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Uvod 
 

"Kadar se ena vrata zaprejo, se odprejo druga. 
A tako pogosto dolgo in s toliko obžalovanja 
strmimo v zaprta, da sploh ne vidimo tistih, ki 
se nam odpirajo."  
                                         (Alexander Graham Bell) 

 
 
Odločitve, ki jih sprejemamo danes, bodo pomembno vplivale na življenja generacij v 
prihodnjih letih, morda desetletjih. Zato moramo pri pogledu v prihodnost razvoja 
naše občine pokazati pogum in odločnost, a hkrati tudi veliko mero odgovornosti in 
preudarnosti. Proces priprave razvojnega programa občine smo izkoristili za soočenje 
čim širšega kroga ljudi z največjimi izzivi občine, za razgovor o tem kaj zmoremo in 
česa ne ter dogovor o smeri razvoja, ciljih, prioritetah, ukrepih in odgovornostih. 

 
Edina stalnica v tem hitro spreminjajočem se svetu so spremembe. In v preteklosti se 
je že večkrat pokazalo, da so najbolj prodorni in uspešni tisti, ki se tem spremembam 
najhitreje prilagajajo. Novo razvojno pot, ki jo predstavljamo v tem programu, smo 
zato na kratko poimenovali "preobrazba". 
 
Občina Hrastnik je v preteklih letih pospešeno vlagala sredstva v okoljsko in družbeno 
infrastrukturo, v ta namen pridobila znatna razvojna sredstva EU ter pomembno 
izboljšala kakovost bivanja ter stanje okolja. Izbor projektov in vlaganj je bil skladen s 
sprejetimi usmeritvami države in smernicami EU, kar je bil predpogoj za uspešno 
kandidiranje na razpisih za sofinanciranje iz EU skladov in proračuna RS. Obdobje v 
katerem se nahajamo je drugačno in zaznamovano s posledicami zapiranja rudnika, 
gospodarsko krizo, naraščajočo brezposelnostjo in negativnimi demografskimi 
gibanji. Skratka, razmere so težke, pa vendar, se je že kdaj zgodilo, da časi niso bili 
težki, da težav ni bilo in da je bilo vsega dovolj? 
 
Desetletja trdoživosti in vztrajnosti naših ljudi, ki so previharili vse krize in različne 
družbene ureditve, so tisto zagotovilo, da bomo tudi danes našli svojo pravo pot. Pred 
občino se postavljajo novi izzivi povezani s prestrukturiranjem gospodarstva in 
iskanjem novih zaposlitvenih priložnosti v lokalnem okolju, učinkovitim upravljanjem z 
vse bolj omejenimi finančnimi viri, pravočasno pripravo pravih razvojnih projektov za 
novo finančno perspektivo EU 2014 - 2020 ter zagotavljanjem pogojev za trajnostni 
razvoj občine.  
 
V zaostrenih pogojih je treba premišljeno izbirati ukrepe, ki bodo na eni strani 
ohranjali in izboljševali današnje pogoje bivanja za vse generacije občanov, na drugi 
pa spodbujali mlade, da ostanejo v Hrastniku, si tu ustvarijo delovno mesto in dom. 
Potrebujemo ljudi, ki znajo izpeljati projekte. Potrebujemo ustvarjalnost, podjetnost in 
dobro sodelovanje za uresničevanje vizij. O navedenih izzivih se je razpravljalo na več 
razvojnih delavnicah z občani, podjetniki in društvi. Na osnovi zaključkov delavnic, 
analize stanja ter trendov pa je začrtana strategija razvoja, postavljene so prioritete 
in nabor ukrepov. Ti se v večji meri kot doslej usmerjajo v zagotavljanje pogojev za 
lokalni ekonomski razvoj in kakovost bivanja.  
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Občina Hrastnik bo do leta 2020 »na temeljih tradicije in načelih trajnostnega razvoja 
gradila prodorno in odprto skupnost ter privlačnejši Hrastnik“. V ta namen je 
postavila 4 prednostne usmeritve: 
 

 ustvarjanje možnosti za gospodarsko preobrazbo in delovna mesta, 
 oblikovanje privlačnega in varnega okolja za bivanje vseh generacij, 
 skrb za zdravo okolje in urejanje prostora v mestu in na podeželju in 
 učinkovito upravljanje občine in vodenje razvojnega procesa. 

 
Znotraj prioritet predlagamo vrsto konkretnih ukrepov, ki spodbujajo podjetnost in 
ustvarjanje novih delovnih mest ter prispevajo k vzpostavljanju zdravega in dobro 
organiziranega življenjskega okolja. Razvojni program tako predstavlja okvir 
delovanja občinski upravi, občinskim javnim zavodom in javnim podjetjem ter 
krajevnim skupnostim. Občanom, podjetjem in investitorjem pa dokument sporoča 
kakšno življenjsko in poslovno okolje lahko pričakujejo v Občini Hrastnik.  
 
Prepričan sem, da nihče med nami ne misli, da je uresničevanje razvojne preobrazbe 
Občine Hrastnik možno reševati s prelaganjem na prihodnost ali na koga drugega. 
Gre za našo skupno stvar. Bomo uspeli videti katera vrata se nam odpirajo? Imamo 
voljo, sposobnosti in znanje. Ni razloga, da nam z medsebojnim zaupanjem in 
ustvarjalnim dialogom ne bi uspelo - ne samo najti odprta vrata, temveč kakšna tudi 
na novo odpreti. 

 
 
 
 

Miran JERIČ, župan  
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1. Namen in metodologija priprave razvojnega programa 
 
 
 
Zaradi velikih zamud pri pripravi državnih in regionalnih programov za obdobje 2014 – 2020 je bilo 
potrebno vse do začetka leta 2014 počakati tudi z zaključevanjem občinskega razvojnega programa. 
Izbrani naj bi bili ukrepi in projekti, ki bodo skladni tudi z usmeritvami države in regije ter s 
pričakovanimi bodočimi finančnimi viri in pogoji financiranja (op. celoten, a s strani EU še nepotrjen, 
osnutek Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020 je bil objavljen 
šele 20. 1. 2014, v osnutku in usklajevanju je tudi Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 
2020, v osnutku in v usklajevanju pa se nahaja tudi Regionalni razvojni program Zasavja 2014 – 2020).  
 
V času nastajanja razvojnega programa je Vlada RS tudi za območje občine Hrastnik sprejela poseben 
program poimenovan Dodatni začasni ukrepi razvojne podpore za problemsko območje z visoko 
brezposelnostjo Območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Ukrepi Vlade RS, 25. 7. 2013), ki uvaja 
posebne spodbude in davčne olajšave za območja, kjer stopnja brezposelnosti tri zaporedne mesece 
presega 17%. Cilji programa, ki naj bi se izvajal do leta 2018, so: zmanjšati zaostanek v razvoju, 
ustvariti nova delovna mesta, vzpostaviti pogoje za dolgoročno gospodarsko rast, zagnati nova 
inovativna podjetja, spodbuditi vlaganja in izboljšati gospodarsko infrastrukturo. Vladni ukrepi so 
povzeti v tem razvojnem programu, saj bi morali pomembno, predvsem finančno, dopolniti ukrepe 
občine za gospodarsko preobrazbo in zaposlovanje opredeljene v tem programu.  
 
Za razvoj so seveda pomembni vsi projekti in ukrepi, vendar je nabor rangiran tudi s stopnjami 
prioritete glede na predvideno razpoložljivost dodatnih virov. Predvidena dinamika izvajanja je 
prilagojena prioritetam aktualne finančne perspektive Evropske unije, prednostno pa so izpostavljeni 
še projekti, ki so jih kot najpomembnejše izpostavili občani in občanke v procesu oblikovanja 
programa, projekti, ki jih občini narekujeta evropska in nacionalna zakonodaja ter seveda projekti, ki 
bodo realno pripeljali do želene preobrazbe občine.   
 

 Namen 
Ena temeljnih nalog lokalne samouprave je skrb za lokalni trajnostni razvoj. Občina Hrastnik doslej 
svojega razvoja ni načrtovala s celostnim razvojnim dokumentom, temveč se je ravnala po 
regionalnem razvojnem programu Zasavja in sektorskih programih za posamezna področja (pr. razvoj 
podeželja, …). Namen samostojnega razvojnega programa je opredeliti skupne dolgoročne družbene, 
gospodarske in okoljske cilje razvoja občine ter jih medsebojno uskladiti. Ob tem se želi skozi proces 
razvojnega načrtovanja aktivirati  lokalno in regionalno okolje in občinske ter regijske institucije za 
skupno delovanje in  učinkovito uresničevanje razvojnega prestrukturiranja občine.    
 

 Obdobje veljavnosti: 2014 – 2020 
Razvojni program Občine Hrastnik  je izdelan za obdobje, ki sovpada z novo finančno perspektivo EU 
2014 - 2020. Z razvojnim programom postavljamo razvojne prioritete,  nabor ukrepov in indikativnih 
projektov, katerih realizacija zahteva konsenz partnerjev in kontinuiteto politike čez več mandatnih 
obdobij.  
 

 Vloga razvojnega programa občine med drugimi strateškimi dokumenti Občine Hrastnik 
Razvojni program Občine Hrastnik je poleg občinskega prostorskega načrta najvišji strateški 
dokument v hierarhiji razvojnih dokumentov, ki mu  sledijo  posamezni področni razvojni dokumenti 
in operativni programi ter vsakokratni načrt razvojnih programov.  Priprava razvojnega programa je 
sovpadala z izdelavo občinskega prostorskega načrta, zato sta dokumenta medsebojno usklajena.  
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 Organizacijska struktura  
Za pripravo razvojnega programa je župan imenoval dve začasni delovni telesi in sicer: strateški svet 
in projektno skupino. Posamezne faze in tematska področja so se v procesu priprave usklajevala in 
preverjala s šestimi fokusnimi skupinami.  
 
− Strateški svet so sestavljali župan (predsednik), podžupana, predsedniki odborov, direktor 

občinske uprave, direktorji največjih podjetij in predsednik OOZ. Naloga strateškega sveta je bila 
podati in potrditi ključne usmeritve razvoja Občine Hrastnik.  

− Projektno skupino so sestavljali  vodje oddelkov občinske uprave, vodil pa jo je direktor občinske 
uprave. Projektna skupina je bila zadolžena za pripravo vhodnih podatkov v vseh fazah, 
dopolnjevanje in nadgradnjo pobud iz delavnic  ter skladnost razvojnih ciljev in usmeritev. 

− Fokusne skupine so bile odprte za posameznike iz šestih interesnih področij (Slika 1). Udeleženci 
so na  tematskih delavnicah podali mnenje in predloge o oceni stanja razvoja, viziji in ciljih ter 
zasnovi strateških projektov v Občini Hrastnik do leta 2020.   

− Celoten proces je tehnično koordinirala koordinatorica  priprave, metodološko in procesno pa je 
razvojno načrtovanje in izdelavo končnega dokumenta izvedlo zunanje svetovalno podjetje. 

 

 
 
Slika 1 Organizacijska struktura za pripravo razvojnega programa Občine Hrastnik 
 

 Proces in metodologija priprave 
Način strateškega načrtovanja in vsebina razvojnega programa lokalne skupnosti v Sloveniji ni 
predpisana, zato je smiselno uporabljena metodologija določena z Uredbo o dokumentih razvojnega 
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur. list RS št. 44/2007, 54/2010) 
ter metode, ki se uporabljajo pri regionalnem razvojnem načrtovanju. Pri tem je zasledovano načelo  

STRATEŠKI SVET ZA 
PRIPRAVO RAZVOJNEGA 

PROGRAMA OBČINE

PROJEKTNA SKUPINA ZA 
PRIPRAVO RAZVOJNEGA 

PROGRAMA OBČINE

ŽUPAN

Fokusna skupina: 
KRAJEVNE SKUPNOSTI

Fokusna skupina: 
JAVNI ZAVODI IN JAVNA 

PODJETJA

Fokusna skupina: 
DRUŠTVA

Fokusna skupina: 
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ODBORA ZA 
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PRORAČUN
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Zasavja 2014-2020 Občinski prostorski načrt
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transparentnosti  in vključevanja občanov,  načelo upoštevanja ekonomskih, socialnih, okoljskih in 
prostorskih možnosti in omejitev ter načelo zveznosti načrtovanja (logični okvir). Po drugi strani je bil  
proces priprave prilagojen potrebam in razvojni situaciji občine Hrastnik.  V pripravo razvojnega 
programa, ki je potekala od avgusta 2012 do januarja 2014, je bilo vključenih 81 posameznikov, ki so 
se udeležili  11 razvojnih  delavnic.  
 
Gradivo, ki je nastajalo skozi proces razvojnega načrtovanja je bilo dostopno na spletni strani občine, 
dodatno obveščanje je potekalo preko občinskega glasila. Za neposredno podajanje  razvojnih 
ponudb je bil odprt e-naslov  hrastnik2020@gmail.com.  
 
