: 45.453 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5206001 - Dejavnost sveta KS Dol 
Vrednost: 3.329 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške 
(elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne odhodke. Velik del obratovalnih 
stroškov je predstavljalo ogrevanje na plin, ki pa bodo v letošnjem letu nižji.  V sklop drugih operativnih 
odhodkov spada izplačilo predsednikom svetov krajevnih skupnosti na podlagi pravilnika. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
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- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10, 19/10) 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5213001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 2.124 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
V Krajevni skupnosti se bo uredilo kar nekaj daljših makadamskih odsekov s sklopu tekočega vzdrževanja 
poti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

5213003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za posodobitve in obnovo cestnih odsekov v KS Dol pri Hrastniku je predvideno 20.000,00 €. 
Sprememba proračuna 2012 - druga obravnava: Zaradi bistveno višje vrednosti investicije cestnega odseka 
Galun- Bregar se predvidena sredstva iz leta 2011, prenesejo v leto 2012. 
 
S 1. rebalansom predlagamo, da se zaradi zahtevnosti gradnje, zalednih voda in bistveno večje 
kompleksnosti gradnje, sredstva namenjena v izgradnjo cestnega odseka JP 623681 Galun - 
Bregar višini 40.000,00 €, namenijo  v posodobitev cestnega odseka JP 623682 Kodrun- Sivka. Pri tem 
se z zneskom 40.000,00 € zagotovijo sredstva tudi za izdelavo projektne dokumentacije. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-07-0056 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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53 - Krajevna skupnost Marno 
Vrednost: 92.100 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5306001 - Dejavnost sveta KS Marno 
Vrednost: 3.045 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške 
(elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne odhodke. Velik del 
obratovalnih stroškov je predstavljalo ogrevanje na plin, zato smo uredili ogrevalne veje, ki pripomorejo k 
znižanju stroškov, poleg tega pa bomo pristopili k rekonstrukciji objekta, v sklopu katere se bo uredila tudi 
toplotna sanacija objekta.  V sklop drugih operativnih odhodkov spada izplačilo predsednikom svetov 
krajevnih skupnosti na podlagi pravilnika. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10,19/10) 
  
5306002 - Investicijska vlaganja v dom KS 

Vrednost: 10.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izdelavo PGD, PZI dozidave doma je predvideno 8.000,00 €.  V primeru potrditve projekta s strani sveta KS 
Marno in pregledu projekta PGD, PZI se prične z I. fazo investicije. Za investicijska vlaganja je namenjenih 
32.484,00 €. 
Po sklepu sveta KS, se v 1. rebalansu proračuna za leto 2012 zmanjšajo sredstva za investicijska vlaganja v 
dom KS. Zaradi obsežnosti in zahtevnosti projekta se zagotovijo sredstva za izdelavo projektne 
dokumentacije v višini 10.800,00 €, ne pa tudi za pričetek gradbenih del v okviru 1. faze gradnje.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP: OB034-07-0079 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5313001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 461 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

5313003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste 
Vrednost: 49.794 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za posodobitve in obnovo cestnih odsekov v KS Marno je predvideno 22.110,00 €.Sprememba proračuna 
2012 - druga obravnava: Za posodobitev cestnih odsekov v KS Marno in ureditev postajališča je predvideno 
28.110,00, saj se nekoriščena sredstva za obnovo avtobusnega postajališča v višini 6.000,00 € v letu 2011, 
prenesejo v leto 2012. 
Na podlagi sklepa KS predlagamo, da se s 1. rebalansom proračuna za leto 2012, povečajo sredstva 
namenjena za investicijska vlaganja v cestno infrastrukturo, ki se prerazporedijo iz investicjskih 
vlaganj v dom KS. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-09-0029; OB034-11-0014;OB034-11-0015;OB034-11-0013 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

13029004 - Cestna razsvetljava 

5313002 - Investicijska vlaganja v cestno razsvetljavo 
Vrednost: 28.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za investicijska vlaganja v cestno razsvetljavo je  v KS Marno predvideno 28.000,00 €. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-11-0016 
 
 

54 - Krajevna skupnost Turje-Gore 
Vrednost: 28.368 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5406001 - Dejavnost KS Turje-Gore 
Vrednost: 3.250 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške 
(elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne odhodke. Velik del obratovalnih 
stroškov je predstavljalo ogrevanje na elektriko, zato smo zamenjali okna na domu ter uredili špalete oken, 
kar je v letošnjem letu pripomoglo k zmanjšanju porabe električne energije.  V sklop drugih operativnih 
odhodkov spada izplačilo predsednikom svetov krajevnih skupnosti na podlagi pravilnika. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10,19/10) 
  
5406003 - Namenska sredstva od najemnin 

Vrednost: 2.455 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavko namenska sredstva od najemnine ima na razpolago  KS Turje- Gore na podlagi pogodbe s Telekom 
d.d. v višini 2.455,00 €. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-07-0013 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba med Občino Hrastnik in Telekom d.d. 
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5413001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 2.663 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
V krajevni skupnosti Turje- Gore zaradi večjih potreb  po pesku večino sredstev namenimo dobavi in prevozu 
peska. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

5413003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste 
Vrednost: 17.500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za posodobitve in obnovo cestnih odsekov v KS Tirje- Gore je predvideno 20.000,00 €. 
Sprememba proračuna 2012 - druga obravnava: Za posodobitve in obnovo cestnih odsekov v KS Turje- Gore 
je predvideno 17.500,00 €. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-07-0087 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

5416001 - Urejanje igrišča 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za ureditev ute in športnega igrišča je prdvideno 2.500,00 € 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-07-0010 
 

55 - Krajevna skupnost Kovk 
Vrednost: 24.416 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5506001 - Dejavnost sveta KS Kovk 
Vrednost: 2.245 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške 
(elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne odhodke.  V sklop drugih operativnih 
odhodkov spada izplačilo predsednikom svetov krajevnih skupnosti na podlagi pravilnika. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10,19/10) 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5513001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 540 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

5513003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste 
Vrednost: 21.631 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za posodobitev in obnovo lokalne ceste v KS Kovk je predvideno vseh 20.000,00 €.  
Sprememba proračuna 2012 - druga obravnava: Za posodobitev cestnih odsekov v KS Kovk  je 
predvideno 21.631,00 saj se nekoriščena sredstva za ureditev odvodnjavanja v višini 1.631,00 € v letu 2011, 
prenesejo v leto 2012. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-09-0045, OB034-11-0004 
 
 

56 - Krajevna skupnost Boben 
Vrednost: 40.501 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5606001 - Dejavnost sveta KS Boben 
Vrednost: 1.830 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške 
(elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne odhodke.  V sklop drugih operativnih 
odhodkov spada izplačilo predsednikom svetov krajevnih skupnosti na podlagi pravilnika. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10,19/10) 
 
5606002 - Namenska sredstva od najemnin 

Vrednost: 616 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavko namenska sredstva od najemnine ima na razpolago  KS Boben na podlagi pogodbe s najemnico 
frizerskega salona v višini 616,00 € na letni ravni 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP. OB034-07-0064 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba med Občino Hrastnik in najemnico frizerskega salona. 
5606003 - Investicijska vlaganja v dom KS 

Vrednost: 3.268 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za investicijska vlaganja v dom KS Boben je predvideno 3.000,00 €.  
Sprememba proračuna 2012 - druga obravnava: Za investicijska vlaganja v dom KS Boben je predvideno 
3.268,00 €. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-07-0064 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5613001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 455 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

5613003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste 
Vrednost: 33.832 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za posodobitve in obnovo cestnih odsekov v KS Boben je predvideno 16.000,00 €..Sprememba proračuna 
2012 - druga obravnava: Za investicijska vlaganja v ceste v KS Boben je predvideno 16.232,00 €. 
 

S 1. rebalansom predlagamo povišanje sredstev v višini 17.600,00 €za izvedbo cestnega odseka 
Buršič - Vodep, ki zaradi zahtevnosti terena in zalednih voda, ne dovoljuje delne izvedbe brez 
odvodnjavanja v potok. S tem bo preprečena neposredna ogroženost stanovanjske hiše Buršič. 
  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-07-0092 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

5616001 - Urejanje igrišča 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za ureditev igrišča v KS Boben  je namenjenih 1.000,00 €. Sprememba proračuna 2012 - druga obravnava: 
Za urejanje igrišča KS Boben (delno popravilo mreže) je predvideno 500,00 €. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-07-0065 
 

57 - Krajevna skupnost Prapretno 
Vrednost: 26.127 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5706001 - Dejavnost sveta KS Prapretno 
Vrednost: 1.435 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške 
(elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne odhodke. Vzdrževanje doma se 
vzdržuje tudi preko postavk Investicijska vlaganja v dom KS ter iz sredstev najemnine. V sklop drugih 
operativnih odhodkov spada izplačilo predsednikom svetov krajevnih skupnosti na podlagi pravilnika.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10,19/10) 
 
5706002 - Investicijska vlaganja v dom KS 

Vrednost: 2.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za ureditev doma KS Prapretno (zamenjava notranjih vrat, ureditev ometa na južni strani fasade) je 
predvideno 4.000,00 €. 
Sprememba proračuna 2012 - druga obravnava: Za investicijska vlaganja v dom KS Prapretno 
(ureditev stropa, nabava miz) je predvideno 2.800,00 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-07-0069 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

5706003 - Invest. vlaganja v dom KS iz sredstev najemnin 
Vrednost: 3.220 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavko namenska sredstva od najemnine ima na razpolago  KS Prapretno na podlagi pogodbe z 
najemnikom gostinskega lokala v višini 3220,00 € na letni ravni. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-07-0069 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pogodba med Občino Hrastnik in najemnikom gostinskega lokala. 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5713001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 1.472 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

5713003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za ureditev kanalizacije v KS Prapretno je predvideno 3.250,00 €. 
Sprememba proračuna 2012 - druga obravnava: Za ureditev kanalizacije v KS Prapretno je predvideno 
5.000,00 €. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB034-11-0008 
 

13029004 - Cestna razsvetljava 

5713002 - Investicijska vlaganja v cestno razsvetljavo 
Vrednost: 12.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za ureditev javne razsvetljave v KS Prapretno je predvideno 16.750,00 €. Od tega je za postavitev javne 
razsvetljave 15.000,00 €, za investicijski nadzor 250,00 € in projektno dokumentacijo 1.500,00 €. 
Sprememba proračuna 2012 - druga obravnava: Za ureditev javne razsvetljave v KS Prapretno je predvideno 
12.200 €. Od tega je za postavitev javne razsvetljave predvideno 10.000,00 €, za investicijski nadzor 200,00 € 
in projektno dokumentacijo 2.000,00 €. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-11-0009; OB034-11-0039 
 