Struktura dokumenta vključuje tri med seboj logično povezane sklope: i) Namen in metodologija, ii) 
Hrastnik 2012: ocena razvojne situacije, potencialov in trendov, iii) Hrastnik 2020: strategija razvoja z 
vizijo, poslanstvom, prednostnimi usmeritvami, cilji in ukrepi. Poglavje Organizacijski okvir 
opredeljuje načine izvajanja, nadzora in spreminjanja razvojnega programa. Za potrebe analize in 
nabora kazalnikov so upoštevani uradno dostopni podatki. 
 
 
 

 

Slika 2 Proces priprave razvojnega programa občine Hrastnik avgust 2012 – maj 2014 
 

  

ANALIZA     
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2. Občina Hrastnik danes 
 

2.1. Osnovni kazalniki trajnostnega razvoja občine Hrastnik 
 
 
Za potrebe analiziranja stanja in kasnejšega spremljanja razvojnih sprememb v občini  je v tem 
poglavju izdelan nabor kazalnikov za vsa ključna področja delovanja lokalne samouprave. V 
nadaljevanju so kazalniki trajnostnega razvoja tabelarično prikazani. Kadar je mogoče in primerljivo, 
je ob vrednosti kazalnika za občino navedena tudi vrednost za Zasavje (op. upošteva se 3 zasavske 
občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi)  in državo. Ažurnost objave podatkov je med področji 
zelo različna in v nekaterih primerih zaostaja tudi za več let 
 
Tabela 1 Osnovni kazalniki trajnostnega razvoja Občine Hrastnik v primerjavi z Zasavjem in Slovenijo 
 
Kazalnik  Vir, mesec in leto Občina Hrastnik Zasavje Slovenija 

Gostota poselitve (preb/km2) SURS, 1.1.2013 165,8 164,2 101,6 
Število naselij SURS, 1.4.2014 19 115 6034 
Število gospodinjstev SURS, 1.1.2011 4.317 18.698 813.531 

Demografski kazalniki         
Število prebivalcev  SURS, 2013H1 9.713 43.502 2.058.821 
Število prebivalcev  SURS, 2013H2 9.647 43.341 2.059.114 

% prebivalcev mlajših od 15 let SURS, 2013H2 12,3% 13,0% 14,5% 
% prebivalcev starejših od 65 let SURS, 2013H2 19,7% 18,7% 17,3% 
Indeks staranja SURS, 2013H2 160,0 143,8 119,0 
Delež oseb, starih 15 let in več, brez izobrazbe 
(brez OŠ in nedokončana OŠ) 

SURS, Registrski 
popis, 1.1.2011 6,44% 4,62% 3,80% 

Delež oseb z visoko izobrazbo  
SURS, Registrski 
popis, 1.1.2011 9,96% 11,81% 15,01% 

Kazalniki prometne  infrastrukture         

Dolžina  državnih cest  v km  SURS, 2011 18,5 94,0 6.728,3 
Dolžina občinskih  lokalnih cest v km   SURS, 2011 52,1 247,5 11.403,4 
Dolžina javnih kolesarskih stez  v km  (javne poti za 
kolesarje) SURS, 2011 

 
0,0 0,0 109 

Okoljski kazalniki     

Dolžina kanalizacijskega omrežja v km  KSP Hrastnik d.d.,  
sept 2012, SURS 

 

46,500 - 8.096 

Število priključkov na kanalizacijo KSP Hrastnik d.d.,  
sept 2012, za RS 

  

906 - 240.272 

Delež prečiščenih odpadnih  voda od vseh 
odvedenih voda 

KSP Hrastnik, 
2012, SURS 2012 74% - 57,7% 

Delež gospodinjstev priključenih na ČN   KSP Hrastnik, 
2012 61% - - 

Dolžina vodovodov v km  KSP Hrastnik, 
2012 114 - 21.082 

Število gospodinjstev brez priklopa na  javni 
vodovod 

KSP Hrastnik d.d. 
2012 392 (10.1%) - - 

Količine vode, dobavljene iz javnega vodovoda (v 
1000 m3), skupaj z izgubami  

KSP Hrastnik d.d. 
2012, SURS 2012 

717 
 

2.632 
 

168.89 

Poraba pitne vode v  gospodinjstvih (brez izgub) v 
m3/prebivalca  op. upoštevani vsi prebivalci) 

KSP Hrastnik, 
2012 , ostalo SURS 

 
3 - 40,7 

Količina  odpadkov zbranih z javnim odvozom v 
t/prebivalca na leto 

KSP Hrastnik,  
2012, SURS, 2011 

0,31 
(3034t) 

0,34 
(14.887 t) 

0,35  
(721.720 t) 
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Kazalnik  Vir, mesec in leto Občina Hrastnik Zasavje Slovenija 

% NATURA 2000 območij v občini 
Zavod RS za 
varstvo narave, 

  
18,56% - 32,74% 

Dolžina izgrajenega plinovodnega omrežja v km  
Mestni plinovodi 
Koper, 2012 21,776 - - 

Plinovodni priključki , število 
Mestni plinovodi 
Koper, 2012 387 - - 

Kazalniki življenjskega in družbenega standarda    
Število otrok  s stalnim prebivališčem v občini 
vključenih v vrtce v občini Hrastnik SURS, 2012 287 1426 82888 

Delež od vseh otrok vključenih v vrtec v program 
2. starostnega obdobja SURS, 2012 82% 85% 89% 

Število otrok v OŠ v Občini Hrastnik SURS, 2012 671 3.039 161.051 

Število učencev v Glasbeni šoli Hrastnik Glasbena šola  
2012/13 201 - - 

Število študentov terciarnega izobraževanja SURS, 2012 374  
1.868 

97.706 

Število študentov terciarnega izobraževanja/1000 
prebivalcev SURS, 2012 38 42,7 47,5 

Število uporabnikov pomoči na domu 
Izvajanje pomoči na 
domu, Analiza 2012, 
Inštitut RS za soc. 
varstvo, sept 2013  

 
58 

 
160 

 
6583 

Število uporabnikov na eno oskrbovalko  
13,18 

 
6,06 

 
7,7 

Prejemniki denarne socialne pomoči  MDDSZ,  
November 2011 482 1747 54489 

Delež prebivalstva prejemnikov denarne socialne 
pomoči med vsemi prebivalci 

MDDSZ,  
November 2011 4,84 4,73 3,35 

Število pacientov/ splošnega zdravnika  
(povprečje) 

Zdravstveni dom 
Hrastnik 1.719 1.744 - 

Število članov knjižnice na potencialnega 
uporabnika Slovenske knjižnice v 

številkah, Poročilo za 
2011 

0,39 - 0,24 

Število enot knjižničnega gradiva/ potencialnega 
uporabnika 4,5 - 5,27 

Število društev (Register društev, MNZ) CRD, maj 2014 84 - - 

Pokrite športne površine m2/ prebivalca Občina Hrastnik, 
za RS Kolar, E., 
Jurak, G., Kovač, 
M. (ur.) (2010).  

0,56 - 0,33 

Odprte športne površine m2/prebivalca 5,39 
 - 3,15 

Število kulturnih spomenikov lokalnega pomena Register enot 
kulturne 

  
 

8 103 7990 

Število kulturnih prireditev v kulturnih domovih  SURS, 2011 183 -  11.453 

Število obiskovalcev kulturnih prireditev v 
kulturnih domovih  SURS, 2011 17.027 - 2.936.175 

Število obiskovalcev Muzeja Hrastnik Muzej Hrastnik, 
2013   6.528   - 

- 
- 
- 

Čakajoči prosilci  neprofitnih stanovanj Javni razpis Občine 
Hrastnik, avg  2013 31 - - 

Število stanovanj v lasti občine Občina Hrastnik, 
avg 2013 413   

Število vseh stanovanj v občini SURS, 2011 4.201 17.974 844.656 
Gospodarski in zaposlitveni kazalniki          

Stopnja registrirane brezposelnosti SURS, feb 2014 19,7 18,6 14,2 

Število brezposelnih po stalnem prebivališču SURS, feb 2014 816 3.540 129.764 
% starih do 25 let med brezposelnimi SURS, feb 2014 12,2%  

2 % 
9,9% 

Delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču SURS, feb 2014 3.330 15.488 783.276 
Delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela  - 
število delovnih mest SURS, feb 2014 2.288 10.867 783.276 
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Kazalnik  Vir, mesec in leto Občina Hrastnik Zasavje Slovenija 
Povprečna mesečna neto plača na zaposlenega v 
EUR za mesec SURS, feb 2014 890,53€ 944,23€ 994,34€ 
Število gospodarskih družb AJPES, 2013 99 649 61.321 
Število samozaposlenih brez kmetov SURS, feb 2014 180 956 63.376 

Prihodki gospodarskih družb,  mio € AJPES, 2013 108 631 77.182 
Prihodki samostojnih podjetnikov, mio € AJPES, 2013 8,9 64,1 4.764 
Število samozaposlenih kmetov SURS, feb 2014 83 461 26.910 

Število kmetijskih gospodarstev 
MKO, marec 2013, 
za RS SURS, 2010  320 1075 74.646 

Število ekoloških kmetij   
MKO, marec 2013, 
za RS SURS, 2011 8 - 1999  

Število nosilcev dopolnilnih dejavnosti 
AJPES, IPRS junij 
2013 15 43 - 

Število  turistov - prihodi SURS, 2013 169 2644 3.384.491 

Število nočitev  SURS, 2013 333 
 

7486 9.579.033 

Število stalnih ležišč SURS, 2013 132 
 

465 112.105 
Finančni in premoženjski potencial občine 

   
Finančni potencial občine za razvoj  v € Občina Hrastnik,  

Proračun 2013 
 

1.600.000 € - - 

Površina nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti 
občine v  ha 

Občina Hrastnik 2,5 ha - - 
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2.2. Analiza razvojne situacije Občine Hrastnik 
 
2.2.1. Prostor in varstvo okolja 
 

 59 km2 površine, nadpovprečna gostota prebivalcev 
Občina Hrastnik leži v Posavskem hribovju. Pretežni del občine predstavlja hribovit svet severno od 
Save. Južno od Save, na pobočjih Kuma se nahaja le Krajevna skupnost Podkraj. Občina meri 59 km2, 
kar predstavlja  22% Zasavske regije in 0,3% površine države (118. mesto po površini). S poselitvijo 
167,1 prebivalca na km2 sodi Občina Hrastnik med gosteje poseljena območja v Sloveniji (povprečje 
Slovenije 101,2, Zasavje 167,1). 
 

 

 
Slika 3 Lokacija občine Hrastnik v Sloveniji 
(Vir: SURS) 

Slika 4 Karta krajevnih skupnosti v občini Hrastnik  (Vir: Občina 
Hrastnik) 

 
 Razvejana prometna mreža, vendar 28 km oddaljeni od avtoceste 

Zaradi lege v osrčju Posavskega hribovja je Hrastnik z vidika povezanosti na avtocestni križ slabo 
dostopen. Občinsko središče Hrastnik do avtocestnega priključka na Trojanah loči 28 km državnih 
cest, do priključka Brinje pri Ljubljani pa cca 55 km.  Za poseljenost občine in hribovitega območja so 
izredno pomembne tudi lokalne ceste, ki jih je v občini Hrastnik 52,07 km, k dostopnosti pa prispeva 
tudi povezave in frekvenca javnega prometa. 
 
Skozi občino vodi mednarodna železniška proga (koridor X.) Ljubljana – Zidani Most – Dobova, vendar 
pa je železniška postaja Hrastnik namenjena zgolj lokalnemu potniškemu prometu. Hitrejši, 
mednarodni vlaki se ustavijo le v Zidanem Mostu. Z Ljubljano ima Hrastnik 21 povezav z  regionalnim 
vlakom dnevno (sobota 13, nedelja 15), s Celjem pa 22 (sobota 10, nedelja 9).  
 
Tabela 2 Oddaljenost Hrastnika od Ljubljane (Vir: http://www.amzs.si, http://www.integral-zagorje.si) 

Način prevoza čas potovanja število povezav 
vlak 53 min 21 D, 13 SO, 15 NE 

osebni avto 60 min - 

avtobusni prevoz 80  min ni rednih linij 

 
Pomembnejše avtobusne povezave so s Trbovljami (24 na dan med delovniki, 5  v soboto, nič v 
nedeljo), Ljubljano (prek Trbovelj in Zagorja),  Laškim oz. Celjem (16 na dan med delovniki, 5  v 
soboto, nič v nedeljo). Lokalni avtobusni prevoz opravlja Izletnik Celje, medkrajevni prevoz opravljata 

http://www.amzs.si/
http://www.integral-zagorje.si/
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Integral Zagorje in Izletnik Celje. Lokalni avtobus ima ob sobotah 10 voženj, ob nedeljah 6 voženj, ob 
nedeljah avtobusnih povezav na medkrajevnih linijah ni. 
 

 Velik del površine občine je pod različnimi varstvenimi režimi, še zlasti zaradi rudarjenja 
Območje občine Hrastnik je zaradi svoje rudarske preteklosti, geologije in reliefa močno izpostavljeno 
naravnim procesom ter različnim oblikam varovanja: degradirana rudniška območja, plazovita 
območja, poplavne površine,  NATURA 2000 in ekološko pomembna območja. Zaradi navedenega so 
površine za poselitev in gospodarski razvoj zelo omejene. 
 

  
Slika 5 Karta lokacij industrijskih naprav, komunalnih 
odlagališč odpadkov in čistilne naprave (Vir: ARSO) 

Slika 6 Naravne vrednote in NATURA 2000  
(Vir: ARSO) 

  
Slika7 Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov  
(Vir: ARSO) 

Slika 8 Karta vodnih virov (Vir: ARSO) 

 
Pod velikim delom naselja Hrastnik se nahajajo rudniške površine, zato je za varnost okolja in zdravja 
ljudi v občini Hrastnik pomembno, da se zapiranje rudnika,  dokončna sanacija in monitoring okolja 
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izvajajo v rokih in obsegu kot je bilo načrtovana z Zakonom o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje – 
Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (s spremembami in dopolnitvami v letu 2014).  V koncu 
leta 2013 je bilo odprtih oz. nezasutih še 30 km jamskih prog od 60 km, kolikor jih je obsegal Rudnik 
Trbovlje - Hrastnik (RTH) na območju obeh občin. Ustrezno zasutje jaškov, zračenje jam, prečrpavanje 
vode, odstranjevanje elektro opreme v jami ter druga zapiralna dela so nujna za zagotavljanje 
stabilizacije terena, preprečevanja možnosti plazenja terena, kakor tudi samovžigov in dviga 
podtalnice v jamah.1 
 

 Stanje okolja se izboljšuje 
Občina Hrastnik kakor tudi gospodarske družbe v občini in njeni okolici so v zadnjih letih vlagale 
pomemben delež sredstev v okoljske naložbe, kar je prispevajo k izboljšanju stanja okolja. Leta 2005 
je Termo elektrarna Trbovlje (TET) vgradila razžvepljevalno napravo, prav tako je čistilno napravo 
zgradila Steklarna Hrastnik, gospodarske družbe (zavezanci) pa so glede na zaostrene okoljevarstvene 
pogoje pridobile dovoljenja za poslovanje (IPPC). Kljub temu pa vseh preteklih bremen rudarjenja, 
energetske in industrijske degradacije  okolja, zaradi zakonitosti naravnih procesov in visokih 
stroškov sanacije ni mogoče odpraviti v nekaj letih. V nadaljevanju so povzeti ključni kazalniki stanja 
okolja pridobljeni iz javno dostopnih virov institucij, ki so zadolžene za monitoring okolja in imajo 
merilna mesta na območju občine.  
 
Kakovost voda: 
− Kakovost voda spremlja Agencija RS za okolje (ARSO) za reko Savo. Kakovost  vode je pomembna 

z vidika rekreacijske in deloma energetske izrabe reke.  Po podatkih ARSO je bila kakovost Save v 
Podkraju, merjeno po kemijskem in ekološkem stanju, v letih 2009 - 2010 v razredu  dobro – zelo 
dobro. Na kakovost reke ne vpliva zgolj izgradnja občinske čistilne naprave, temveč predvsem viri 
onesnaževanja in čiščenje voda  v gorvodnem  rečnem toku. 

 
Kakovost zraka: 
− ARSO na območju občine Hrastnik spremlja stanje izpustov SO2, NO2 in PM102.  
− Po poročilu ARSO so bile povprečne dnevne koncentracije SO2 v letu 2011, tako kot že v nekaj 

zadnjih letih, na vseh merilnih mestih v občini Hrastnik in tudi po Sloveniji pod spodnjim 
ocenjevalnim pragom za varovanje zdravja, urne koncentracije pa pod mejno vrednostjo.  ARSO 
ugotavlja, da je med viri obremenjevanja zraka vpliv TE Trbovlje v nižjih predelih komaj zaznaven, 
in še to le ob prekinitvah delovanja odžvepljevalne naprave. Zaradi zelo neugodne lege v ozki 
dolini je zaznaven tudi vpliv emisij iz ostalih industrijskih virov. Na Kovku je pozimi včasih 
prekoračen spodnji ocenjevalni prag. 

− Onesnaževanje zraka z delci manjšimi od 10 mikronov je aktualen problem v urbanih sredinah in 
tudi v Zasavju. ARSO ugotavlja, da se stanje celo slabša, predvsem na račun povečanja prometa in 
uporabe trdih goriv v individualnih kuriščih (drva, premog). Koncentracija delcev PM10 v 
Hrastniku v letu 2013 sicer ni presegla  letne mejne vrednosti, zabeleženo pa je 15 dnevnih 
prekoračitev.3 
 

 61 % gospodinjstev priključenih na kanalizacijski sistem in na čistilno napravo 
Občina Hrastnik je z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v urbanem delu in čistilne naprave v zadnjih 
letih pomembno prispevala k izboljšanju kakovosti voda. Leta 2012 je v občini izgrajenih 46,5 km 
kanalizacijskega omrežja na katerega je priključenih že 61% vseh gospodinjstev. Brez kanalizacijskega 
omrežja je ostalo še podeželsko območje občine. Po poročilu KSP Hrastnik je bilo v letu 2012 že 74% 
                                                           
1 Izhodišča za izdelavo srednjeročnega programa zapiranja RTH za obdobje 2012-2015, z oceno potrebnih sredstev za obdobje 2016-2020, 
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trbovlje, maj 2012. 
2PM 10 so delci  naravnega ali antropogenega izvora, ki vplivajo na zdravje ljudi, klimo, vidnost itd. Učinek PM10 na zdravje je odvisen od 
koncentracije in časa izpostavljenosti. 
3Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2011,  ARSO Ljubljana, julij 2012 
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vseh v občini odvedenih odpadnih voda prečiščenih na čistilni napravi, kar presega državno 
povprečje.  
 
Tabela 3 Pregled stanja elementov okolja v Občini Hrastnik 
Površinske vode: Stanje reke Save  

Merilno mesto Podkraj 
ARSO spremlja kemijsko in ekološko stanje 
reke Save na merilni postaji Podkraj. 

Vir:  
− Ocena stanja rek v Sloveniji v letu 2009 in 2010, ARSO Ljubljana, 

januar 2012 
− Preglednice: Razvrščanje vzorčnih mest v razrede ekološkega stanja 

po modulih za leto 2010 in 2011 
Ocena kemijsko stanje (2009) Dobro 

Ekološko stanje (2011) Saprobnost reke:  Bentološki 
nevretenčarji 

 Zelo dobro 

Saprobnost reke:  Fitobentos in makrofiti  Dobro 

Saprobnost reke:  PBKs  Zelo dobro 

TrofičnostFitobentos in makrofiti  Zmerno 

Trofičnost NO3  Dobro 

Hidromorfološka spremenjenost 
Bentološki nevretenčarji 

 Dobro 

Posebna onesnaževanja  Dobro 

Kakovost zunanjega zraka  

Merilna mesta 
ARSO spremlja kakovost zraka na 3 merilnih 
mestih v občini, za primerjavo pa so navedeni 
tudi rezultati meritev za Trbovlje in Ljubljano. 

Vir:  
− Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2011,  ARSO Ljubljana, julij 2012 

Povprečna letna koncentracija μg/m3 /  število 
primerov s prekoračeno mejno vrednostjo za 
primer varovanja zdravja v letu 2011. 

SO2 
(2011) 

NO2 
(2011) 

PM10 
 

Hrastnik mesto  5μg/m3/ 0 primerov - 51 primerov - 2011 
17 primerov - 2012 
15 primerov - 2013 

Trbovlje 7μg/m3/0 primerov 17μg/m3/0 
primerov 

68 primerov  - 2011 
65 primerov  - 2012 
50 primerov  - 2013 

Ljubljana Bežigrad 3μg/m3/0 primerov 31μg/m3/0 
primerov 

63  primerov - 2011 
27 primerov - 2012 
22 primerov - 2013 

 
 40% zmanjšanje količin mešanih odpadkov 2008 - 2013 

Občina Hrastnik je leta 2005 skupaj s Trbovljami in Zagorjem ter Radečami in Litijo vzpostavila 
Regijski center za  ravnanje z odpadki v Zasavju s sodobnim  odlagališčem ter uvedla ločeno zbiranje 
odpadkov. Po podatkih KSP Hrastnik za leto 2012 je bilo z javnim odvozom zbranih 3.034 t odpadkov, 
od tega je bilo na deponijo pripeljanih 2.542,62 t, od tega 1.931,28 t mešanih komunalnih odpadkov 
in 611,34 t bioloških odpadkov. V letu 2013 se je količina vseh odpadkov pripeljanih na deponijo 
znižala na 2.380 t, od tega 1.762 t mešanih komunalnih odpadkov in 618 t bioloških odpadkov.  
 

 89,9 % gospodinjstev priključenih na javni vodovod  
V občini Hrastnik je izgrajenega  114 km javnega vodovodnega omrežja na katerega je priključenih 
89,9% vseh gospodinjstev občine. Iz javnega vodovodnega omrežja se oskrbujejo naselja Čeče, 
Boben, Studence, Plesko, Prapretno, Hrastnik, Dol, Brnica, Kovk, Krnice, Krištandol, Unično, Marno, 
Brdce, Turje - Gore in Podkraj.  Preostalih 392 gospodinjstev, predvsem na območju Kala, Šavne Peči 
in delno Gor še uporablja vodo iz vaških oz. zasebnih  vodovodov.  
 
Po podatkih komunalnega podjetja so v letu 2012 porabniki pitne vode iz javnega vodovodnega 
omrežja skupaj porabili cca 651.439 m3 pitne vode, od tega negospodarstvo skupaj 424.361 m3 
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oziroma 65 % ter gospodarstvo 35 % oziroma 227.078 m3. Z upadanjem proizvodnih obratov in 
spremembami tehnoloških procesov v proizvodnji je prišlo do pomembnega zmanjšanja vode v 
gospodarstvu  (l. 2007 42%, l. 2011  35% vse porabljene vode).  
 

 113 enot kulturne dediščine, na podeželju je ohranjena tradicionalna kulturna krajina 
Posebno vrednoto prostora predstavljata ohranjena kulturna krajina podeželja ter objekti kulturne in 
industrijske dediščine. Register kulturne dediščine Republike Slovenije za območje Občine Hrastnik 
vodi 113 enot kulturne dediščine (podatek na dan 27.1.2014). Med njimi je en spomenik državnega 
pomena (Rižnarjeva hiša) ter osem z občinskim odlokom razglašenih spomenikov lokalnega pomena: 
Mlakarjevo stanovanje, Vila de Seppi, kamnito stebrno znamenje v naselju Brdce, cerkve na Dolu, v 
Gorah nad Turjem, v Dragi,  v Podkraju in v Turju.  
 
Tabela 4 Pregled registriranih enot kulturne dediščine v občini Hrastnik (Vir: Register kulturne dediščine RS, 6.8.2012) 
Vrsta dediščine Število  Opomba 

Arheološka dediščina 4 Podkraj, Turje, Krnice 

Memorialna dediščina 7  

Naselbinska dediščina 4 Krnice - vaško jedro, Marno – zaselek, Zgornje Marno, Šavna Peč – vas, 
Turje – Vas 

Profana dediščina 87 39 toplarjev in kozolcev, 12 domačij, 1 rudniški jašek,..) 

Sakralna dediščina 11  

Skupaj 113  

 

  
Slika 9 Hrastniška dolina z reko Savo (Vir: Arhiv Občine Hrastnik) Slika 10 Značilen toplar (Vir: ARSO) 

 

 

Slika 11 CEROZ Odlagališče odpadkov (Vir: CEROZ,B.Klančar)  

2.2.2. Socio - demografske značilnosti 
 

http://www.ceroz.si/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=1:lokacija-unicno&id=2:unicno-01&tmpl=component&Itemid=206
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Vsaka občina spremlja gibanje in strukturo prebivalstva, saj le to kaže na njeno dolgoročno vitalnost 
ter pripomore k ustreznemu načrtovanju programov in infrastrukture javnih storitev kot so vrtci, šole, 
javni prevoz, skrb za starejše, zdravstvena oskrba, stanovanjska gradnja. Po drugi strani pa je 
ohranjanje čim večjega deleža delovno aktivnega prebivalstva s stalnim prebivališčem v občini 
pomembno tudi zaradi njihovega prispevka vplačane dohodnine v proračun lokalne skupnosti.  
Demografski trendi in struktura prebivalstva Občine Hrastnik niso ugodni ter odstopajo od splošnih 
trendov v Sloveniji, zato v tem poglavju podrobneje analiziramo aktualne socio-demografske 
dejavnike.  
 