58 - Krajevna skupnost Krnice-Šavna Peč 
Vrednost: 60.874 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5806001 - Dejavnost sveta KS Krnice-Šavna Peč 
Vrednost: 1.724 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške 
(elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne odhodke.  V sklop drugih operativnih 
odhodkov spada izplačilo predsednikom svetov krajevnih skupnosti na podlagi pravilnika. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10,19/10) 
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5806002 - Investicijska vlaganja v dom KS 

Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za investicijska vlaganja v dom KS Krnice- Šavna peč je predvideno 1.000,00 €. 
Sprememba proračuna 2012 - druga obravnava: Za investicijska vlaganja v dom KS Krnice- Šavna peč je 
predvideno 2.000,00 €. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-07-0072 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5813001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 785 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

5813003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste 
Vrednost: 56.365 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za posodobitve in obnovo cestnih odsekov v KS Krnice- Šavna peč je predvideno 19.000,00 €. Od tega je 
16.750,00 € predvideno za posodobitev cestnega odseka, 250,00 €  za investicijski nadzor, 2.000,00 € pa za 
projekt PZI. 
Sprememba proračuna 2012 - druga obravnava: Zaradi bistveno višje vrednosti investicije in zapletov pri 
pridobivanju soglasij se predvidena sredstva iz leta 2011 prenesejo v leto 2012. Za posodobitve in obnovo 
cestnih odsekov v KS Krnice- Šavna peč je predvideno 29.165,00 €. Od tega je 28.750,00 € predvideno za 
posodobitev cestnega odseka in 415,00 €  za investicijski nadzor. 
Planirana sredstva ne bodo zadostovala za modernizacijo celotnega odseka ceste Gričar - Grlica, ki pa 
je zaradi dostopnosti s specialno mehanizacijo in zahtevnosti terena smotrna in potrebna, zato 
predlagamo, da se s 1. rebalansom zagotovi dodatna sredstva v višini 27.200,00 €. 
  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-07-103 
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59 - Krajevna skupnost Podkraj 
Vrednost: 48.658 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5906001 - Dejavnost sveta KS Podkraj 
Vrednost: 2.407 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške 
(elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne odhodke.  Strošek porabe kurilnega 
olja naj bi se v bodočih kurilnih sezonah zaradi zamenjanih oken bistveno zmanjšal. V sklop drugih 
operativnih odhodkov spada izplačilo predsednikom svetov krajevnih skupnosti na podlagi pravilnika. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10,19/10) 
 
5906002 - Investicijska vlaganja v dom KS 

Vrednost: 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za investicijska vlaganja v dom KS Podkraj je predvideno 1.200,00 €. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-07-0025 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5913001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 3.551 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
Krajevna skupnost Podkraj ima od vseh KS največ potreb glede vzdrževanja makadamskih poti, zato ima tudi 
največ sredstev. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
  
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

5913003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste 
Vrednost: 41.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za posodobitve in obnovo cestnih odsekov v KS Podkraj je predvideno 18.800,00 €.Od tega je 
namenjenih 16.500,00 € za posodobitev cest, 300,00 € za nadzor nad posodobitvami in 2.000,00 € za projekt 
PZI.             Sprememba proračuna 2012 - druga obravnava: Za posodobitve in obnovo cestnih odsekov v 
KS Podkraj je predvideno 18.800,00 €. Od tega je 17.000,00 € predvideno za posodobitev cestnega odseka, 
300,00 €  za investicijski nadzor in 1.500,00 € za projekt PZI. 
Cestni odsek, predviden za modernizacijo se nahaja v strmem klancu, ki zahteva nenehno vzdrževanje 
in urejanje. Sredstva predvidena v proračunu za leto 2012 ne zadostujejo za gospodarno in prometno 
tehnično pravilno ureditev, zato predlagamo, da se v rebalansu zagotovijo dodatna sredstva v višini 
22.700,00 €. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB034-09-0047 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
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C - Račun financiranja 

43 - Občinska uprava - Oddelek za proračun in 
finance 

Vrednost: 121.140 € 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

4322001 - Obvezn.iz nasl.izvršev.proračuna-domače zadolžev. 
Vrednost: 121.140 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva v višini 121.140,00 € za plačilo glavnic 8 
dolgoročnih kreditov občine (3 stanovanjski in 5 infrastrukturnih - 7 občinskih in 1 prevzetega kredita od 
Komunalno-stanovanjskega podjetja Hrastnik d.d. za vodovod Doležalek, ki bo poplačan v letu 2012). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

jih ni 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- amortizacijski načrti kreditov 
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I I I .  
N AČRT  R A Z VO J N I H  P RO G R A M O V  

 

10 - Občinski svet 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

OB034-09-0012 - OPREMA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNE ŠOLSKE POTI 

Namen in cilj 

Za zagotavljanje varnih poti predšolske in šolske mladine na poti v šolo Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu v svojih letnih programih nameni del sredstev za nakup opozorilnih znakov in druge 
potrebne preventivne opreme: - trioplan znaki, - transparenti, - preventivne table idr. Cilj: Varna pot otrok v 
šolo in preprečiti nezgode povezane s šolsko potjo 
Stanje projekta 

v pripravi 
 

40 - Občinska uprava - Oddelek za splošne zadeve 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB034-07-0030 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V POSLOVNE PROSTORE 

Namen in cilj 
V letu 2012 namerava občina zamenjati stavbno pohištvo v poslovnem prostoru na naslovu Trg franca 
Kozarja 2, zato smo s 1. rebalansom smo dodatno zagotovili sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva. 
Stanje projekta 

v pripravi 
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06039001 - Administracija občinske uprave 

OB034-09-0013 - MIR INVESTICIJSKA VLAGANJA 

Namen in cilj 

Občina Hrastnik kot soustanoviteljica Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje sofinancira nakup 
opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje tega organa. V letu 2010 se sofinancira nakup računalnikov. 
Cilj: ustrezna opremljenost redarjev za delo na terenu in v pisarni 
Stanje projekta 

v pripravi 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

OB034-06-0075 - NABAVA OPREME 

Namen in cilj 

Občina bo staro pisarniško pohištvo delno zamenjala z novim, zamenjala okvarjene klimatkse naprave in 
dokupila nove, ter nakupila računalniško strojno opremo in programsko opremo. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-06-0076 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V OBČINSKO ZGRADBO 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena delni zamenjavi stavbnega pohištva - okna na občinski upravni zgradbi. 
Stanje projekta 
V pripravi 
OB034-07-0049 - GRADNJA VEČNAMENSKEGA DRUŽBENEGA OBJEKTA 
PODKRAJ 

Namen in cilj 

Namen tega projekta je izgradnja novega poslovnega objekta za potrebe krajevne skupnosti in društev s tega 
območja. Cilj projekta je zagotovitev primernih prostorov za potrebe delovanja sveta Krajevne skupnosti 
Steklarna in drugih društev. 
Stanje projekta 

V letu 2008 je bila pridobljena projektna dokumentacija, ki obsega tako projekt rušenja starega objekta Logar, 
kot tudi projekt novogradnje. V letu 2008 je bil že izveden postopek izbire izvajalca rušitvenih del in v letu 
2009 tudi izvajalca gradnje. Začetek rušenja in gradnje je bil pogojen s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ki 
pa ni bilo pridobljeno zaradi negativne odločitve MOP ARSO Ljubljana zaradi predvidene gradnje v 
poplavnem območju. Po proučitvi drugih možnih lokacij v KS Steklarna je bila s svetom KS usklajena lokacija 
na desnem bregu Save ob otroškem igrišču v naselju Podkraj, kjer gradnjo omogoča že sprejeti ZN OIC 
Podkraj. V ta namen je bil v letu 2010 spremenjen in dopolnjen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
in v decembru vložena vloga za gradbeno dovoljenje. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB034-06-0064 - NAKUP ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME CZ 

Namen in cilj 

Nadaljevali bomo z načrtom nakupa sredstev, ki je narejen v skladu z odredbo o organiziranju in opremljanju 
civilne zaščite (Uradni list RS, št. 15/00 in spremembe) ter pravilnika o uniformah civilne zaščite (Uradni list 
RS, št. 93/02). Obnovili bomo del uniform in opreme CZ, ki se uničijo na usposabljanjih ter dopolnili opremo 
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in sredstva za pomoč občanom v slučaju neurij s točo in močnim vetrom. Cilj projekta je enakomerna 
materialna opremljenost vseh enot Civilne zaščite v lokalni skupnosti in načrtno posodabljanje reševalne 
opreme. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-06-0068 - POSODABLJANJE IN VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV 

Namen in cilj 

Sredstva namenjena za posodabljanje in vzdrževanje gasilskih domov so predvidena za popravljanje stavb v 
lasti gasilskih društev (popravila streh, fasad, žlebov in drugih delov stavb). Investicijski odhodki za 
vzdrževanje gasilskih domov so bodo dodelili občinski gasilski zvezi, ki predlaga delitev in odgovarja za 
izvedbo te delitve. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo strehe na domu PGD 
Turje in pri strokovni oceni investicije so se pojavili dodatni stroški v višini 7.600,00 €, ki jih bomo zagotovili 
z  rebalansom proračuna. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-07-0045 - NAKUP OPREME ZA GASILSKE ENOTE 

Namen in cilj 
Enakovreden razvoj in opremljanje gasilskih enot, glede na potrebe v lokalni skupnosti, enakomerna 
materialna opremljenost gasilskih enot ter načrtno posodabljanje z zahtevnejšo gasilsko tehniko. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0029 - INTERVENCIJSKO VOZILO GVM ZA PGD TURJE 

Namen in cilj 
V skladu s programom nabave vozil v Gasilski zvezi Hrastnik ter merili za organiziranje in opremljanje 
gasilskih enot bo za potrebe PGD Turje nabavljeno gasilsko vozilo GVM-1 s pripadajočim priklopnikom. Z 
zamenjavo starega vozila z novim bomo zadostili tudi določilom Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s 
katerimi se prevažajo skupine otrok. Z novim vozilom se bo povečala tudi požarna varnost na območju 
teritorija, ki ga pokriva PGT Turje. 
Stanje projekta 
V pripravi. 
OB034-11-0034 - GASILSKO VOZILO AC ZA POTREBE PGD HRASTNIK 
MESTO 

Namen in cilj 

V skladu s programom nabave gasilskih vozil v Gasilski zvezi Hrastnik ter merili za organiziranje in 
opremljanje gasilskih enot se za leti 2013 ter 2014 načrtuje nabava avto cisterne za potrebe PGD Hrastnik 
mesto. Z novo avtocisterno se zagotovijo zadostne količine požarne vode ter se hkrati poveča požarna varnost 
na celotnem območju občine Hrastnik. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-12-0003 - GASILSKI POLIGON 

Namen in cilj 

Gasilska tekmovanja prostovoljnih gasilcev so opredeljena v Posebnih pravilih gasilske službe prostovoljnih 
gasilcev. Organizirajo in izvajajo se za potrebe preverjanja in pridobitev strokovnih in fizičnih sposobnosti 
gasilcev, za preverjanje psihofizične in strokovne usposobljenosti operativnih gasilcev, za spoznavanje in 
utrjevanje medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj. Velikega pomena je tudi stalno, strokovno in 
organizirano delo z mladino. S primernim prostorom za izvajanje vaj se bo zagotovilo uspešno izvajanje 
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priprav na tekmovanja, izvajala se bodo praktična usposabljanja operativnega članstva in nudila mladini 
možnost koristne izrabe prostega časa. 
Stanje projekta 

V pripravi. 

41 - Občinska uprava - Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB034-06-0023 - SUBVENCIJE ZA KMETIJSTVO 

Namen in cilj 

Subvencije se dodeljujejo za ohranjanje in razvoj kmetijskih gospodarstev ter spodbujanje k 
prestrukturiranju in uvajanju novih tehnologij, ki so za okolje sprejemljive in varne. Cilji: - ohranjanje kmetij 
ter njihovo prestrukturiranje in razvoj ter razvoj dopolnilnih dejavnosti, - povečanje konkurenčnosti in 
ekonomičnosti kmetijskih gospodarstev, - ohranjanje poseljenosti podeželja ter povezovanje nekmetijskih in 
kmetijskih dejavnosti na podeželju, 
Stanje projekta 

V pripravi. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

OB034-11-0026 - RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA OBČINE HRASTNIK 

Namen in cilj 
Namen: priprava strokovne podlage za pripravo razvojnih dokumentov za razvoj podeželja na območju 
Hrastnika za novo programsko obdobje 2014-2020 (pregled stanja po vseh KS na območju Hrastnika, 
opredelitev razvojnih možnostih po posameznih KS (mikrolokacije), oblikovanje razvojne vizije in ciljev 
(upoštevanje ugotovljenega potenciala), priprava razvojnih prioritet na območju posameznih KS. Cilj: - 
priprava razvojnih predlogov za novo programsko obdobje 2014-2020 za razvoj podeželja na območju 
Hrastnika (mikrolokacije). 
Stanje projekta 

V izvajanju. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB034-06-0016 - SUBVENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO 

Namen in cilj 

Namen dodeljevanja subvencij je finančna pomoč mikro in malim podjetjem. Cilj: pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva 
Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 
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OB034-12-0001 - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 

Namen in cilj 

Stanje projekta 

OB034-12-0004 - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 

Namen in cilj 

Lokacija: Projekt oz. operacija se bo izvajala v Mrežnem inkubatorju v Zagorju ob Savi. Ciljna skupina: Ciljna 
skupina so osebe, ki imajo višjo, visoko, magistrski ali doktorski naziv in so prijavljene na Zavodu za 
zaposlovanje RS kot iskalci zaposlitve. Prednost pri vključitvi v operacijo bodo imele osebe, mlajše od 35 let. V 
primeru da v obdobju vključitve v operacijo ni ustreznih oseb iz omenjene ciljne skupine, se izjemoma 
vključijo v operacijo osebe z dokončano srednjo stopnjo izobrazbe, vendar pod enakimi pogoji izbranega 
postopka za vključitev. Osebe bodo za dobo največ 6 mesecev zaposlene za določen čas. Za to obdobje jim 
pripada minimalna plača in vsa nadomestila, ki pripadajo v skladu z veljavno delovno zakonodajo 
(sorazmerni del regresa, letni dopust, povrnitev stroškov prevoza na delo, prehrane, zdravniški pregled, ). V 
času vključitve v program bodo imeli na razpolago vse materialne pogoje, potrebne za njihov razvoj in 
implementacijo njihove poslovne ideje, mentorstvo, strokovno pomoč RCR d.o.o. in zunanjih strokovnjakov. 
Specifični cilji: - spodbuditi visoko izobražene iskalce zaposlitve, predvsem mlade, da ustvarijo podjetje, - 
povečati zaposljivost visoko izobraženih brezposelnih, predvsem mladih in iskalcev prve zaposlitve, 
preprečiti beg možganov, - v dveh letih vključiti 30 diplomantov z višjo in visoko izobrazbo oz. magisterijem 
ali doktoratom, ki so mlajši od 35 let, jih usposobiti in motivirati ter s tem zagotoviti dvig njihovih kompetenc, 
usposobljenosti, znanja, izkušenj za zaposlitve drugje - formirati najmanj 10 novih delovnih mest v najmanj 
dveh novoustanovljenih podjetjih. 
Stanje projekta 

Aktivno. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB034-09-0011 - VSE TEČE V 3 KRASNE 

Namen in cilj 

Namen projekta je postaviti Zasavje na turistični zemljevid Slovenije ter ga z novo ponudbo, enotno 
organiziranostjo in prepoznavno podobo narediti zanimivega za obiskovalce od vsepovsod. Cilji: - 
vzpostavitev profesionalne organizacije, ki bo skrbela za dolgoročni razvoj turizma v Zasavju, - priprava 
analiz in strokovnih študij na področju turizma, - priprava in izvedba enotnega koncepta trženja ter 
oglaševanja turistične ponudbe Zasavja, - razvoj blagovne znamke V 3 krasne in standarde za njeno uporabo, - 
priprava novih turističnih produktov in skrb za njihovo trženje, - organizacija usposabljanja in svetovanja za 
lokalne turistične ponudnike. 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi realizacije. Projekt je vključen v Izvedbeni načrt RRP Zasavske regije za obdobje 2010-2012, 
ki je posredovan za pridobitev sredstev ESRR (85 % upravičenih stroškov z DDV - 382.678,43 EUR). Celotna 
vrednost projekta znaša 450.209,93 EUR, nosilec projekta je prvotno bila načrtovana Občina Zagorje ob Savi. 
Kasneje je bilo dogovorjeno na svetu zasavske regije, da je nosilec projekta RCR d.o.o., Zagorje ob Savi. 
OB034-11-0027 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA 

Namen in cilj 
Nosilec projekta je RCR d.o.o., ki je pridobil status regijske turistične destinacijske organizacije, ki opravlja 
promocijske naloge. Projekt bo sofinanciran preko Ministrstva za gospodarstvo - sredstva ESRR (razvoj 
turističnih destinacij) v višini 199.988,00 € (50-60 % upravičenih stroškov brez DDV) , izvajal se bo v letih 
2011-2013 . V projekt so vključene vse zasavske občine in drugi partnerji. Celotna vrednost projekta znaša 
417.576,00 €, od tega naj bi Občina Hrastnik sofinancirala v treh letih 36.000,00 € (2011-0,00 €, 2012-
24.000,00 €, 2013-12.000,00 €). Občina Zagorje 59.487,00 € (2011-5.000,00 €, 2012-25.000,00 €, 29.487,00 
€) in Občina Trbovlje 30.000,00 (2011-1000,00 €, 2012-19.000,00 €, 2013- 10.000,00€) ter ostali partnerji 
92.092,00 € . Promocijske aktivnosti regije: promocijska funkcija (monografija v slovenskem, angleškem in 
nemškem jeziku, produktna zloženka v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, interaktivne table, 
prenovljen vodnik, film o Zasavju, CD z zasavsko glasbo, sodelovanje na sejmih in predstavitvah doma in v 
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tujini, članki v oglaševalskih revijah, zakup oglaševalskega prostora na internetu, mreženje v tujini, 
promocijski dogodki doma in v tujini), distribucijska funkcija (vključitev v distribucijske poti in spletne 
iskalnike), razvojna funkcija (strategija razvoja turistične destinacije do leta 2020) n operativna funkcija. 
Namen: RDO Zasavje bo skrbela za promocijo zasavske turistične ponudbe v Sloveniji in tujini, usmerjena bo 
v specifične ciljne skupine in ne v množični turizem. Cilj: - povečanje prepoznavnosti destinacije Zasavje kot 
turistične destinacije v RS in tujini, krepitev in uveljavljanje blagovne znamke V 3 krasne, uveljavljanje 
turističnih produktov destinacije , Zasavje, opredelitev vizije, ciljev in smernic razvoja turizma v Zasavju do 
leta 2020, doseganje kakovosti turističnih produktov, proizvodov in ponudbe, trajnostni razvoj turizma, 
povezovanje turističnih ponudnikov v integralne turistične produkte. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0028 - SOFINANCIRANJE MEDOBČINSKEGA TIC-A 

Namen in cilj 

Nosilec projekta je Občina Trbovlje, ostali dve zasavski občini sta partnerici. Nadaljevanje projekta NATURA - 
TURISTIČNE ZANIMIVOSTI ZASAVJA, zagotovitev 1 delovnega mesta v roku treh let izvajanja navedenega 
projekta. Delovno mesto bo zagotovljeno v Mladinskem centru Trbovlje (mladinski hotel), kjer se bodo 
izvajale posamezne naloge TIC-a, hkrati zagotovljena zamenjava osebe, v času njene odsotnosti. Financiranje: 
vsaka občina zagotavlja 4.900,00 € /leto za pokritje stroškov delovnega mesta. Celotna vrednost projekta 
znaša v petih letih 73.500,00 € oz. 58.800,00 € v štirih letih, vsaka občina naj bi v štirih letih zagotovila 
sofinanciranje v višini 19.600,00 €. Cilj: - zagotovitev 1 delovnega mesta za izvajanje nalog na področju 
vodenja in promocije Zasavja po predhodnem projektu najmanj 5 let, poudarek na Naturi - zagotavljanje 
delovanja medobčinskega TIC-a 
Stanje projekta 

V pripravi. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB034-06-0069 - PRENOVA STANOVANJ 

Namen in cilj 

Zaradi v pretežni meri starega stanovanjskega fonda v lasti občine so nekateri deli posameznih stanovanjskih 
enot dotrajani. Pri tem gre za dotrajano stavbno pohištvo, instalacije v sanitarnih prostorih, elektroinstalacije, 
kanalizacijski sistem in drugo. V okviru tega projekta se v letu 2011 se načrtuje obnova sanitarnih prostorov v 
14 stanovanjih, zamenjava stavbnega pohištva v 15 stanovanjih, temeljita obnova elektro instalacije v 7 
stanovanjih, obnova talnih oblog v 6 stanovanjih in plačilo stroškov priključkov na sekundarno kanalizacijsko 
omrežje večstanovanjskih objektov (za stanovanja, katerih lastnik je Občina Hrastnik). Cilj vlaganj je 
izboljšanje kvalitete bivanja najemnikov stanovanj. 
Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave, pridobljeni so ustrezni predračuni za izvedbo del. 
OB034-12-0005 - OBNOVA VEČ STANOVANJSKEGA OBJEKTA C. 1. MAJA 
20 