 9.647 prebivalcev  
Na dan 1.7.2013  je Občina Hrastnik beležila 9.647 prebivalcev, kar predstavlja 22% vseh prebivalcev 
Zasavske regije in 0,47%  prebivalcev Slovenije (55. občina po številu prebivalcev).4 
 

 Upadanje števila prebivalstva 
Število prebivalstva v Občini Hrastnik že dlje časa upada. Podoben trend velja za celotno Zasavje. 
Kljub temu pa je upadanje prebivalstva v Občini Hrastnik večje od regijskega povprečja (v obdobju 
2013/2012 kar -1,9%, v Zasavju -1%, Slovenija +0,16%). Podobne negativne trende opažamo v 
primerljivih občinah v Prekmurju in na Koroškem. Upadanje števila prebivalstva v občini Hrastnik je 
posledica več dejavnikov: znižanja števila rojstev,  opuščanja rudarjenja in inudstrijskih dejavnosti 
ter posledično izseljevanja. 
 

 Prebivalstvo občine Hrastnik se stara, povprečna starost 44,8 let  
Občina Hrastnik z indeksom  staranja 160  (podatki SURS za 1.7.2013) presega regijsko (143,8) in 
slovensko povprečje (119). Indeks staranja pomeni, da je v občini živelo več ljudi starejših od 65 let 
(19,7%, Slovenija 17,3%, Zasavje 18,7%)  kot mlajših do 15 let (12,3 %, Slovenija 14,5%, Zasavje 
13,0%).  Povprečni Hrastničan je 2,6 leti starejši od povprečnega Slovenca in 1 leto od povprečnega 
Zasavca. Po popisu prebivalstva je bilo leta 2011 v občini Hrastnik 3.056 upokojencev, med njimi več 
žensk (1.677) kot moških (1.379). 
 

 
Slika 12 Naravno in selitveno gibanje prebivalstva v občini Hrastnik  1995 – 2012 (Vir: SURS) 

                                                           
4Za vse demografske analize niso dostopni polletni podatki , zato se v analizi pojavljajo tudi podatek o skupnem številu prebivalstva iz dne 

1.1.2012, ko je po podatkih SURS  občina štela 9895 prebivalcev. 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Skupni selitveni prirast -26 -1 -49 -10 47 15 43 -60 9 -36 -14 -128 -52 -180
Naravni prirast 59 -34 -39 -47 -40 -27 -36 2 3 -32 -1 -34 -38 -24
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 Podpovprečna izobrazbena struktura prebivalstva  
V času ekonomije znanja sta izobrazba in socialni kapital prebivalstva ključna dejavnika 
konkurenčnosti, tudi na lokalni ravni. Stroka ugotavlja, da s stopnjo izobrazbe narašča verjetnost 
podjetniškega angažiranja, sočasno pa se povečuje fleksibilnost in mobilnost posameznika. Trenutna 
izobrazbena struktura prebivalcev  občine Hrastnik  starejših od 15 let zaostaja za povprečjem regije 
in države. Skoraj tretjina prebivalstva ima osnovnošolsko izobrazbo ali manj, samo 13,5% pa 
višješolsko oz. visokošolsko. Statistika znotraj posamezne stopnje ne spremlja področja 
izobraževanja na katerem je posameznik zaključil šolanje, zato skladnost znanj potrebam 
gospodarstva lahko ugotavljamo le na osnovi podatkov s trga dela. 
 

 Dostopnost vzgoje in izobraževanja 
− Vrtec: Leta 2012/2013 je bilo po podatkih SURS v občini 414  otrok v starosti od 1-5 let, med 

njimi je bilo vključenih v vrtce doma in izven občine 287 otrok s stalnim prebivališčem v občini 
Hrastnik. V  Vrtcu Hrastnik je bilo v šolskem letu 2012/2013 povprečno 273 otrok (nekaj tudi iz 
drugih občin). 31 hrastniških otrok je bilo vpisanih v vrtce izven občine. Delež otrok vključenih v 
vrtce v drugem starostnem obdobju (3 - 5 let) je višji in je v letu 2012 znašal 82% (slovensko 
povprečje 89%). Trenutne prostorske zmogljivosti vrtcev v Občini Hrastnik zadoščajo 
povpraševanju po vpisu v vrtec. 

− Osnovna šola: V šolskem letu 2012/2013  je bilo 678 otrok vključenih v osnovno šolo, med njimi  
448  na matično šolo (21 oddelkov), preostali pa v 2 podružnici – na Dolu (214, 12 oddelkov) in 
Logu (16, 3 oddelki).  

− Generacije, ki bodo vstopale v vrtec in OŠ  do leta 2020 bodo nekoliko številčnejše in sicer  med 
80 in 93 otrok letno. 

 

 
Slika 13 Projekcija vpisa v OŠ v naslednjih letih ( Vir: SURS) 
 
 
− Glasbena šola: V šolskem letu 2012/2013 t.j. tretje leto po zadnji vsebinski prenovi, je bilo v 

programe glasba, ples, plesna in glasbena pripravnica vpisan 201 učenec. V primerjavi z šolskim 
letom poprej glasbena šola beleži povečanje števila vpisa za 11 učencev, število oddelkov pa se ni 
spremenilo. 

− Vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih: Na območju občine izvaja Zasavska ljudska 
univerza (ZLU) brezplačne in plačljive programe vseživljenjskega izobraževanja odraslih, čeprav tu 
nima sedeža niti informacijske točke. Obstaja možnost za povečanje obsega dejavnosti. Na tem 
področju za območje vseh treh zasavskih občine deluje tudi Društvo U3, Univerza za tretje 
življenjsko obdobje, ki uspešno izvaja izobraževalni program za starejše (tečaji tujih jezikov, 
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računalniško opismenjevanje in druge izobraževalne in svetovalne delavnice). Kljub temu, da se 
del programov ne izvaja v naši občini, se vanje vključuje precej naših starejših občanov.  
 

 Delež študentov manjši od slovenskega in regijskega povprečja 
V študijskem letu 2012/2013 je študiralo 374  mladih Hrastničanov kar predstavlja 38 študentov na 
1000 prebivalcev  ali cca 70 % celotne generacije stare od 20 do 24 let. To je manj kot v povprečju v 
Sloveniji: 47,5 študentov na 1000 prebivalcev,  81  % generacije v starosti od 20 do 24 let študira. 
 
POGLED MLADIH: KAJ MI JE VŠEČ V HRASTNIKU? 

 

 da obstajajo razvojne možnosti, je 
veliko potenciala 

 narava, ki nudi mir in sproščenost 
 narava in vse več možnosti za rekreacijo 
 delovanje občine, pomoč pri izvedbi 

projektov za mlade 
 okolje, v katerem se lahko sprostiš 
 da imamo festival in študentski klub ter 

mladinski center 
 v Hrastniku mi je všeč, da je vse v 

»centru« 
 začetek društvenega življenja z veliko 

potenciala 
 tenis klub 
 hitri odgovori občine 
 festival Štuor 
 majhna občina – možnost razvoja idej 
 povezanost ljudi 
 relief, potenciali, stavbe 
 ljudje, zasavska mentaliteta (odprtost, 

radi se vračamo, lokalpatrioti) 

 

Slika 14 Pogled mladih na potenciale Hrastnika (Vir: Delavnica  - mladi, 18.9.2012) 

 Socialno varstvo 
Naloge socialnega varstva otrok, mladostnikov, družine, odraslih ter posrednika socialnih 
transferov za območje občine opravlja Center za socialno delo Hrastnik. Iz njihovega poročila za leti 
2011 in 2012 so v spodnji tabeli  izbrani nekateri kazalniki stopnje koriščenja storitev socialnega 
varstva. CSD v poročilu ugotavlja, da je socialna problematika v občini močno prisotna in se zaostruje. 
 
Tabela 5 Izbrani kazalniki stanja socialnega varstva  v Občini Hrastnik (Vir:  Poročilo CSD Občina Hrastnik za leto 2011, 
2012) 
Področje dela Obravnava otrok in mladoletnikov zaradi težav v odraščanju (brez KD) Število 

oseb 
2011 

Število 
oseb 
2012 

Varstvo otrok in 
družine 
  

Obravnava otrok in mladoletnikov zaradi težav v odraščanju (brez KD) 4 8 
Obravnava mladoletnika v kazenskem postopku in v postopku o prekršku  9 3 
Obravnava primerov nasilja v družini 15 12 
Varstvo odraslih oseb s priznanimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju 44 44 

Varstvo odraslih 
  

Pomoč na domu (povprečno število koristnikov) 57  58 
Institucionalno varstvo starejših (obravnava postopkov za oprostitev plačila) 58 56 
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Področje dela Obravnava otrok in mladoletnikov zaradi težav v odraščanju (brez KD) Število 
oseb 
2011 

Število 
oseb 
2012 

  
  

Oskrba odrasle osebe v drugi družini, stanovanjski skupini 0  0 
Družinski pomočnik 4 4 

Denarne socialne 
pomoči 
  
  
  

Število dodeljenih izrednih denarnih pomoči 975 870 
Število dodeljenih rednih denarnih pomoči 803 1193 
Število družin oz. posameznikov, ki so prejemali redno denarno pomoč v 
decembru 

363 385 

Občina:  število otrok prejemnikov subvencija za šolske potrebščine 82 67 
Občina:  število oseb/družinskih članov prejemnikov pomoči za ozimnico 344 224 

Družinski 
prejemki 

Število družin, ki je prejelo otroški dodatek 1087 817 
Dodatek za veliko družino 84 61 

 
 4.317 gospodinjstev in 4.201 obstoječih stanovanj 

Po uradnih podatkih SURS je bilo leta 2011 v občini Hrastnik 4.317 gospodinjstev s povprečno 2,3 
člani (Slovenija 2,5). 64% gospodinjstev je veččlanskih družinskih, kar 33,8 % pa je enočlanskih 
gospodinjstev. Leta 2011 je v občini prebivalo  2.905 družin s povprečno 1,44 otrok, kar je manj kot 
je slovensko povprečje (1,56).  
 
V občini je na voljo 4.201 stanovanje s povprečno 64,4 m2 (Slovenija: 79,6 m2)  uporabne površine in 
2,6 oseb (Slovenija: 3) v stanovanju. Občina je lastnica 413 neprofitnih stanovanj. Podatki SURS 
izkazujejo zaostajanje kakovosti stanovanjskega fonda v primerjavim s slovenskim povprečjem. Delež 
tri ali večsobnih stanovanj je 43% (Slovenija: 60%),  0,9% stanovanj je novih, zgrajenih po letu 2005, 
5,5% naseljenih stanovanj pa nima vseh elementov osnovne infrastrukture, kar je posledica starega 
stanovanjskega fonda v industrijskih kolonijah, ki so bile zgrajene pred več kot sto leti. 
 

 Dobro razvita mreža športne in kulturne  infrastrukture 
Občina Hrastnik ima zelo razvito in razvejano mrežo raznovrstnih športnih in kulturnih objektov ter 
spremljajočih dejavnosti. 
 
− Po obsegu pokritih (5.500 m2) in odprtih športnih površin (53.000 m2) Občina Hrastnik daleč 

presega slovensko povprečje športnih površin na prebivalca. Med športno infrastrukturo  gre 
izpostaviti pokrit zimski bazen, saj le ta pomembno prispeva k kvaliteti bivanja in plavalnega 
opismenjevanja otrok.  

− Po drugi strani ima 5 objektov  na območju celotne občine status objekta kulturne infrastrukture 
v javnem interesu (Kašča, Muzej Hrastnik, Mlakarjevo stanovanje, Delavski dom, Galerija). Večina 
družabnega življenja na podeželju se odvija v večnamenskih domovih, ki so v KS Dol, Turje, 
Marno, Steklarna, Krnice - Šavna Peč, Podkraj, Prapretno, Kovk, Čeče. Objekti športne in 
kulturne infrastrukture zahtevajo stalno vzdrževanje, potrebni pa so tudi energetske sanacije.  

− Knjižnica ima nove prostore, urejeni so novi prostori za razvoj dejavnosti mladinskega centra. 
 