Namen in cilj 

Projekt obnove zajema obnovo strehe, dimnikov in fasade stanovanjskega objekta Cesta 1. maja 20 in 
predstavlja nadaljevanje obnove tega objekta, ki se je pričela leta 2009 z ureditvijo sanitarij in zaprtja 
balkonov. Realizacija projekta, katerega predračunska vrednost znaša 140.284,00 € se načrtuje v letih 2012 
in 2013. V letu 2012 so za realizacijo projekta zagotovljena sredstva v višini 65.000,00 €. Cilj projekta je 
izboljšati bivalne razmere najemnikov stanovanj v tem objektu. 
Stanje projekta 

Pridobljena projektna dokumentacija PZI 



 

Stran 170 od 191 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB034-06-0053 - OBNOVA PROSTOROV ZDRAVSTVENEGA DOMA 
HRASTNIK 

Namen in cilj 

Projekt zajema obnovo prostorov zgradbe Zdravstvenega doma Hrastnik. V letu 2011 se bo s sredstvi v višini 
10.000,00 izvršila zamenjava bojlerja sanitarne vode in izolacija vodovodnega sistema tople vode. Cilj 
projekta je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti na 
primarni ravni. 
Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 
OB034-11-0021 - UREDITEV AMBULANT V ZD HRASTNIK 

Namen in cilj 

Stanje projekta 

OB034-11-0030 - NABAVA REŠEVAL. VOZILA V ZD HRASTNIK 

Namen in cilj 

Namen sofinanciranja je pridobitev novega reševalnega vozila za potrebe izvajanja nujne medicinske pomoči 
in dežurne službe v ZD Hrastnik. Cilj: zagotavljanje nemotene zdravstvene službe na primarni ravni. 
Stanje projekta 

V fazi priprave, pridobljen predračun 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB034-06-0063 - PRENOVA KULTURNIH OBJEKTOV IN NABAVA OPREME 

Namen in cilj 

Projekt zajema najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela v kulturnih objektih, ki so v upravljanju KRC 
Hrastnik: Aktivnosti, ki bodo izvršene v letu 2012 so razvidne iz priloge k proračunu. Cilj projekta je 
zagotovitev normalnih pogojev za delovanje kulturnih skupin. 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave, pridobljeni so ustrezni predračuni za izvedbo del. 
OB034-09-0049 - OBNOVA KAŠČE V ŠAVNI PEČI 

Namen in cilj 

Namen projekta je obnova kašče v muzej etnološke kulturne dediščine. Cilji: s to investicijo bomo poskrbeli 
na eni strani ohranitev kulturne dediščine na podeželju, na drugi strani pa v njej predstaviti etnološko 
dediščino podeželja. 
Stanje projekta 

v fazi izvajanja. 

18059001 - Programi športa 

OB034-06-0061 - PRENOVA ŠPORTNIH OBJEKTOV 

Namen in cilj 

Projekt zajema najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih:. Aktivnosti, ki bodo 
realizirane v letu 2012 so opredeljene v prilogi k proračunu, saj se aktivnosti sofinancirajo tudi iz področja 
izobraževanja. Cilj je zagotovitev ustreznih pogojev za vadbo vadbenih skupin posameznih športnih panog. 
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Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave, pridobljeni so predračuni za izvedbo del. 
OB034-12-0006 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 

Namen in cilj 

Zaradi zelo slabega stanja garderob s sanitarijami in kopalnicami v Športni dvorani Dolanka in zamakanja 
sten je potrebno le te obnoviti. S tem bo preprečeno nadaljnje propadanje objekta, koristnikom pa se bodo 
zagotovili boljši pogoji uporabe. 
Stanje projekta 
Pridobljena projektna dokumentacija PZI 

18059002 - Programi za mladino 

OB034-11-0031 - PROSTORI IN OPREMA MLADINSKEGA CENTRA 

Namen in cilj 

Projekt zajema ureditev prostorov in nabavo opreme za delovanje Mladinskega centra Hrastnik in Študentske 
organizacije ŠOHT Cilj: zagotoviti prostorske pogoje za delo mladine 
Stanje projekta 

Pridobljena idejna zasnova za ureditev prostorov in nabavo opreme 

19029001 - Vrtci 

OB034-06-0035 - INVESTIC. VZDRŽ. IN NABAVA OPREME VRTCA 
HRASTNIK 

Namen in cilj 

V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in nabavo opreme Vrtca 
Hrastnik. Cilj projekta je zagotavljanje nemotenih in kvalitetnih pogojev za izvajanje varstva in vzgoje 
predšolskih otrok. 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave, pridobljeni so ustrezni predračuni. 
OB034-10-0009 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA DOLINCA 

Namen in cilj 

Zaradi dotrajanosti strehe in stavbnega pohištva in ugotovljene energetske potratnosti Vrtca Dolinca, in 
potreb po zagotovitvi predpisanih igralnih površin na otroka (3 m2) se je v letu 2011 pridobila projektna 
dokumentacija PGD PZI, na osnovi katere se bo v naslednjih dveh letih realizirala rekonstrukcija in 
energetska sanacija vrtca. V okviru investicijskega projekta se načrtuje - pridobitev 132,49 m2 novih površin, 
kar bo zagotavljalo skupaj z obstoječimi površinami najmanj 3 m2 notranjih igralnih površin na otroka, kar je 
v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. L. RS št. 
73/2000 zagotoviti najkasneje do 1.9.2013; - nadkritje dveh zunanjih atrijev v izmeri 130 m2 kot nove krite 
zunanje igralne površine (možnost uporabe v slučaju slabega vremena); -celovita energetska sanacija objekta, 
ki zajema: rekonstrukcijo zunanjih sten, stavbnega pohištva (okna, vrata), tlakov ter kompletnih strojnih in 
elektro napeljav. Predračunska vrednost realizacije projekta znaša 808.381,51 EUR. Realizacija projekta se 
načrtuje s sofinanciranjem iz sredstev EU, saj se bo projekt prijavil na 6. javni poziv za pridobitev sredstev EU 
iz operativnega programa "Razvoja regij". Projekt bo realiziran v letih 2012 in 2013. Vrednost projekta z 
načrtovanimi viri financiranja: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS je 11.5.2012 objavilo Javni 
poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni 
programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" za obdobje 2012 - 2014. Iz poziva je razvidno, da se bo 
sofinanciranje projektov izvajalo v letih 2013 in 2014. Na osnovi navedenega je v naslednjem tabelaričnem 
prikazu opredeljeno financiranje projekta: Vstavi posredovano tabelo Cilji: zmanjšanje porabe energetskih 
vir, povečanje kvalitete izvajanja varstva predšolskih otrok in zagotovitev predpisanih igralnih površin na 
otroka (3 m2). 
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Stanje projekta 

V pripravi. 
Cilji: zmanjšanje porabe energetskih virov, povečanje kvalitete izvajanja varstva predšolskih otrok in 
zagotovitev predpisanih igralnih površin na otroka (3 m2). 
 
D ozid ava  in  energ etska sanac ija  v rtca  D OL IN CA
O B-0 3 4-1 0 -0 0 09 2 0 1 1

PP: 4 1 1 9 10 2
konto na me n uprav.s tr. d ir .sp.8 5 % obč .p .1 5 % DDV O H skupa j skupa j
42 0 8 9 9 inform ira nje 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

42 0 8 0 4

inve sti cijs
ka  in  proj.  
dok.   + 
reviz ija 27 .083 ,33 0,00 27 .083,33 5 .416 ,67 32 .500 ,00 32.500 ,00

42 0 8 0 1 nadz or 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00
42 0 4 0 2 GO I  dela 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

SK UPAJ 2 7.0 8 3,3 3 0 ,00 2 7 .08 3 ,3 3 5 .4 1 6 ,6 7 3 2.5 0 0, 0 0 3 2.5 0 0, 0 0

O B-0 3 4-1 0 -0 0 09 2 0 1 2
PP: 4 1 1 9 10 2

konto na me n uprav.s tr. d ir .s p. 8 5% obč .p .1 5 % DDV O H skupa j skupa j
42 0 8 9 9 inform ira nje 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

42 0 8 0 4

inve sti cijs
ka  in  proj.  
dok.   + 
reviz ija 7 .050 ,00 0,00 7 .050,00 1 .410 ,00 8 .460 ,00 8.460 ,00

42 0 8 0 1 nadz or 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00
42 0 4 0 2 GO I  dela 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

SK UPAJ 7.0 5 0,0 0 0 ,00 7 .05 0 ,0 0 1 .4 1 0 ,0 0 8.4 6 0, 0 0 8.4 6 0, 0 0

O B-0 3 4-1 0 -0 0 09 2 0 1 3
PP: 4 1 1 9 10 2

ko nto nam en uprav.s tr. d ir .sp.8 5 % obč .p .1 5 % DDV O H skupa j skupa j
42 0 8 9 9 inform ira nje 1 .000 ,00 850,00 150,00 200 ,00 350 ,00 1.200 ,00

42 0 8 0 4

inve sti cijs
ka  in  
proje ktna 
dok. 29.013,33 29.013 ,33

42 0 8 0 1 nadz or 3 .482 ,60 2.960,21 522,39 696 ,52 1 .218 ,91 4.179 ,12
42 0 4 0 2 GO I  dela 241 .847 ,93 205.570,74 7 .263,86 48 .369 ,59 55 .633 ,45 261.204 ,19

SK UPAJ 2 4 6.3 3 0,5 3 23 8 .39 4 ,28 7 .93 6 ,2 5 4 9 .2 6 6 ,1 1 5 7.2 0 2, 3 6 2 9 5.5 9 6, 6 4

O B-0 3 4-1 0 -0 0 09 2 0 1 4
PP: 4 1 1 9 10 2

ko nto nam en uprav.s tr. d ir .sp.8 5 % obč .p .1 5 % DDV O H skupa j skupa j
42 0 8 9 9 inform ira nje 1 .000 ,00 850,00 150,00 200 ,00 350 ,00 1.200 ,00

42 0 8 0 4

inve sti cijs
ka  in  
proje ktna 
dok. 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

42 0 8 0 1 nadz or 5 .567 ,34 4.732,24 835,10 1 .113 ,47 1 .948 ,57 6.680 ,81
42 0 4 0 2 GO I  dela 386 .620 ,06 328.627,05 57 .993,01 77 .324 ,01 135 .317 ,02 463.944 ,07

SK UPAJ 3 9 3.1 8 7,4 0 33 4 .20 9 ,29 5 8 .97 8 ,1 1 7 8 .6 3 7 ,4 8 1 3 7.6 1 5, 5 9 4 7 1.8 2 4, 8 8
O B-0 3 4-1 0 -0 0 09 SKU PAJ
PP: 4 1 1 9 10 2

ko nto nam en upra v.str. dir.sp.8 5 % obč .p.1 5% DDV O H  skup aj SK UPAJ
42 0 8 9 9 inform ira nje 2.0 0 0,0 0 1 .70 0 ,00 30 0 ,0 0 4 0 0 ,0 0 7 0 0, 0 0 2.4 0 0, 0 0

42 0 8 0 4

inve sti cijs
ka  in  
proje ktna 
dok. 3 4.1 3 3,3 3 2 9 .01 3 ,33 5 .12 0 ,0 0 6 .8 2 6 ,6 7 1 1.9 4 6, 6 7 4 0.9 6 0, 0 0

42 0 8 0 1 nadz or 9.0 4 9,9 4 7 .69 2 ,45 1 .35 7 ,4 9 1 .8 0 9 ,9 9 3.1 6 7, 4 8 1 0.8 5 9, 9 3
42 0 4 0 2 GO I  dela 6 2 8.4 6 7,9 9 53 4 .19 7 ,79 9 4 .27 0 ,2 0 1 2 5 .6 9 3 ,6 0 2 1 9.9 6 3, 8 0 7 5 4.1 6 1, 5 9

SK UPAJ 6 7 3.6 5 1,2 6 57 2 .60 3 ,57 10 1 .04 7 ,6 9 1 3 4 .7 3 0 ,2 6 2 3 5.7 7 7, 9 5 8 0 8.3 8 1, 5 2
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19039001 - Osnovno šolstvo 

OB034-06-0029 - ZAMENJAVA POHIŠTVA NA OŠ N.H. RAJKA 

Namen in cilj 

V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za zamenjavo pohištva na OŠ n. h. r. Hrastnik. Cilj projekta je 
zagotavljanje nemotenih in kvalitetnih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. 
Stanje projekta 

Pridobljeni so predračuni 
OB034-07-0029 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROSTOROV OŠ N. H. 
RAJKA 

Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je investicijsko vzdrževanje posameznih delov in naprav stavb OŠNHR Hrastnik. 
Stanje projekta 

Pridobljeni so ustrezni predračuni za izvedbo del. 
OB034-09-0002 - ENERGETSKA SANACIJA ŠOLSKIH OBJEKTOV 

Namen in cilj 

V letu 2008 smo izvedli temeljite energetske preglede objektov OŠNH Rajka v Hrastniku, ki so pričakovano 
pokazali nujnost celovite energetske sanacije objektov. Na tej osnovi smo v letu 2009 pridobili študijo 
energetske sanacije, ki predvideva toplotno izolacijo podstrešja z zamenjavo strešne kritine, izvedbo 
izolacijske fasade, zamenjavo vsega stavbnega pohištva (z izjemo oken, ki so že bila zamenjana v preteklih 
letih), preureditev sistema centralnega ogrevanja (zaradi manjše predvidene porabe), vgradnjo toplotne 
črpalke za pripravo sanitarne tople vode, preureditev električnih instalacij za osvetlitev prostorov ter 
možnost izgradnje sončne elektrarne z namestitvijo fotovoltaičnih panelov na streho. Glede na obsežnost 
potrebnih ukrepov , izpolnitve dodatnih zahtev za prijavo na razpis EKO sklada in obdelave drugih možnosti 
za pokritje finančne konstrukcije bo projekt energetske sanacije šole podrobneje predstavljen na eni izmed 
prihodnjih sej občinskega sveta, potrjen predlog projekta pa bo vključen v rebalans proračuna za leto 2012. 
Cilji projekta so zmanjšanje porabe toplotne in električne energije in s tem povezanih stroškov delovanja 
OŠNH Rajka. Z izgradnjo sončne elektrarne pa ustvarjanje prihodkov in sočasno ekološko energetsko 
osveščanje učencev. 
Stanje projekta 

Pridobljena je projektna dokumentacija PZI. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

OB034-06-0051 - INV. VZDR. PROSTOROV IN NABAVA OPREME V GLAS. 
ŠOLI 

Namen in cilj 

V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za prenovo prostorov in nabavo opreme Glasbene šole 
Hrastnik. Cilj projekta je zagotavljanje nemotenih in kvalitetnih pogojev za izvajanje glasbenega 
izobraževanja. 
Stanje projekta 

Pridobljeni so predračuni za načrtovano izvedbo del. 
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20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

OB034-11-0032 - SOFIN. NABAVE AVTA DRUŠTVA PARAPLEGIKOV 

Namen in cilj 

Namen sofinanciranja je nabava novega prilagojenega kombiniranega vozila za prevoz članov društva 
parablegikov. Z nabavo bo omogočeno vključevanje članov društva paraplegikov Ljubljanske pokrajine, 
katerega člani so tudi občani naše občine v razne programe, ki jih izvaja društvo. 
Stanje projekta 

V fazi priprave 

42 - Občinska uprava - Oddelek za prostor, okolje in 
javne gospodarske službe 

12029001 - Oskrba z električno energijo 

OB034-07-0033 - PROJEKT RACIONALIZACIJE RABE ENERGIJE 

Namen in cilj 

Priprava potrebnih strokovnih podlag za izvedbo projektov učinkovite rabe energije z vidika zmanjševanja 
stroškov za porabljeno energijo. V letu 2011 bodo aktivnosti usmerjene v pripravo potrebne dokumentacije 
za prilagoditev javne razsvetljave veljavni zakonodaji, ki do leta 2016 predpisuje zmanjšanje svetlobnega 
onesnaženja. Dopolnjen bo kataster javne razsvetljave in izdelana investicijska dokumentacija za zamenjavo 
svetilk JR. Projekt bo prijavljen za javni razpis Ministrstva za gospodarstvo za sofinanciranje zamenjave 
svetilk in posledično prihranek pri porabi električne energije. V letu 2012 bodo sredstva namenjena 
novelaciji energetske zasnove občine Hrastnik in nadaljevanju projekta posodobitve javne razsvetljave v letih 
2012-2016. Izdelana bo tehnična dokumentacija in dopolnjena strategija JR kot temeljna dokumenta za razpis 
za podelitev koncesije za gradnjo, prenovo in vzdrževanje javne razsvetljave. 
Stanje projekta 

V pripravi projektna dokumentacija na osnovi izvedenih energetskih pregledov. Izdelan energetski koncept v 
občini, izdelana Strategija, Načrt in kataster javne razsvetljave, izdelani energetski pregledi javnih objektov. 
Izdelana zasnova zamenjave svetilk javne razsvetljave. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-06-0038 - PREPLASTITVE OBČINSKIH CEST 

Namen in cilj 

Mreža občinskih cest obsega preko 130 km prometnic, ki jih je potrebno zaradi dotrajanosti sproti obnavljati, 
sicer prometno tehnični elementi ne izpolnjujejo osnovnih kriterijev za odvijanje prometa. V letu 2011 
načrtujemo preplastitve na treh odsekih in sicer na odseku Spar - Policija, Log - Vrtec Dolinca in v okolici 
objekta Log 17. V letu 2012 načrtujemo preplastitev odsekov, ki so najbolj poškodovani oziroma dotrajani. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-06-0048 - ODBOJNE OGRAJE, PLOČNIKI, RAZSVETLJAVA 

Namen in cilj 
V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za nameščanje odbojnih ograj ob cestah, urejanje pločnikov, 
razsvetljave, odpravo arhitektonskih ovir za invalide ipd. v letu 2011 bodo sredstva usmerjena tudi urejanju 
javne razsvetljave ob na novo urejenih pločnikih v občini. V letu 2012-2015 bomo nadaljevali s posegi 
podobno kot v letu 2011, predvsem v nameščanje odbojnih ograj in ureditev avtobusnih postajališč. 
Stanje projekta 

V pripravi in izvajanju. 
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OB034-08-0002 - REKONSTRUKCIJA LC 122070 DOL - BLATE IN LZ 
122221 

Namen in cilj 

Projekt je vključen v izvedbeni načrt RRP Zasavske regije za obdobje 2008 2011, ki sloni na izhodiščih 
regionalnega razvojnega programa Zasavske regije za obdobje 2007 2013. Strateški dokument (Regionalni 
razvojni program) je bil sprejet na Svetu zasavske regije 22.02.2007, Izvedbeni načrt pa 22.06.2007 in 
05.05.2008. Projekt je vključen v NRP Občine Hrastnik za obdobje 2008 2011. Projekt obsega rekonstrukcijo 
ceste od uvoza v Dol z regionalne ceste do začetka Partizanske ceste ter rekonstrukcijo ceste od začetka 
Partizanske ceste do izvoza pri Gasilskem domu, pri čemer se poruši stanovanjska hiša Povše in ta del ceste 
izvede v skladu s sprejetim OPPN za center Dola. Uredi se parkirišče v samem centru ter ob cesti Pod 
Javorjem. Naložba v okviru te operacije predstavlja rekonstrukcijo prometnice, ki obsega: razširitev cestišča, 
zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja voznih površin in površin za mirujoči 
promet, izvedbo opornih in podpornih zidov, ureditev hodnika za pešce, izgradnjo javne razsvetljave in 
obnovo oz. zamenjavo druge komunalne infrastrukture. Cilji operacije so: večja prometna varnost zaradi 
rekonstrukcije in razširitve cestišča, izgradnje hodnika za pešce in razsvetljave, boljša prometna povezanost 
zaledja s centrom in ustreznejši pogoji za razvoj podjetništva, obrti in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter 
turizma. 
Stanje projekta 