Tabela 6 Športna infrastruktura občine  
 naziv objekta lastnik upravljalec 
 A. objekti vpisani v razvid športne infrastrukture (Vir: www.mizks.gov.si/si) 

1 ŠPORTNA DVORANA DOLANKA OBČINA HRASTNIK KULTURNO REKREACIJSKI CENTER 
HRASTNIK 

2 TELOVADNICA OŠ N.H. RAJKA OBČINA HRASTNIK OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA 
RAJKA HRASTNIK 

3 ŠPORTNI PARK LOG  ŠPORTNA IGRIŠČA OBČINA HRASTNIK KULTURNO REKREACIJSKI CENTER 
HRASTNIK 

4 ZIMSKI BAZEN - HRASTNIK OBČINA HRASTNIK KULTURNO REKREACIJSKI CENTER 
HRASTNIK 

5 ŠPORTNA DVORANA HRASTNIK OBČINA HRASTNIK KULTURNO REKREACIJSKI CENTER 
HRASTNIK 

6 Center vodnih športov  PODKRAJ OBČINA HRASTNIK BRODARSKO DRUŠTVO STEKLARNA 

http://www.mizks.gov.si/si
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 naziv objekta lastnik upravljalec 
 A. objekti vpisani v razvid športne infrastrukture (Vir: www.mizks.gov.si/si) 

HRASTNIK 

7 STRELIŠČE ZA ZRAČNO PUŠKO SPEKTER D.O.O.,POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI IN TEHNIČNO 
POSLOVANJE 

STRELSKA DRUŽINA  RUDNIK HRASTNIK 

8 KEGLJIŠČE KEGLJAŠKI KLUB RUDNIK HRASTNIK KEGLJAŠKI KLUB RUDNIK HRASTNIK 

9 ŠPORTNI PARK GORE PLANINSKO DRUŠTVO DOL PRI 
HRASTNIKU 

PLANINSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU 

10 TENIŠKA IGRIŠČA NA NASIPIH RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. TENIS KLUB HRASTNIK 

11 IGRIŠČE ZA MALI NOGOMET NA TRATAH RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. DRUŠTVO KORENINE PRAPRETNO 

12 ŠPORTNO IGRIŠČE DOL PRI HRASTNIKU  OBČINA HRASTNIK KULTURNO REKREACIJSKI CENTER 
HRASTNIK 

13 ŠPORTNO IGRIŠČE PRAPRETNO PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
PRAPRETNO 

PGD PRAPRETNO 

 b. objekti po KS   
1 ŠPORTNO IGRIŠČE PRI ZADRUŽNEM 

DOMU V ČEČAH 
OBČINA HRASTNIK KS BOBEN 

2 ŠPORTNO IGRIŠČE V TURJU OBČINA HRASTNIK KS TURJE 

3 ŠPORTNO IGRIŠČE PRI DOMU KS 
PODKRAJ 

OBČINA HRASTNIK KS PODKRAJ 

4 ŠPORTNO IGRIŠČE PRI DOMU KS KOVK OBČINA HRASTNIK KS KOVK 

5 ŠPORTNO IGRIŠČE PRI DOMU KS 
MARNO 

OBČINA HRASTNIK KS MARNO 

6 ŠPORTNO IGRIŠČE V NASELJU PODKRAJ OBČINA HRASTNIK KS STEKLARNA 

 
 
2.2.3. Gospodarstvo in zaposlovanje 
 

 Velik upad števila delovnih mest in delovno aktivnega prebivalstva v zadnjih 5 letih  
V  Občini Hrastnik je bilo februarja 2014  3.330 delovno aktivnih prebivalcev in 2.288 delovnih mest5. 
Število delovnih mest vse od leta 2007, t.j. pred pričetkom gospodarske krize do danes upada. V 
sedmih letih je občina izgubila 398 delovnih mest (obdobje feb 2007- feb 2014). Ukinjanje delovnih 
mest je posledica splošne gospodarske krize, ki v Hrastniku sovpada še z zapiranjem rudnika premoga 
in upadanjem delovnih mest v delovno intenzivnih dejavnostih, zato je v primerjavi z državo  (7,7%) 
upad v opazovanem obdobju tu večji (14,8%).  
 
Še hitreje kot delovna mesta upada število delovno aktivnega prebivalstva. V zadnjih sedmih letih se 
je le to zmanjšalo za 18,2% (v Sloveniji za 6,9%).  Gre za kritičen proces,  ki je posledica različnih  
dejavnikov: zmanjševanja delovnih mest v občini in v sosednjih občinah, predvsem v premogovništvu, 
zgodnje upokojevanje, pomanjkanja podjetniške iniciative in izseljevanja delovno aktivnega 
prebivalstva, predvsem mladih. 
 

 Zapiranje Rudnika Trbovlje Hrastnik  
Z 31.12.2012 je Rudniku Trbovlje - Hrastnik iztekla koncesijska pogodba za izkoriščanje premoga. Po 
podatkih RTH d.o.o. je bilo ob koncu leta 2013 v podjetju zaposlenih še 261 oseb, med katerimi je 
dobra tretjina občanov Hrastnika, v januarju 2014 je odločbo o prenehanju delovnega razmerja  
prejelo 136 delavcev. Število delovnih mest do dokončnega zaprtja RTH bo odvisno od dinamike 
izvajanja zapiralnih del in ekološke sanacije površin.  
 
 
 

                                                           
5 Delovno aktivnih po kraju dela 

http://www.mizks.gov.si/si
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 Skoraj 2000 ljudi se vozi na delo v druge občine 
Po podatkih SURS za leto 2012 je imelo 44,5%  delovno aktivnih prebivalcev s stalnim prebivališčem v 
Občini Hrastnik delovno mesto znotraj občinskih meja,  1833 ali 55 % (leta 2011 - 1964 oz. 56%) 
prebivalstva pa se je na delo vozilo v druge občine, največ v Ljubljano (661 ali 20%)  in Trbovlje (430 
ali 13%). Z indeksom migracij 67,7%% se občina podobno kot regija po klasifikaciji SURS-a za leto 
2012 uvršča v skupino »zmerno bivalnih občin«. 
 

 Naglo povečevanje števila brezposelnih oseb (18,2%), med katerimi je tretjina  mladih 
Posledica navedenih procesov je nagla rast brezposelnosti. Februarja 2014  je znašala stopnja 
brezposelnosti v Občini Hrastnik 19,7,  kar je nad slovenskim povprečjem (14,2%)  in tudi nad 
povprečjem Zasavske regije (18,6%).  Gre za 816 registrirano brezposelnih oseb, med katerimi je 31,4 
oseb mlajših od  30 let (Slovenija: 26%) oz. kar 46,5 starih do 35 let (Slovenija: 39 ).  
 

 V letu 2013 poslovalo 99 gospodarskih družb in 190  samostojnih podjetnikov.  
Analizo gospodarskih družb povzemamo po dosegljivih podatkih AJPES-a za leta 2007, 2011, 2012 in 
2013. Tako kot na državnem in regionalnem nivoju, tudi Občina Hrastnik v zadnjih letih beleži upad 
gospodarske aktivnosti, čeprav poslovni rezultati za leto 2013 nakazujejo  rast. Leta 2013 je v Občini 
Hrastnik poslovalo 99  gospodarskih družb (leta 2012: 105, 2011: 107, leta 2007: 93)  in 190 
samostojnih podjetnikov (leta 2012: 187, 2011: 191, leta 2007: 168). V Občini Hrastnik je s 
programom zapiranja rudnika veliko delavcev prešlo v status  samozaposlenih  oseb, še zlasti se je v 
letih 2011 – 2013  povečalo število kmetov.   
 
Samostojni podjetniki so v letu 2013 zaposlovali 81  (2012: 74 2011: 71, 2007: 89)  oseb in skupaj 
ustvarili 8,9 mio € prihodkov (2012: 8,5 mio €;  2011: 8,7 mio €,  2007: 9,2 mio €) ter  843.000 € 
dobička. 
 
V gospodarskih družbah je bilo v letu 2013 zaposlenih 1.262 oseb (2012: 1.371 2011:  1.452, 2007: 
1.707). Vse gospodarske družbe so v lanskem letu ustvarile  108,9 mio € prihodkov (2012: 106,4 mio 
€;  2011: 115,9 mio €, 2007: 117 mio € in 1 € mio dobička iz poslovanja (2011: 521.000 €, 2007: 2,3 
mio €), medtem, ko je bil skupni neto poslovni izid v letu 2013 po dveh letih ponovno pozitiven.  Rast 
prihodkov, predvsem v hrbteničnih podjetjih je posledica tehnoloških izboljšav in racionalizacij 
poslovanja, kar krepi konkurenčno sposobnost podjetij, ne prinaša pa novih delovnih mest.   
 

  
Slika 15 Gibanje delovno aktivega prebivalstva in 
brezposlenih oseb po prebivališču v občini Hrastnik 
2007 – 2013 

Slika 16 Gibanje števila delovnih  mest - zaposlenih po 
občini dela 2007 - 2013 
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 Bipolarna velikostna struktura: visoka odvisnost od 2 velikih podjetij 
Velikostna struktura gospodarstva je izrazito bipolarna, kar je značilno za vsa industrijska okolja, a 
izredno neugodno z vidika vzdržnosti in stabilnosti lokalne ekonomije. Po podatkih AJPESA je bilo leta 
2013 v Občini Hrastnik 53% (leto 2012:  51 %) oz.  676 (2012: 702) delovnih mest v gospodarstvu v 2 
velikih podjetjih: Steklarna Hrastnik in v Tovarni kemičnih izdelkov (TKI).  Uspešnost poslovanja 
navedenih podjetij je zaradi velikega števila delovnih mest zelo pomembna za lokalno skupnost, saj 
podjetji ustvarita 64% prihodkov vseh gospodarskih družb v občini (samo Steklarna Hrastnik in TKI, 
brez Steklarna Opal). K temu je potrebno še prišteti delovna mesta Steklarne Opal (malo podjetje), ki 
je v letu 2013 zaposlovalo 136 oseb in ustvarilo 7,743 mio € celotnih prihodkov. 
 
Na drugi strani v občini ni srednje velikega podjetja, v skupino malih podjetij pa se uvršča 5 družb 
(leta 2012: 6) s skupaj  391 (2012: 419) delovnimi mesti, med katerimi prednjači SINET s 146 
zaposlenimi.  Med vsemi gospodarskimi družbami z 93% (92) prevladujejo mikro podjetja. Leta 2013 
je bilo v njih 195 (leta 2012: 250) oz. 15,4 (leta 2012 18%) vseh zaposlenih v gospodarskih družbah, 
ustvarili pa so povprečno 199.763 €  (leta 2012: 191.000 €)  prihodkov/družbo in zaposlovali v 
povprečju 2,12 (leta 2012 2,57)  osebi.  
 
Med mikro podjetja lahko prištejemo tudi 190 (2012: 187) samostojnih podjetnikov pri katerih je 
bilo leta 2013 81 (leta 2012: 73) zaposelnih. Skupaj tako sektor mikro podjetij predstavlja 282 
subjektov (2012: 284) in 276 (2012: 323) delovnih mest. Ob predpostavki, da je vsak samozaposelni 
tudi dejansko zaposlen pa sektor mikro podjetništva zagotavlja 466 (2012: 510) delovnih mest. 
 

 Nizka stopnja podjetniške iniciative in kulture 
Za monoindustrijska  območja je značilna nizka stopnja podjetniške iniciative.  To dokazuje tudi 
število ustanovljenih in delujočih gospodarskih družb in s.p. /1000 prebivalcev, ki je bilo konec leta 
2013 v občini Hrastnik za polovico nižje kot je slovensko povprečje (Hrastnik 30, Zasavje 40 in 
Slovenija 63,6).   
 

 Povprečne plače so nižje od slovenskega povprečja 
Tudi plače v občini Hrastnik zaostajajo za regijskim in slovenskim povprečjem. Povprečna mesečna 
neto plača v Občini Hrastnik je februarja 2014 znašala 890,53 €, v Zasavju 944,23 € in v Sloveniji 
994,34 €. Plače v prevladujoči predelovalni dejavnosti so na ravni panoge v Sloveniji. 
 

 Kmetijstvo: 230 kmetijskih gospodarstev, 83  samozaposlenih kmetov 
Kmetijska dejavnost v procesu prestrukturiranja predstavlja alternativni vir dohodka, zato postaja vse 
pomembnejše za preživetje dela občanov. Na območju Občine Hrastnik je bilo po podatkih Popisa 
kmetijskih gospodarstev leta 2010 zabeleženo 230 kmetijskih gospodarstev, kar je 37 več kot leta 
2000. V teh letih je naraslo število samozaposlenih kmetov iz 45 leta 2000 na 83 (februar 2014). 
Povečanje števila samozaposlitev kmetov je posledica zmanjševanja števila zaposlenih v RTH in 
izvajanja njihovega programa samozaposlovanja, tudi na področju kmetijstva (np). To pomeni, da 
danes kar 36% vseh kmetijskih gospodarstev predstavlja vir za preživetje vsaj 1 osebe.  
 
Povečanju zaposlovanja na kmetijah pa ne sledita rast in učinkovitost kmetijske proizvodnje.  
Povprečno kmetijsko gospodarstvo v Hrastniški občini je imelo  leta 2010 v uporabi 5,63 ha kmetijskih 
zemljišč (leta 2000 6,09 ha, Slovenija 2010 6,36 ha), na kmetijsko gospodarstvo  pa je odpadlo 1,09  
polnovredne delovne moči (1,41 leta 2000).   V strukturi kmetijskih zemljišč v uporabi prevladujejo 
trajni travniki in pašniki (89%), trajnih nasadov je 6%, njiv pa je 5%.  Kmetijska gospodarstva v Občini 
Hrastnik imajo v uporabi 1336 ha gozdov. 
 