Projekt je Občina Hrastnik prijavila na 3. javni razpis za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi v 
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Razvojne 
prioritete Razvoj regij v letu 2008, na osnovi izdelane idejne zasnove in na tej osnovi predvidenih stroškov 
izvedbe. Po pridobitvi sklepa o odobritvi sofinancerskih sredstev so bili v letu 2008 izvedeni postopki po ZJN 
za izbiro izdelovalca PGD/PZI dokumentacije, za izbiro izvajalca GOI del in tehnični nadzor. Pred začetkom 
gradnje je bila tudi nameščena informativna tabla. Za rekonstrukcijo ni bilo potrebno gradbeno dovoljenje, 
zato so bila le pridobljena soglasja/služnosti lastnikov zemljišč za predvidene posege v njihova zemljišča, 
nato pa so se v septembru 2008 začela dela. Del načrtovanih preureditev je že bil izveden v letu 2008, in sicer 
je bilo cca 90 m ceste že preurejene, zgrajen tudi del hodnika za pešce in urejena infrastruktura. Istočasno so 
se izvajali postopki za odkup zemljišča in stanovanjske hiše predvidene za rušenje. Izvedena je bila cenitev 
objekta, z lastnico ugotovljeno, da zahteva nadomestno gradnjo v neposredni bližini. V letu 2009 so tekla 
pogajanja za pridobitev dodatno potrebnega zemljišča za nadomestno gradnjo. V juliju in avgustu 2009 se je 
nadaljevala rekonstrukcija ceste, zaključek operacije pa je bil predviden v septembru 2010. Pri pripravi 
nadomestne gradnje je bilo ugotovljeno, da bi bilo za njeno realizacijo, potrebno odkupiti tudi gospodarsko 
poslopje v neposredni bližini, katerega lastniki pa so zahtevali nadomestno gradnjo, kar bi projekt 
nesorazmerno podražilo. S problemom je občina seznanila SVLR in ob ugotovitvi, da bodo tudi brez rušenja 
stanovanjske hiše osnovni cilji projekta doseženi. Projekt je bil dokončan v juniju 2012. 
OB034-10-0012 - SANACIJA POVRŠIN V PARKU POD DOMOM STAREJŠIH 

Namen in cilj 

Parkovne površine pod Domom starejših so bile urejene v 90.-ih letih in od takrat asfaltne peščeve poti niso 
bile prenovljene. Zaradi poškodb, ki so v teh letih nastale je potrebno asfaltne površine na novo preplastiti in 
s tem zagotoviti varno hojo za uporabnike. 
Stanje projekta 

Zaključen. 
OB034-11-0012 - PEŠPOT HRASTNIK-DOL 

Namen in cilj 
Peš povezava med Hrastnikom in Dolom, preko starega Hrastnika, je priljubljena sprehajalna pot, ki pa jo je 
potrebno za varno hojo urediti. Poseg predvideva razširitev, utrditev in namestitev varovalne ograje ob trasi. 
V letu 2012 bomo z urejanjem pešpoti na tem območju nadaljevali in sicer s pripravo trase za bodočo trim 
stezo. 
Stanje projekta 

V pripravi in izvajanju. Projekt se v letu 2012 še ne bo izvajal. 
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OB034-11-0025 - UREJANJE MESTNEGA JEDRA HRASTNIK -LOG, 
MONTIGNY 

Namen in cilj 

S projektom UREJANJE MESTNEGA JEDRA HRASTNIK - LOG - MONTIGNY se uredi območje od lipe mimo 
Sijaja, Abecede in mimo vrtca Dolinca do Doma starejših Hrastnik. S projektom se načrtuje: - izboljšanje 
prometne pretočnosti in varnosti, - obnova obstoječe in izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture, - 
hortikulturna ureditev območja. Glede na razpoložljivo kvoto EU sredstev se načrtuje izvedba prvih dveh faz 
od lipe do križišča pri abecedi. 
Stanje projekta 

V pripravi. V letu 2012 je bila dokončana PZI in investicijska dokumentacija. Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo je v maju 2012 objavilo javni poziv za sofinanciranje operacij iz naslova razvojne 
prioritete razvoja regij, s katerim je opredeljena možnost sofinanciranja v letih 2013 in 2014, zato je bilo 
potrebno v NRP dinamiko zagotavljanja sredstev uskladiti z razpisnimi pogoji. 
OB034-12-0007 - OBNOVA TUNELA NA KALU 

Namen in cilj 

Tunel na lokalni cesti Hrastnik - Kal je dotrajan do te mere, da ne omogoča več varne vožnje skozenj, 
prometno tehnični elementi objekta pa ne omogočajo prevoza avtobusov in večjih tovornih vozil. Na osnovi 
izdelane projektne dokumentacije PZI, bo zgrajen nov betonski tunel, ki bo zagotavljal varno vožnjo, njegov 
profil pa bo omogočal prevoz vseh vozil, kar bo pomenilo novo kvaliteto v razvojnem smislu območja Kala. 
Stanje projekta 

V pripravi 
OB034-12-0008 - GRADNJA PLOČNIKA OB R1 221 

Namen in cilj 

Pločnik ob regionalni cesti R1 221 na odseku od križišča v centru proti jami Ojstro je v zelo slabem stanju, 
poškodovan je tudi konstrukcijski del. Občina je v letu 2012 naročila projektno dokumentacijo, projektno 
nalogo pa uskladila z Direkcijo RS za ceste, ki je izvajala vzdrževalna dela in del odseka navedene ceste 
preplastila. V načrtu je preplastitev do jame Ojstro, prej pa je potrebno zgraditi nov pločnik in obnoviti 
komunalne vode na tem območju (toplovod, JR, vodovod). Cilj projekta je zagotoviti varno hojo pešcem, z 
dokončno preplastitvijo cestišča pa dokončati dela na tem cestnem odseku. 
Stanje projekta 

V pripravi. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

OB034-08-0009 - REKONSTRUKCIJA R1 221 ODSEK RINALDO-
KAMNOLOM 

Namen in cilj 

Skladno s sofinancerskim sporazumom, podpisanim z DRSC, je občina Hrastnik dolžna zagotavljati 
sofinancerski delež pri rekonstrukciji cestnega odseka Rinaldo - kamnolom. Sredstva so namenjena za 
gradnjo komunalne infrastrukture, ki je v lasti občine. V letu 2011 je bila predvidena rekonstrukcija odseka 
od Ravnikarjevega mostu do Korbarjevega odcepa, ki pa ni bila izvedena in se prestavlja v leto 2012 in 2013. 
Gradnja se bo v letu 2012 pričela, dinamika zagotavljanja sredstev pa sledi načrtu DRSC in bo v letu 2012 
manjša od prvotno načrtovane. 
Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave, izvajanje je načrtovano za počitniške mesece leta 2012 in 2013. 
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15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB034-06-0046 - IZGRADNJA REGIJSKE DEPONIJE UNIČNO 

Namen in cilj 

Regijski projekt izgradnje centra za ravnanje z odpadki je nadaljevanje gradnje potrebne infrastrukture za 
ravnanje z odpadki in obsega gradnjo sortirnice suhe frakcije, kompostarno, MBO, dostopno cesto in širitev 
odlagalnega polja. V projekt so vključene občine Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Radeče in Hrastnik, 
sofinanciranje pa poteka skladno z medobčinsko pogodbo. Projekt bo dokončan leta 2013, predvidena 
vrednost projekta znaša 10.012.004,69 €, vključuje pa gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti. Potrebna 
sredstva se zagotavljajo iz kohezijskih skladov iz proračuna RS in občin partneric v projektu. Projekt, ki se je 
pričel v letu 2011 bo v glavnem dokončan v letih 2012 in 2013, ko bo zaključena gradnja vseh objektov. V letu 
2013 in 2014 bo sledilo poskusno obratovanje do dokončne predaje objektov v uporabo. 
Stanje projekta 

V teku je projektiranje in gradnja skladno z rumeno knjigo FIDIC. 
OB034-12-0009 - OBNOVE IN INV. VLAGANJA V GJS-ODPADKI 

Namen in cilj 

Občina je s pogodbo prenesla infrastrukturo v upravljanje javnemu podjetju CEROZ. Del sredstev najemnine 
bo namenjen vzdrževanju infrastrukture za zagotovitev kvalitetnega izvajanja gospodarske javne službe 
ravnanja z odpadki. 
Stanje projekta 

v pripravi 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB034-06-0045 - SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE HRASTNIK 

Namen in cilj 
Skladno z zakonodajo s področja urejanja odpadnih voda, je občina dolžna do leta 2017 ustvariti pogoje, ki 
bodo občanom omogočili priključitev na sistem javne kanalizacije, kjer je to mogoče. Potrebno bo zgraditi 
manjkajoče odseke sekundarnih vodov, ki bodo odpadno vodo preko že zgrajene primarne mreže odvajali na 
centralno čistilno napravo. 
Stanje projekta 

v pripravi 
OB034-08-0010 - IZVEDBA KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV 

Namen in cilj 

Hkrati z gradnjo primarnega kolektorskega omrežja so se v letu 2009 in 2010 gradili tudi priključki izven 
cestnega telesa, ki niso bili del projekta Izgradnje CČN in kolektorskega omrežja ter obnavljala komunalna 
infrastruktura na odsekih gradenj. V letu 2011 bomo izvajali priključke na že zgrajenem delu kanalizacijskega 
omrežja in hkrati zagotovili tudi obnovo komunalne infrastrukture na teh območjih. Aktivnosti in gradnja 
priključkov se intenzivno nadaljuje tudi v letu 2012 
Stanje projekta 

V pripravi in izvajanju. 
OB034-09-0005 - GRADNJA SEKUNDAR. KANALIZ. OMREŽJA DOL 

Namen in cilj 

Projekt je vključen v izvedbeni načrt RRP Zasavske regije za obdobje 2010 2012, ki sloni na izhodiščih 
regionalnega razvojnega programa Zasavske regije za obdobje 2007 2013. Strateški dokument (Regionalni 
razvojni program) je bil sprejet na Svetu zasavske regije 22.02.2007, Izvedbeni načrt pa 22.06.2007, 
05.05.2008 in 05.10.2009. Predmet projekta je sekundarno fekalno kanalizacijsko omrežje območja Dol pri 
Hrastniku, ki gravitira na primarno kanalizacijo in na CČN Hrastnik. Predvidena fekalna kanalizacija je 
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namenjena odvajanju fekalnih odplak območja Dola pri Hrastniku. Obstoječa kanalizacija se ohrani kot 
meteorna. V projektu so vsebovana območja, kjer je poseljenost najgostejša, kar bo zagotovilo optimalno 
število priključkov in posledično izpolnitev ciljev, ki jih je potrebno doseči skladno z odločbo evropske 
komisije o sofinanciranju projekta Centralne čistilne naprave in kolektorskega omrežja. Projekt je izdelan za 
širše območje naselij Slatno, Dol pri Hrastniku, Novi Dol in Brnica. Celotna dolžina predvidene sekundarne 
fekalne kanalizacije po projektni dokumentaciji znaša cca 6606.00 m. Celoten projekt je glede na dinamiko 
gradnje, razdeljen na posamezna zaokrožena območja. Trase fekalne kanalizacije potekajo v večini po 
obstoječih javnih cestah in poteh, kjer pa zaradi konfiguracije terena to ni mogoče, pa potekajo po zelenih 
površinah. 
Stanje projekta 

Občina Hrastnik je v letu 2009 sklenila pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za sekundarno 
kanalizacijsko omrežje širšega območja Dola pri Hrastniku. Projekt je bil dokončan v novembru 2009, 
sočasno pa so se izvajale aktivnosti urejanja zemljiških zadev (služnosti, pravica graditi) zaradi pridobitve 
gradbenega dovoljenja v prvem tromesečju 2010. V letu 2010 je potekala gradnja, zgrajeno je bilo približno 
3,3 km kanalizacije. Gradnja se je nadaljevala tudi v letu 2011 in se tudi v 2012, ko bo naložba dokončana. 
OB034-10-0002 - OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-RAVNANJE Z ODP. 
VODO 

Namen in cilj 

Občina je s pogodbo prenesla izvajalcu gospodarske javne službe infrastrukturo (kanalizacijski sistem) za 
izvajanje gospodarske javne službe. Sredstva najemnine so namenjena obnovi in dograditvi infrastrukture, 
kar dolgoročno zagotavlja kvalitetno izvajanje javne službe. V postopkih priključevanja gospodinjstev na 
centralno čistilno napravo bo ponekod potrebno dograditi sekundarne sisteme oziroma jih obnoviti. 
Stanje projekta 

Delno v pripravi in izvajanju. 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

OB034-06-0073 - Vodovodno omrežje TURJE-GORE-KOPITNIK 

Namen in cilj 
Projekt predstavlja nadaljevanje v letu 2009 končane gradnje primarnega omrežja in obsega gradnjo 30 m3 
vodohrana Vanč s potrebno povezavo na omrežje ter ustrezno prevezavo sistema za Skopno. V letu 2011 se 
projekt nadaljuje z izgradnjo vodovoda proti Fračjemu Dolu in proti naselju Skopno. V letu 2012 bo 
vodovodna povezava zgrajena še v zaselek pod "Savotom" in desni krak naselja Fračji Dol. V letih 2013 in 
2014 pa načrtujemo izgradnjo dodatnih še manjkajočih odsekov. 
Stanje projekta 

V pripravi in izvajanju. 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

OB034-07-0035 - ODKUPI IN ODŠKODNINE ZA POSEGE V PROSTOR 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena odkupom potrebnih zemljišč za gradnjo ali druge posege v prostor ter urejanju 
zemljiškoknjižnih zadev, v skladu s sprejetim letnim načrtom. 
Stanje projekta 
v pripravi 
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16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB034-06-0036 - PROSTORSKO NAČRTOVANJE 

Namen in cilj 

V okviru prostorskega načrtovanja občina zagotavlja izdelavo Občinskega prostorskega načrta ter izdelavo 
oziroma spremembe Občinskih podrobnih prostorskih načrtov. V letu 2011 naj bi bil dokončan glavni 
dokument OPN - Občinski prostorski načrt, ki predstavlja osnovo za nadaljnje razpolaganje s prostorom. V 
letu 2011 so bile aktivnosti usmerjene v dopolnitev osnutka OPN, v letu 2012 pa načrtujemo izdelavo 
dodatnih strokovnih podlag za utemeljitev posegov na najboljša kmetijska zemljišča, dokončanje poplavnih in 
erozivnih kart, javno razgrnitev dopolnjenega osnutka, pripravo predloga in sprejetje OPN na občinskem 
svetu. 
Stanje projekta 
Osnutek OPN je predan na Ministrstvo za okolje in prostor, pridobljene so smernice nosilcev urejanja 
prostora, ostali postopki do sprejetja, vključno z javno razgrnitvijo, bodo izvedeni v letu 2012. 
OB034-07-0034 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Namen in cilj 

Pravočasna priprava projektne dokumentacije predstavlja osnovo za prijavo na javne razpise za pridobitev 
sofinancerskih sredstev in jo je potrebno izdelati vnaprej ter na njeni osnovi pravočasno pridobiti tudi 
upravna dovoljenja za posege v prostor. V letih 2012-2015 bomo za projekta, ki jih načrtujemo, naročili 
izdelavo dokumentacije iz te postavke, naknadno pa bodo projekti uvrščeni v redni del proračuna. Gre za 
projekta kanalizacijskega omrežja, racionalne rabe energije, energetske sanacije, itd. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-09-0006 - UREJANJE RUDARSKEGA OBMOČJA RESNICA 

Namen in cilj 

Projekt je vključen v izvedbeni načrt RRP Zasavske regije za obdobje 2010 2012, ki sloni na izhodiščih 
regionalnega razvojnega programa Zasavske regije za obdobje 2007 2013. Strateški dokument (Regionalni 
razvojni program) je bil sprejet na Svetu zasavske regije 22.02.2007, Izvedbeni načrt pa 22.06.2007, 
05.05.2008 in 05.10.2009. Območje OPPN Resnica obsega degradirano območje nekdanje rudarske kolonije, 
ki je nujno potrebno prenove. Namen tega projekta je, da se v skladu z določili prostorskega akta na tem 
območju zgradi potrebna komunalna infrastruktura, rekonstruirajo oziroma zgradijo nove prometne 
površine, z območja odstranijo vsi objekti predvideni za rušenje in zemljišče pripravi za predvideno 
stanovanjsko gradnjo in gradnjo poslovnih objektov. Uredi se okolica spomeniško varovanega objekta v 
katerem je Mlakarjevo stanovanje. Površine, ki niso prometne se bodo rekultivirale in ozelenile. Predvidene 
so tudi površine za športno dejavnost in otroška igrišča. Posebno pozornost pa bo potrebno nameniti 
odvodnjavanju območja in zaledja. Zato je predvidena izvedba meteorne kanalizacije v takšnem obsegu, da je 
kasneje mogoče nanjo priključiti tudi odvodnjavanje višje ležečih saniranih rudniških površin. Nosilec 
projekta bo RTH d.o.o. Trbovlje, občina Hrastnik in ostali lastniki infrastrukture pa se bodo v realizacijo 
projekta vključevali s pokritjem stroškov gradnje svoje infrastrukture Cilj tega projekta. Z realizacijo projekta 
bo območje komunalno urejeno in zemljišče pripravljeno za gradnjo večstanovanjskih objektov s cca 150 
stanovanji in objekta za poslovne, storitvene in druge nemoteče dejavnosti. Potrebno bo zgraditi novo cesto 
širine 6 m z hodnikom za pešce v kateri bo tudi koridor za večino ostale infrastrukture (meteorna in fekalna 
kanalizacija, vodovod, JR, telefonija, CATV, toplovod). Odstranijo se vsi pomožni objekti in garaže, ki so 
predvidene za rušenje. Nivojsko se grobo izravnajo površine, kjer bo kasneje potekala gradnja objektov. 
Stanje projekta 

V dogovoru z RTH d.o.o. Trbovlje je le-ta v letu 2009 naročil izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI za 
komunalno ureditev območja Resnica v skladu z OPPN Resnica S5 ter na tej dokumentaciji temelječ Program 
komunalnega urejanja. Projektna dokumentacija je bila izdelana v letu 2010. Hkrati je potekalo tudi urejanje 
lastniških razmerij med RTH Trbovlje, Občino Hrastnik in ostalimi lastniki zemljišč ali objektov zaradi 
pridobitve gradbenega dovoljenja, ki je bilo pridobljeno v letu 2010. Na osnovi dokumentacije bo sklenjen 
sporazum o razdelitvi aktivnosti in financiranja posameznih segmentov projekta. V letu 2012 je bila prva faza 
projekta dokončana, občina Hrastnik pa bo sredstva predvidena v rebalansu namenila za potrebne odkupe in 
urejanje lastniških razmerij. 
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16039001 - Oskrba z vodo 

OB034-09-0004 - OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-VODOOSKRBA 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena obnovi infrastrukture, ki je bila s pogodbo dana v najem izvajalcu javne službe in bodo 
porabljena za obnovitvene naložbe v infrastrukturo s področja vodooskrbe. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-10-0011 - VODOVOD SP. MARNO-SLATNO-DOL 

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotoviti zadostne količine pitne vode naseljem Spodnje Marno, Slatno in Dol, hkrati pa z 
zadostno akumulacijo zagotoviti tudi požarno vodo za celotno naselje Dol. Projekt zajema izgradnjo 
vodovodne povezave Spodnje Marno - Slatno - Dol in izgradnjo treh vodohranov. Projekt bo v celoti dokončan 
v letu 2012. 
Stanje projekta 

V izvajanju v letu 2012. 
OB034-11-0033 - VODOVODNO OMREŽJE KAL 

Namen in cilj 

Vodooskrba celotnega območja Kala je organizirana v obliki vaških sistemov (Spodnji in Zgornji Kal), ki ne 
zagotavljajo ustrezne oskrbe s pitno vodo. V letu 2012 nameravamo na obstoječem sistemu Spodnji Kal 
zagotoviti dodatne količine vode in jo pred uporabo pripraviti, kar pomeni namestiti klorinator, ipd. Hkrati 
bomo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije za zagotovitev celovite rešitve vodooskrbe celotnega 
območja Kala. 
Stanje projekta 
V pripravi dokumentacija za izvedbo vrtine. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB034-10-0003 - OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-POKOP. 

Namen in cilj 

Sredstva najemnine, ki jo izvajalec gospodarske javne službe plačuje občini za infrastrukturo dano v najem, so 
namenjena zagotavljanju potrebnega standarda objektov in infrastrukture na pokopališču, za nemoteno 
izvajanje gospodarske javne službe. 
Stanje projekta 

V pripravi in izvajanju. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB034-07-0032 - OPREMA ZUNANJIH IGRIŠČ 

Namen in cilj 
V letu 2012 bo na novo urejeno otroško igrišče na Logu, prenovljeni pa igrišči v naselju Aleša Kaple in na 
Dolu. Nameščena bodo nova igrala in poskrbljeno za dodatno varnost skladno z zakonodajo. 
Stanje projekta 

V pripravi in izvajanju 
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OB034-11-0046 - GRADNJA BALINIŠČA DOL 

Namen in cilj 
Na predlog Društva upokojencev Dol bo v letu 2012 določena lokacija in urejeno balinišče za tovrstno 
rekreacijo. 
Stanje projekta 

V pripravi 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

OB034-06-0043 - ODKUPI IN OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ SPODNJE MARNO 

Namen in cilj 

V okviru območja sprejetega prostorskega akta Spodnje Marno je načrtovana gradnja individualnih objektov, 
zato je bila v letu 2010 zgrajena cesta za dostop do gradbenih parcel in zagotovljena osnovna komunalna 
oprema. V letu 2011 je načrtovana izvedba dreniranja območja "A", kar predstavlja predpogoj za nadaljnjo 
gradnjo objektov, ki zaradi delno pogojno plazovitega območja ni mogoča. V letu 2012 nameravamo 
dokončati dreniranje območja "A". 
Stanje projekta 
V letu 2009 izvedeni delni odkupi zemljišč v območju "B". Nadaljevanje z odkupi v letu 2010 (območje "B"). V 
letu 2011 nadaljevanje odkupov in izvedba odvodnjavanja. V letu 2012 dokončanje sistema dreniranja. 
 