Večina, 80 % oz. 166 kmetijskih gospodarstev v Občini Hrastnik goji živino. Povprečno kmetijsko 
gospodarstvo ima 4,6 GVŽ, slovensko povprečje znaša 7,1. Število GVŽ v občini se je podobno kot v 
slovenskem merilu zmanjšalo. Po tipologiji kmetovanja je bilo v popisu kmetijskih gospodarstev leta 
2010 približno 53% (122) kmetij usmerjenih v rejo pašne živine, 3% (7)  v mešano živinorejo, 16%  



 

Po
gl

av
je

: 2
BO

bč
in

a 
Hr

as
tn

ik
 d

an
es

 

25 
 

(37) v mešano rastlinsko pridelavo in živinorejo, 17% (38) v pridelavo poljščin in 8% (19)  v gojenje 
trajnih nasadov.   
 
V letu 2012 je bilo na območju občine 8 ekoloških kmetij (s certifikati, 3 so bile še v preusmeritvi) in 
registriranih 12 dopolnilnih dejavnosti: 2 s področja vrtnarstva, 3 za predelavo sadja in zeliščarstvo, 
2 za cestno tovorni prevoz,  kmetijska mehanizacija in gozdarstvo ter 5 za peko peciva.  Kmetije v 
občini Hrastnik so pretežno samooskrbne, v zadnjih letih pa postopoma narašča njihova udeležba pri 
prodaji na tržnicah in na drugih lokacijah.  
 
Glede na podatke popisa kmetijstva je bilo leta 2010 v Občini Hrastnik le 32,6% kmetij  usmerjenih v 
prodajo (od tega le 17 ali 7,4% v najbolj donosno neposredno prodajo), medtem, ko je ta delež v 
Sloveniji znašal  40,2%. V letu 2013 se je število dopolnilnih dejavnosti na kmetiji povečalo na 15, ena 
med njimi je usmerjena tudi na neposredno in posredno prodajo kmetijskih proizvodov lokalnih in 
drugih kmetij (pospeševanje lokalne samooskrbe). 

 
Slika 17 Primerjava tržne usmerjenosti kmetijskih gospodarstev občine Hrastnik in Slovenije leta 2010 (Vir: 
SURS) 

 Turizem v začetni fazi razvoja 
Zasavje v zadnjih treh letih pričelo načrtno spodbujati razvoj turizma in območje pod blagovno 
znamko »V tri krasne« postavljati na zemljevid slovenskih turističnih destinacij. Turizem je lahko 
dolgoročno pomemben dejavnik v prestrukturiranju občine, saj panoga dokazano posredno vpliva 
na večjo lokalno potrošnjo in s tem razvoj drugih dejavnostih (multiplikator 1,75). Vendar pa je razvoj 
turizma še na samih začetkih.  
 
Tabela 7 Število dnevnih obiskovalcev in udeležencev  prireditev  (Vir: Prijave na JR za sofinanciranje posebnih 
prireditev za leto 2013, *podatki organizatorjev prireditev oz. upravljavcev objektov, v katerih so se odvijale 
prireditve) 
Dogodek/ atrakcija 2013 

1. Etno festival 700 
2. Festival Funšterc 1100* 
3. Festival Štour 3000* 
4. Kmečke igre v Turju 1100 
5. Kramarski sejem 1280* 
6. Muzej Hrastnik 6.528 * 
7. Pokriti bazen 24.612* 
8. Poletni festival hrastniške knjižnice 1083* 
9. Prireditev Dolska noč 1850* 
10. Prireditev Vzpon na Kal 300  
11. Rom pon pom 850* 
12. Sovretova pot 107*  
13. Ulični festival Rdeči revirji 1000 
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Dogodek/ atrakcija 2013 
14. Želodkov festival 1500* 
15. Veseli december - OZDPM 1500 
16. Zasavski božični sejem 850* 
17. Mednarodni turnir v mini rokometu 

ZASAVJE CUP 
1300* 

 
Po podatkih AJPESa je v občini registrirano 12 podjetij v gostinstvu (nudijo tudi hrano), od tega so 3 
planinski domovi, 2 podjetji sta registrirani za pripravo jedi na terenu in nimata poslovnih prostorov 
za goste (prireditve, srečanja). Trenutno v Občini Hrastnik ni kakovostnih turističnih namestitev. 132 
ležišč je v treh planinskih domovih: Kal, Gore in Kopitnik. Objekti so v letu 2013 uradno poročali o 
majhnem številu turistov, in sicer o 169 turistih (2012: 87) in 333 nočitvah (2012: 229). Nočitve so 
bile registrirane samo v 4 mesecih: januar, maj, julij, avgust. Število nočitev in prihodov turistov se je 
v letu 2013 sicer nekoliko povečalo, vendar je še vedno majhno glede na rezultate v turističnih krajih. 
 
Obiskovalci občine so danes predvsem dnevni izletniki, ki v občino prihajajo zaradi ogleda 
proizvodnje in nakupovanja v Steklarni Hrastnik,  obiska muzeja in rekreacije – planinci in kolesarji  
predvsem iz sosednjih občin. Dnevni obisk (tako domačih prebivalcev kot gostov) je na podlagi 
nabora 14 najprepoznavnejših prireditev in atrakcij  (muzej, bazen) ocenjen na cca 45.000 letno.   
 
 
2.3. Vrednotenje izvedenih razvojnih projektov v obdobju 2007 - 2012 
 
Občina Hrastnik je obdobje prve finančne perspektive EU  dobro izkoristila za  črpanje EU sredstev in 
uresničevanje svojih razvojnih potreb. V letih med 2007 - 2012 je izvedla 21 projektov vrednih  28 
mio EUR, za katere je pridobila kar 19,2 mio € sredstev EU in Republike Slovenije.  Iz proračuna 
občine Hrastnik je bilo potrebno za sofinanciranje zagotoviti 5,5 mio EUR (ostalo so drugi viri 
financiranja).  

 
Slika 18 Vrednost  projektov financiranih iz sredstev EU v obdobju 2007-2012 po področjih 
 (Vir: Občina Hrastnik) 
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Kar 70% sredstev je bilo namenjenih infrastrukturi na področju okolja, kar je vplivalo na izboljšanje 
stanja okolja v občini. Med pomembnejšimi naložbami gre izpostaviti: 
 
− regijski center CEROZ za upravljanje z odpadki, 
− izgradnjo čistilne naprave in manjkajočega primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja 

v mestnem in primestnem območju, 
− zagon podjetniškega inkubatorja v Hrastniku, 
− 4 rekonstrukcije lokalnih cest, 
− izgradnjo 2 vodovodov,  
− ureditev javnih površin v mestu,  
− ureditev osrednje knjižnice in 
− različne projekte na področju pospeševanja turizma, podjetništva ter podeželja. 
 
Sposobnost občinske uprave pri pravočasni pripravi dokumentacije in vodenju EU projektov je 
pomembna prednost občine tudi pri načrtovanju projektov za prihajajoče obdobje 2014-2020.   
 
Tabela 8 Pregled projektov Občine Hrastnik sofinanciranih s sredstvi EU v obdobju 2007-2012 (Vir: Občina 
Hrastnik) 
 Naziv projekta Leto  Vloga  

občine  
Območje Vrednost 

projekta6 
Sofinan-
ciranje EU v 
€ 

Proračun 
Občine 
Hrastnik 

Druge 
občine 

Opo-
mba 

1 Mrežni podjetniški 
inkubator 

2007 Partner            
Nosilec: 
RCR  

Zasavje 1.407.232 996.704 152.241 258.287 ESRR,RS 

2 Rekonstrukcija LC 
Hrastnik - Radeče 

2007-
2009 

Nosilec  Podkraj 681.513 427.037 254.476 0 ESRR,RS 

3 Vodovod Turje - Gore - 
Kopitnik 

2007-
2009 

Nosilec  Turje-Gore-
Kopitnik 

604.531 378.532 225.999 0 ESRR,RS 

4 Rekonstrukcija LC Marno 
-Turje-Gore 

2007-
2009 

Nosilec  Marno-Turje-
Gore 

643.602 455.386 188.216 0 ESRR,RS 

5 Rekonstrukcija LC Čeče - 
Boben 

2008-
2009 

Nosilec  Čeče-Boben 590.926 314.025 276.901 0 ESRR,RS 

6 Rekonstrukcija LC Dol - 
Blate 

2008-
2010 

Nosilec  Dol-Blate 332.735 235.014 97.721 0 ESRR,RS 

7 Ureditev mestnega jedra 
Hrastnik 

2008-
2010 

Nosilec  center 
Hrastnika 

1.195.537 856.830 338.707 0 ESRR,RS 

8 Natura - turistične 
zanimivosti Zasavja 

2008-
2009 

Partner   
Nosilec: 
Obc. 
Trbovlje 

Zasavje 150.000 106.250 14.778 28.973 ESRR,RS3 
obč 

9 Vrata do Nature 2010 Partner 
Nosilec: 
RCR  

Zasavje 30.800 16.890 3.557 10.353 LAS, 3 
obc. 

10 Vse teče v tri krasne 2010-
2012 

Partner 
Nosilec: 

Zasavje 450.210 382.678 22.511 45.021 ESRR, 
RS,3 obc 

                                                           
6z DDV če se ni poračunal; sicer brez 
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 Naziv projekta Leto  Vloga  
občine  

Območje Vrednost 
projekta6 

Sofinan-
ciranje EU v 
€ 

Proračun 
Občine 
Hrastnik 

Druge 
občine 

Opo-
mba 

RCR 

11 Regionalna turistična 
destinacija Zasavje 

2011-
2013 
 

Partner 
Nosilec: 
RCR 

Zasavje 417.567 199.988 36.000 181.579 ESRR, RS, 
3 obc, 
zaseb. 

12
* 

Ustvarimo pogoje za 
razvoj  
perspektivnih dejavnosti 
na zasavskem podeželju 

2012-
2014 

Partner           
Nosilec 
Društvo  
za razvoj 
podeželja 
Zasavje 

Zasavje 59.888 44.103 0 0 LAS    3 
obc. 

13 Gradnja sekundarnega 
kanalizacijskega  
omrežja območja Dol pri 
Hrastniku 

2010-
2013 

Nosilec  Dol pri 
Hrastniku 

1.087.061 921.943 165.118 0 ESRR,RS 

14 Gradnja vodovoda 
Spodnje Marno 
 - Slatno - Dol 

2010-
2012 

Nosilec  spodnje 
Marno-Dol 

802.688 677.704 120.184 0 ESRR,RS 

15
* 

Urejanje mestnega jedra 
Hrastnik:  
Log - Montigny 

 2013-
2014 

Nosilec  Log-Montigny 1.059.533 750.502 309.030 0 ESRR,RS 

16
* 

Rekonstrukcija in 
energetska 
sanacija vrtca Dolinca 

2013-
2014 

Nosilec  Vrtec Dolinca,  
center 
Hrastnika 

808.382 572.604 235.778 0 ESRR,RS 

17 Izgradnja 
večnamenskega  
družbenega objekta v 
Podkraju 

 2012-
2013 

Nosilec  Podkraj 517.819 281.138 236.681 0 EKSRP,  
322  

18 Obnova kašče v Šavni 
Peči 

2012 Nosilec  Šavna Peč 57.360 13.724,89 43.635,1
1 

0 EKSRPPR
P 323  

19 CČN in kolektorsko 
omrežje 

2008-
2012 

Nosilec  Hrastnik 6.584.914 4.351.787 

(EU + RS) 

2.233.12
7 

0 KS,RS 

20
* 

Center za ravnanje z 
odpadki  
CEROZ II.faza 

2012-
2015 

Nosilec  
Partnerice 
Obc. 
Trbovlje, 
Zagorje, 
Radeče, 
Litija 

Hrastnik 12.374.613 7.989.050 

(EU + RS) 

703.882 3.681.680 KS, RS 

21 Knjižnica Antona Sovreta 2010 Nosilec  center 
Hrastnika 

910.668 860.872 49.796 0 ESRR, RS 

*projekti, ki so še v fazi izvajanja oziroma še niso bila nakazana sredstva: upoštevano je načrtovano sofinanciranje 
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2.4. Institucionalni okvir in civilna družba 
 
Kakovost življenja in bivanja v občini je odvisna tudi od ponudbe, kakovosti in dostopnosti javnih 
storitev, ki jih  zagotavljajo občinske ustanove, državne institucije kakor tudi občina prek koncesij. To 
poglavje analizira zmogljivosti in delovanje najpomembnejših javnih služb občine Hrastnik. 
 

 Dejavne krajevne skupnosti 
Na območju Občine Hrastnik so ustanovljeni ožji deli občine, ki vključujejo 10 krajevnih skupnosti 
(KS): Boben, Dol pri Hrastniku, Rudnik, Prapretno, Steklarna, Kovk, Marno, Turje-Gore, Krnice- Šavna 
Peč in Podkraj. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov Občine Hrastnik so 
določeni s statutom in odlokom občine. Prek delovanja KS zagotavljamo enakomeren razvoja občine 
ter vključevanje občanov v delovanje lokalne skupnosti. 
 

 11 organizacij v lasti ali solasti Občine Hrastnik  
Občina Hrastnik je ustanoviteljica 8 javnih zavodov in 6 podjetij, ki izvajajo različne javne službe oz. se 
ukvarjajo z dejavnostmi v javnem interesu. V vseh organizacijah v lasti oz. solasti Občine Hrastnik je 
bilo konec leta 2012 zaposlenih 375 oseb oz. 398 vključno z zaposlenimi v občinski upravi.  V 3 javnih 
zavodih občina financira plače vseh zaposlenih (KRC, MCH, Knjižnica), v 2 deloma (OŠ, Vrtec). Plače za 
zaposlene v glasbeni šoli in zdravstvenem domu zagotavlja država. Občina Hrastnik je 
soustanoviteljica družbe KSP Hrastnik d.d. in CEROZ d.o.o., ki za občino izvajata več gospodarskih 
javnih služb. RCR d.o.o. za občino izvaja razvojne naloge v javnem interesu v skladu z Zakonom o 
skladnem regionalnem razvoju, medtem, ko se pretežno financira s sredstvi projektov in prihodki 
ustvarjenimi na trgu. 
 
Tabela 9 Zavodi in podjetja v lasti ali solasti Občine Hrastnik (Vir: Občina Hrastnik, posamezne organizacije) 
    Število vseh 

zaposlenih – 
31.12.2012 

Število oseb 
financiranih iz 

proračuna Občine 2012 

Sofinanciranje iz 
proračuna Občine v 

2012 v € 

Vsi prihodki 
organizacije v 

2012 v € 

1 OBČINSKA UPRAVA  23  23  876.9717   
Zavodi v 100 % lasti Občine 229 59 2.082.309 7.424.764 
2 OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA 

HRASTNIK 
 98  2  360.875  3.049.518 

3 VRTEC HRASTNIK  42  29  749.567  1.100.552 
4 KRC  21  21  642.651  796.348 
5 MLADINSKI CENTER HRASTNIK  1 1  56.101  57.582 
6 GLASBENA ŠOLA HRASTNIK 20 0 50.124 397.654 
7 KNJIŽNICA ANTONA SOVRETA 6 6 169.390 176.268 
8 ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK  41  0  53.601  1.846.8428 
Občina  Hrastnik kot soustanovitelj  141 0 24.210 17.741.330 
9 RCR d.o.o. 31 0 21.3149 1.719.266 
10 Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. 10 0 0 585.627 
11 KSP HRASTNIK, Komunalno – stanovanjsko 

podjetje, d. d.10 
42 0 0 2.478.892 

 
12 CEROZ d.o.o 8 0 0 757.925 
13 ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE 41 0 0 11.754.218 
14 ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA 8 0 2.896 445.402 
Skupni občinski organ 5 5 31.073 170.987 
15 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 

TRBOVLJE 
5 5 (22,69%) 31.073 170.987 z 

globami 
 SKUPAJ od 1 - 15 398 87 2.983.490 

  
 
                                                           
7Podatki zajemajo tudi stroške župana 
8Sredstva iz občinskega proračuna zajemajo sofinanciranje investicij in materialnih stroškov šolske zobozdravstvene ambulante na Dolu 
9Sofinanciranje storitev za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja v javnem interesu , del občine, del RS. 
10 Podatki se nanašajo na leto 2011. Podeljena koncesija. 
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 Upravljanje gospodarskih javnih služb je urejeno s koncesijami.  
Občina Hrastnik ima za izvajanje obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb podeljenih nekaj  
koncesij. V obdobju do leta 2020 iztečejo štiri koncesijske pogodbe. 
 
Tabela 10 Pregled izvajalcev gospodarskih javnih služb v občini Hrastnik (vir: Občina Hrastnik) 
 Gospodarska javna 
služba 

Naziv Območje Vrsta 
partnerstva 

Finančni 
prilivi 

Datum 
začetka  

Datum 
zaključka  

Obvezne GJS             
Sistemski operater 
distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina 

MESTNI PLINOVODI 
distribucija plina d.o.o. 

del območja 
občine  

koncesija 0,001 
DEM/m3 
prodanega 
plina (284 € v 
letu 2011) 

1.1.1997 1.1.2026 

Vzdrževanje občinskih 
cest 

AGM Nemec d.o.o.;                                    
KSP Hrastnik d.d.;                                      

celotno območje 
občine 

koncesija letni načrt 20.11.2013 20.11.20 

Distribucija toplote PETROL ENERGETIKA d.o.o. del območja 
občine  

koncesija   1.10.2009 1.10.2044 

Oskrba s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje 
komunalne in 
padavinske odpadne 
vode, zbiranje in prevoz 
komunalnih odpadkov, 
urejanje in čiščenje 
javnih površin, 
upravljanje urejanja in 
vzdrževanja pokopališč 
ter izvajanje 
pokopališke in 
pogrebne dejavnosti 

KSP Hrastnik Komunalno-
stanovanjsko podjetje, d.d.  

celotno območje 
občine 

koncesija koncesijske 
dajatve NI;                   
plačana 
najemnina za 
uporabo 
gospodarske 
javne 
infrastrukture 
za l. 2011 
401.619 € 

1.9.2010 17.8.2015 

Oglaševanje KSP Hrastnik Komunalno-
stanovanjsko podjetje, d.d.  

celotno območje 
občine 

koncesija koncesijske 
dajatve NI;                   
plačana 
najemnina za 
uporabo 
plakatnih 
tabel za l. 
2011 42 € 

1.9.2010 31.8.2015 

Izbirne GJS             
Upravljanje tržnice KSP Hrastnik Komunalno-

stanovanjsko podjetje, d.d.  
Hrastnik koncesija Za leto 2012 

38,09 € 
(koncesijska 
dajatev) 

5.7.2010 5.7.2015 

Upravljanje žičnic Smučarsko društvo Hrastnik Kal koncesija   4.1.2010 4.1.2025 

 
 Druge javne storitve  

Za delovanje občine so pomembne tudi institucije, katerih ustanoviteljica je država, svoje javne 
storitve pa nudijo na območju občine oz. Zasavja. V času priprave razvojnega programa je že zaznati 
zahteve po racionalizaciji ali celo ukinjanju določenih služb. Današnja dostopnost do javnih storitev 
države je prikazana v spodnji tabeli. Dolgoročno je pomembno, da se državne javne storitve ohranijo 
na območju Hrastnika in Zasavja, saj je dostopnost javnih  storitev tudi eden izmed dejavnikov pri 
odločanju o kraju bivanja. V gospodarsko šibkih okoljih kot je Hrastnik državne službe pomembno 
prispevajo tudi k ponudbi stabilnih delovnih mest. 
 

Tabela 11 Dostopnost drugih javnih storitev  (Vir: Občina Hrastnik ter spletne strani  ustanov) 

Področje dela Institucija Uradne ure Uradnih ur / 
teden 

Občinske zadeve Občina Hrastnik PON: 7.00-15.00, TOR: 7.00-15.00, SRE: 7.00-17.00, 
ČET: 7.00-15.00, PET: 7.00-13.00 

40 

Upravne zadeve Upravna enota Hrastnik PON: 8.00-12.00 in 13.00-15.00, TOR: 8.00-12.00 in 
13.00-15.00, SRE: 7.00-12.00 in 13.00-17.00, PET: 

26 
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Področje dela Institucija Uradne ure Uradnih ur / 
teden 

8.00-13.00 

Redarska služba Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Zasavje 

Pon: 8.00-10-00, sre: 8.00-10.00, 14.00-16-00 
pet:8.00-10.00 

8 

Zdravstveno 
zavarovanje 

Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije 

PON: 8.00-12.00 in 13.00-15.00, SRE: 8.00-12.00 in 
13.00-17.00, PET: 8.00-12.00 

18 

Zdravnik Zdravstveni dom Hrastnik: 2 splošni 
ambulanti, referenčna ambulanta, 2 
zasebni splošni ambulanti, šolski 
dispanzer, dispanzer za ženske, 
fizioterapija, patronažna, babiška in 
socialna služba, laboratorij, dispanzer 
za medicino dela, prometa in športa 

PON – PETEK 7.30 – 20.00 
Različni urnik ambulant po dnevih 
Dežurstvo 20.00 – 7.30  
24 ur/dan  nujna medicinska pomoč 

100 

Zobozdravnik 6 zobozdravnikov (4 koncesionarji)   različno 32,5 

Davčna uprava  Davčni urad PON: 8.00-12.00 in 13.00-15.00, TOR: 8.00-12.00 in 
13.00-15.00, SRE: 8.00-12.00 in 13.00-18.00, PET: 
8.00-13.00 
VEM-točka (Vse na enem mestu) ne deluje več od 
20.12.2013 dalje 

26 

Socialno varstvene 
zadeve 

Center za socialno delo Hrastnik PON: 8.00-12.00 in 13.00-15.00, SRE: 8.00-12.00 in 
13.00-17.00, PET: 8.00-12.00 

18 

Gasilska služba V Gasilsko zvezo Hrastnik je združenih 
8 gasilskih društev, od katerih je PGD 
Hrastnik-mesto osrednja enota v 
občini 

Gasilska zveza Hrastnik  ima 24-urno dežurno službo 168 

VEM, Vse na enem 
mestu 

 Območna obrtno podjetniška  
zbornica 

PON: 7.00-15.00, SRE: 7.00-16.00, PET: 7.00-12.00 22 

Zaposlovanje Urad za delo PON: 8.00-12.00 in 13.00-15.00, TOR: 8.00-12.00 in 
13.00-15.00, SRE: 8.00-12.00 in 13.00-17.00, PET: 
8.00-13.00 

25 

Nega na domu Zdravstveni dom Hrastnik  PON-SOB: 7.00-14.30 , zagotovljena kontinuirana 
nega ob praznikih in nedeljah (1 sestra 52 ur/leto) 

45 

Policija Policijska uprava Ljubljana 
Policijska postaja Hrastnik 

vse dni 7.00-15.00 
interveniranje 24ur/dan  

56  
168 

Dom starostnikov Dom starejših Hrastnik 
- Domsko varstvo 
- Pomoč na domu 

(4 delavke)                          

 
24 ur/dan 
 
Vsak delavnik od 7.00 – 15.00  
 

168 
110 efektivnih 

ur/mesec 
/delavko 

 
 Razvita dejavnost civilne družbe 

Društva in nevladne organizacije s svojimi 
aktivnostmi in pestro paleto prireditev bogatijo 
življenje v občini. Danes je povsem jasno, da ravno 
domiselnost in ustvarjalnost ljudi ustvarjata pogoje 
za razvoj, druženje, povezovanje in raznoliko 
ustvarjanje pa združujejo tudi naše tradicije in 
navade. Aktivni člani različnih društev vložijo 
ogromno časa in energije v svoje programe. Skrbijo 
za medgeneracijsko sodelovanje in si z 
inovativnostjo in kreativnostjo prizadevajo za 
povezanost in razumevanje.  
Na območju občine je maja 2014 registriranih 84 
društev, od njih približno tretjina na področju 
športa. Občina Hrastnik je v letu 2013 sofinancirala 
dejavnost društev na podlagi izvedenih javnih 
razpisov tako s področja športa, kulture, 
humanitarnih dejavnosti in drugih. 

 
 

 
Slika 19 Registrirana društva s sedežem v občini 
Hrastnik (Vir: Centralni register društev,  maj 2014) 

Športna; 
31 

Interesna
poklicna, 
socialna, 

27 

Kulturna, 
turistična 

15 

Druga, 
tehnična, 
gasilska; 

13 
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2.5. Analiza finančnega in premoženjskega potenciala za razvoj občine Hrastnik 
 
 

 Od 1,6 do 2 mio EUR je ocenjen finančni razvojni potencial proračuna občine 
 
Finančni  potencial proračuna Občine Hrastnik za razvoj je ocenjen na podlagi analize sprejetih in 
realiziranih proračunov občine za obdobje 2004 - 2012 ter proračuna za leto 2013.  Analiza preteklih 
in sprejetih proračunov (tabela na naslednji strani) pokaže, da: 
 

− je  cca 60% celotnih odhodkov proračuna namenjenih tekočim odhodkom in transferom;  
− znašajo namenski prihodki proračuna, ki morajo biti porabljeni za vlaganje v premoženje 

občine med 8% in 15% (2004 - 2013, brez EU virov); 
− proračun Občine Hrastnik bi lahko ob enaki dinamiki financiranja letno  zagotovil cca 1,6 - 2 

mio EUR sredstev za realizacijo vseh investicijskih odhodkov in transferov. 
 