50 - Krajevna skupnost Rudnik 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

OB034-09-0017 - PEŠPOTI V KS RUDNIK 

Namen in cilj 
Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se uredi pešpot na Novem domu. 
Stanje projekta 

OB034-11-0035 - CESTA PADLIH BORCEV 11 C 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena asfaltirana cesta v dolžini 80 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-09-0020 - CESTA DO NOVI DOM 33 A 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena cesta v dolžini 40 m in uredi javna 
razsvetljava v dolžini 150 m. 
Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 
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OB034-09-0021 - CESTA JP 623711 

Namen in cilj 
Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena cesta in uredi javna razsvetljava v dolžini 
150 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0005 - ODCEP ULICA MLADIH BORCEV 5 

Namen in cilj 
Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena asfaltirana cesta v dolžini 85 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0006 - CESTA DO NOVI DOM 17 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena asfaltirana cesta v dolžini 30 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 

13029004 - Cestna razsvetljava 
OB034-11-0036 - CESTNA RAZSVETLJAVA LK 123091 
Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se postavi 5 svetilk na celotnem odseku ceste. 
Stanje projekta 
V pripravi. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

 

51 - Krajevna skupnost Steklarna 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-07-0076 - CESTA OD DC 224 DO GRAJSKA POT 3 

Namen in cilj 
Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se prične z aktivnostmi glede posodobitve omenjene ceste. V prvi fazi se 
je v letu 2011 izdelal idejni načrt, po pregledu in uskladitvi idejnega načrta pa se bo pričelo z izdelavo 
projekta PZI. V prihodnjih letih se bo pričelo z posodobitvijo ceste po etapah. 
Stanje projekta 

Izdelan je idejni projekt. 
OB034-11-0002 - CESTA PRED RIBIŠKIM DOMOM 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj makadamska cesta v skupni površini 200 m2. 
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Stanje projekta 

V pripravi. 

16039001 - Oskrba z vodo 

 

52 - Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-07-0056 - CESTA GALUN- BREGAR 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se sredstva namenjena v posodobitev ceste zgoraj omenjene ceste, 
namenijo v posodobitev ceste, ki je naslednja po seznamu investicijskih vlaganj. 
Stanje projekta 

OB034-09-0024 - CESTA KODRUN - SIVKA 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se prične s posodobitvijo zgoraj omenjene ceste v dolžini 200 m v 
obdobju dveh let. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0041 - CESTA BOROVŠAK 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena asfaltirana cesta v dolžini 250 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 

 

53 - Krajevna skupnost Marno 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB034-07-0079 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS MARNO 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa KS se izdela projektna dokumentacija PGD/PZI za rekonstrukcijo objekta. 
Stanje projekta 

Izdelan je idejni načrt za dozidavo doma KS. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-09-0029 - CESTA DO KMETA 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena cesta v dolžini 55 m. 
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Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-09-0032 - CESTA SP. MARNO- STRMLJAN 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena makadamska cesta v dolžini 550 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0013 - AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE MARNO 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se uredi avtobusna postaja na Marnem, Sredstva so prenesena iz leta 
2011, ker investicija ni bila realizirana. 
Stanje projekta 

v pripravi. 
OB034-11-0014 - CESTA KAČIČ DRAGO 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena cesta v dolžini 30 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0015 - CESTA HAFNER 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena cesta v dolžini 50 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0017 - CESTA ZAJC 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi makadamska cesta. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0045 - CESTA BRDCE - MARNO 

Namen in cilj 
Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena asfaltirana cesta v dolžini cca 1000,00 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-12-0002 - CESTNI ODSEK GOZDNIKAR 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena makadamska cesta v dolžini 30 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
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13029004 - Cestna razsvetljava 

OB034-07-0084 - CESTNA RAZSVETLJAVA KOVAČ, KAČIČ, KUPEC 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se uredi cestna razsvetljava na odseku Kovač - Kačič, Kupec v dolžini 
200 m. 
Stanje projekta 

V pripravi 
OB034-07-0086 - CESTNA RAZSVETLJAVA PODMENIK- ČERNELIČ- VAS 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se uredi cestna razsvetljava na odseku Podmenik- Černelič - vas v 
dolžini 250 m. 
Stanje projekta 

OB034-09-0028 - CESTA PAJK - ŽAGAR 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se uredi cestna razsvetljava na omenjenem odseku v dolžini 150 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0016 - RAZSVETLJAVA MARNO- BRDCE 

Namen in cilj 
Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se uredi cestna razsvetljava v dolžini 600 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0018 - RAZSVETLJAVA TUŠEK- GAJŠEK 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi makadamska cesta. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
 

54 - Krajevna skupnost Turje-Gore 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB034-07-0013 - UREDITEV DOMA KS 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se nameni za vzdrževanje doma KS. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-07-0087 - CESTA MEJAČ JURE 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se bo v primeru pridobitve soglasij lastnikov posodobila zgoraj 
omenjena cesta. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-09-0035 - CESTA LK 122111 DO KIRNA 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena cesta v dolžini 150 m. 
Stanje projekta 
V pripravi. 
OB034-11-0019 - POSODOBITEV CESTNEGA ODSEKA VERKO 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena makadamska cesta v dolžini 50 m. 
Stanje projekta 
V pripravi 
OB034-11-0020 - POSODOBITEV CESTNEGA ODSEKA VIČIČ- ŠERGAN 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena makadamska cesta v dolžini 150 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0042 - CESTA PIKELJ 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena makadamska cesta v dolžini 30 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0043 - CESTA JP622731 KOVK- KUPČA VAS- TURJE 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi del zgoraj omenjen ceste v dolžini 80 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB034-07-0010 - VRTNA UTA IN UREDITEV IGRIŠČA V KS TURJE - GORE 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se bo uredila večnamenska uta pred domom KS Turje- Gore. 
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55 - Krajevna skupnost Kovk 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-09-0045 - CESTA LK 122091 TURJE- KOVK 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se je v letu 2011 pričela posodabljati zgoraj omenjena cesta. Projekt PZI 
je narejen za celotno posodobitev ceste. 
Stanje projekta 
V pripravi. 
OB034-11-0004 - ODVODNJAVANJE DOBERŠEK IN OGRAJA PRI LAZNIK 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti, se zaradi velike količine meteorne vode uredi odvodnjavanje na cesti 
Doberšek in postavi zaščitna ograja pri stanovanjski hiši Laznik. Sredstva se zaradi nerealizacije v letu 2011, 
prenesejo v leto 2012. 
Stanje projekta 

V pripravi. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 
 

56 - Krajevna skupnost Boben 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB034-07-0064 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se zamenja stavbno pohištvo na domu KS. 
Stanje projekta 

V pripravi. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

OB034-11-0038 - CESTA VODEP 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena asfaltirana cesta v dolžini 50 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-07-0092 - CESTA BURŠIČ- VODEB 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena cesta v dolžini 142 m. 
Stanje projekta 
V pripravi. 
OB034-07-0094 - CESTA DUŠIČ- TRUPI 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se nadaljujejo posodobitev zgoraj omenjene ceste. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0010 - CESTA REZERVOAR- MUHVIČ 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena makadamska cesta v dolžini 120 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0044 - CESTA MARKO-PUNGARŠEK- HLADNIK, II. FAZA 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena asfaltirana cesta v dolžini 80 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB034-07-0065 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V ŠPORTNO IGRIŠČE 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se zamenja ograja na športnem igrišču. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
 

57 - Krajevna skupnost Prapretno 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB034-07-0069 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se nadaljuje z investicijskimi vlaganji v dom KS. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-07-0026 - CESTA HRASTNIK -PRAPRETNO - HRASTNIK 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se nadaljuje s posodobitvijo zgoraj omenjene ceste. 
Stanje projekta 
V pripravi. 
OB034-11-0008 - KANALIZACIJA KS PRAPRETNO 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se uredi kanalizacija v KS Prapretno. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0040 - CESTA PRAPRETNO - LAMOVŠEK 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena asfaltirana cesta. 
Stanje projekta 

V pripravi. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB034-11-0009 - RAZSVETLJAVA ZELENIK-FIRŠT 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se uredi javna razsvetljava na omenjenem odseku v dolžini 200 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0039 - RAZSVETLJAVA SKAZA 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se postavi svetilka pri stanovanjski hiši Skaza. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
 

58 - Krajevna skupnost Krnice-Šavna Peč 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB034-07-0072 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se nadaljuje z investicijskimi vlaganji v dom KS. 
Stanje projekta 

V pripravi. 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-07-0071 - CESTA JAZBINŠEK- KOLMAN 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se nadaljuje posodobitev zgoraj omenjen ceste v dolžini 100 m. 
Stanje projekta 
V pripravi. 
OB034-07-0100 - CESTA MIHELIČ- HALILOVIČ 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se v primeru pridobitve soglasij lastnikov posodobi zgoraj omenjena 
cesta v dolžini 300 m v obdobju dveh let. 
Stanje projekta 
V pripravi. 
OB034-07-0103 - CESTA GRIČAR- GRLICA 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa sveta KS se posodobi zgoraj omenjena cesta v dolžini 263 m. 
Stanje projekta 
V pripravi. 
 

59 - Krajevna skupnost Podkraj 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB034-07-0025 - UREDITEV DOMA KS 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se nadaljuje z investicijskimi vlaganji v dom KS. 
Stanje projekta 

V pripravi. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

OB034-09-0047 - CESTA OD KREŽE STANKO DO KREŽE MARKO 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena cesta v dolžini 200 m. 
Stanje projekta 

V pripravi. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-07-0105 - CESTA FERK - SIMONČIČ 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena cesta v dolžini 200 m. 
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Stanje projekta 

V pripravi. 
OB034-11-0001 - FERK - VENE 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena cesta v dolžini 200 m. 
Stanje projekta 
V pripravi. 