Vendar pa trenutna finančna in gospodarska situacija v državi kot tudi v občini predstavlja veliko 
tveganj zaradi: 

− rasti števila brezposelnih oseb in zmanjšanja realnih vrednosti plač se povečuje potreba po 
zagotavljanju socialnih transferov iz proračuna; 

− manjšega obsega investiranja so se zmanjšali oz. skoraj ustavili prilivi iz naslova komunalnega 
prispevka,  

− povečanja vrednosti neplačanih najemnin občinskih stanovanj in stroškov za ta stanovanja, 
kar zaradi subsidarne odgovornosti lastnika pomeni dodatno breme proračuna, 

− potencialnega zmanjšanja prihodkov državnega proračuna za primerno porabo, 
− potencialne uvedbe davka na nepremičnine, ki bi posegel v doslej avtonomni občinski 

finančni vir in ogrozil investicijski potencial občine. 
 
Glede na navedena tveganja se za potrebe načrtovanja izvajanja tega razvojnega programa predlaga 
upoštevanje finančnega potenciala občine v višini 2 mio EUR do vključno leta 2016. V primeru 
sprejema zakona o davku na nepremičnine, ki bi posegel v avtonomni finančni vir občine, je 
pričakovati znižanje razvojnega potenciala za cca 0,6 mio EUR. 
 

 
Slika 20 Gibanje strukture proračuna občine Hrastnik v obdobju 2004 – 201311 (Vir: Občina Hrastnik) 

                                                           
11 Realizacija proračuna 2004-2012; Sprejeti proračun 2013 
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 Neizkoriščeno premoženje na območju občine kot razvojni potencial 
 
Neizkoriščeno premoženje (zemljišča, prazni objekti, ...) države na območju Občine Hrastnik lahko 
predstavlja potencial za razvoj občine, v kolikor bi bilo preneseno na lokalno skupnost. Razvojni 
potencial predstavljajo tudi neizkoriščena nezazidana stavbna zemljišča in objekti v lasti fizičnih oseb 
in gospodarskih družb. 
 
V interesu občine je, da se uredi status nepremičnin, katerih upravljavec je trenutno RTH, d.o.o., po 
svojem značaju pa sodijo v  javno lokalno infrastrukturo ali so namenjene društvenemu življenju 
občanov. Hkrati pa je smiselno v sodelovanju z RTH in njenim lastnikom (RS)  dogovoriti možnosti 
razvojnega aktiviranja  poslovno nepotrebnih nepremičnin in prenos razvojno pomembnih zemljišč 
na lokalno skupnost (ukrep 7 programa konkurenčnosti in razvojne podpore za občine HRT). 
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2.6. SWOT: Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 
 
Na osnovi predhodne socio-ekonomske analize in razgovorov na strateškem svetu, odboru za 
gospodarstvo in v štirih fokusih skupinah so bile analizirane prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti, ki izhajajo iz okolja, življenja občanov, gospodarske situacije ter upravljanja občine. 
Pomembno je, da z razvojnim  programom odpravimo največje slabosti, ki ovirajo razvoj in izrabo 
notranjih potencialov  in zunanjih priložnosti. Ob tem je bila posebna pozornost namenjena ključnim 
odločitvam zunaj vpliva občine, a z izjemnim vplivom na življenje ljudi v Hrastniku po letu 2013. Gre 
predvsem za odločitve povezane z zapiranjem rudnika in strategijo razvoja energetike v Zasavju. 
Hkrati so upoštevane  negotove okoliščine, ki jih povzročata gospodarska in finančna kriza v Sloveniji. 
 

PREDNOSTI SLABOSTI 

1. Središčna lega v Sloveniji 
2. Specifična tehnološka in industrijska znanja  
3. Prilagodljivost  ljudi na industrijski način dela 
4. Vzpostavljeni instrumenti za podporo podjetništva 
5. Zelo dobra komunalna okoljska opremljenost 
6. Pestra ponudba športnih in kulturnih objektov 
7. Ustrezna dostopnost zdravstvenih in socialnih storitev 
8. Lokalna pripadnost, odprtost,  multikulturnost, 

društvena aktivnost 
9. Socialna občutljivost in poudarjena skrb za druge 
10. Bližina narave, stik mesta in podeželja  
11. Uravnoteženo in razvojno naravnano  upravljanje 

občine in proračuna 
12. Železniška povezava 

1. Oddaljenost od avtocestnega križa 
2. Degradirano okolje  
3. Nizka prepoznavnost Hrastnika in Zasavja 

navzven 
4. Šibka podjetniška iniciativa 
5. Brezposelnost in pomanjkanje  delovnih mest 
6. Podeželje še ni v celoti infrastrukturno urejeno 
7. Prostorska omejenost za širjenje poselitve in 

gospodarskih dejavnosti  
8. Pomanjkljiv sistem javnega prevoza  
9. Premajhna pestrost  lokalnih dogodkov  in slaba 

odzivnost nanje  
10. Energetsko potratni  in današnjim standardom 

neustrezni javni objekti in prostori 

PRILOŽNOSTI TVEGANJA 

1. Spodbujati prebivalce v podjetništvo, 
samoiniciativnost  

2. Raba praznih objektov in površin rudnika za nove 
gospodarske dejavnosti in rekreacijo  

3. Izkoristiti načrtovane državne naložbe  za razvojne 
interese  občine  

4. Steklarsko, rudarsko, etnološko dediščino izkoristiti za 
razvoj turizma   

5. Sinergije malih in  velikih podjetji  (Steklarna, TKI, 
Rimske in Laške terme, . ..) ter povezovanje okrog 
razvojnih jeder  

6. Socialne storitve, šport in rekreacija - priložnost za 
turizem in zaposlovanje  

7. Spodbujanje in promocija samooskrbe, eko kmetijstva 
in dopolnilnih dejavnosti  

8. Širjenje kulture sodelovanja in povezovanja na vseh 
ravneh in večje vključenosti ljudi v življenje skupnosti  

9. Učinkovito koriščenje sredstev finančne perspektive 
EU 2014-2020, dostop do čezmejnih EU programov 

10. Rast okoljske zavesti, varovanje narave  
11. Interes mladih za razvoj kraja 
12. Dodatni začasni ukrepi Vlade RS (spodbude in olajšave) 

1. Negativni demografski trendi (izseljevanje, 
staranje, upadanje rojstev, …)  

2. Zmanjševanje državnih sredstev za zapiranje 
rudnika  - opuščanje sanacijskih ukrepov 

3. Časovno zamikanje državnih naložb v prometno 
in energetsko  infrastrukturo  

4. Nepripravljenost prebivalcev  na  podjetniška 
tveganja  

5. Nadaljnja izguba in pomanjkanje  delovnih mest 
6. Nadaljevanje  krize – zmanjševanje proračuna 

občine  
7. Majhnost občine – stroškovna neučinkovitost  
8. Slabšanje socialnega položaja prebivalcev -- 

manjša kupna moč - poglabljanje socialnih stisk  
9. Nevarnost  naravnih (poplave, plaz) in 

industrijskih nesreč  
10. Višja stopnja obolevnosti zaradi 

obremenjenosti okolja  
11. Racionalizacija in ukinjanje državnih služb v 

Hrastniku -  zmanjševanje dostopnosti do javnih 
storitev  

12. Spremembe zakonodaje in politik (pr. 
financiranje občin, OOZ, oskrba starejših, 
energetska strategija,..)  
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Z vidika prihodnjega razvoja na podlagi analiz ugotavljamo 6 temeljnjih izzivov Občine Hrastnik  
obdobju do leta 2020: 

 
 
Slika 21  Šest temeljnjih razvojnih izzivov Občine Hrastnik 

 
  (1) Izzivi prestrukturiranja: pomanjkanje delovnih mest, naložb in podjetniške 

dinamike za aktiviranje lastnih potencialov 
 
Občina Hrastnik se z gospodarskega vidika nahaja na izjemno kritični točki, saj je 
poleg procesa zapiranja rudnika RTH in nejasne usode TET (koncesija za proizvodnjo 
energije le še do 2016), gospodarska kriza v zadnjem obdobju  povzročila stečaje in s 
tem naglo krčenje delovnih mest tudi v drugih panogah in manjših podjetjih,  tako v 
občini kakor tudi v širšem vplivnem območju, kjer se Hrastničani zaposlujejo. Analiza 
delovnih migracij pokaže upad delovnih mest za več kot 100 občanov, ki so se pred 
tem na delo vozili v Trbovlje, Ljubljano, Radeče, Litijo. Brezposelnost v občini je 
narasla iz 13% leta 2010 na 17,7% konec leta 2012 , 18,2 % novembra 2013 oz. 19,7% 
februarja 2014. 
 
Največji zaposlovalci: Steklarna Hrastnik+Opal, TKI, SINET in javni sektor. Mikro 
podjetja so šibka in v veliki meri odvisna od hrbteničnih družb in  skromne lokalne 
kupne moči. Srednjih podjetij, ki bi zapolnila vrzel ni. Hrastnik ima usposobljeno 
industrijsko delovno silo in primeren industrijski milje, žal pa občina zaradi 
prostorskih omejitev nima večjih zazidalnih površin na katere bi pritegnila zunanje 
investitorje. Prevladujoča industrijska miselnost po drugi strani zavira podjetništvo in 
samoiniciativnost v ljudeh. Tako novih delovnih mest v domačem okolju praktično ni, 
mladi po zaključku šolanja prehajajo neposredno na trg dela ali iščejo svoje 
priložnosti izven občine. Pomemben izziv lokalne skupnosti predstavlja → ohranitev 
in izboljšanje konkurenčnega položaja obstoječih delovnih mest ter aktiviranje 
lastnega potenciala v ljudeh (podpora podjetnim, kreativnim in pogumnim idejam)  in 
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okolju (narava, zelene energije, kmetijstvo, turizem, podeželje, podporne javne 
institucije, razvoj bližjih zdravilišč Laško, Rimske Terme, ...). 
 
Po drugi strani pa je prihodnji lokalni gospodarski razvoj občine Hrastnik usodno 
povezan z odločitvami zunaj vpliva občine, → predvsem na odločitve o bodočih 
naložbah v energetski sektor: 
 
− aktiviranje rudnika premoga Brnica in obnova ter nadaljnje obratovanje 

Termoelektrarne Trbovlje, kjer je zaposlenih precej občanov Hrastnika, 
− plinskoparna elektrarna na platoju TET, 
− naložbe v hidroelektrarne na Srednji Savi ter z njimi povezane priložnosti za 

urejanje prometne, komunalne in rekreacijsko-turistične infrastrukture ob Savi. 
 

 (2) Upadanje števila prebivalstva, spreminjanje strukture in upad življenjskega 
standarda 

 
Hrastnik podobno kot tudi sosednje zasavske občine ter druge periferne, od 
prometnih tokov odmaknjene slovenske občine, beleži upadanje števila prebivalstva. 
Hkrati se naglo spreminja struktura prebivalstva, saj se delež starih povečuje. Gre za 
kompleksnem proces in dolgoročen trend, ki ga ni moč ustaviti, → potrebno pa ga je 
omiliti. Velik izziv predstavlja iskanje ustreznega ravnotežja med skrbjo za različne 
generacije občanov, ustvarjanjem privlačnega okolja za bivanje mladih  in odnosa do 
migracij v  in izven občine. 
 
Z naraščanjem brezposelnosti se delež neaktivnih prebivalcev povečuje, povečujejo 
se socialne stiske, izključenost in tudi revščina. Občina bo zato morala ustvarjati tudi 
primerno  ravnotežje med zagotavljanjem socialne varnosti občanov na eni strani in 
izzivi prestrukturiranja in spodbujanja konkurenčnosti občine na drugi strani. 
 

 (3) Dostopnost in mobilnost: navzven in navznoter 
 
Kljub svoji središčni legi v Sloveniji ter prečenju X. mednarodnega železniškega 
koridorja, je občina zapostavljena v pogledu dostopnosti. Železniške prometne 
povezave z Ljubljano, Celjem in Posavjem so omejene na lokalni potniški promet. V 
zadnjih desetletjih so se zaradi premajhne uporabe močno skrčile linije in frekvence 
javnega avtobusnega prometa, še posebej podhranjeno s povezavami je podeželje.  
Hrastnik je 28 km ali pol ure vožnje oddaljen od avtocestnega križa na Trojanah. → 
Izboljšanje povezljivosti z Ljubljano z rekonstrukcijo zasavske G2 ceste in Celjem z 
izgradnjo nove ceste Hrastnik – Zidani Most ter načrtovani nacionalni projekt 3. 
razvojne osi s priključkom Zasavja nanjo, sta dolgoročno odločilni  razvojni priložnosti 
občine in Zasavja. Z boljšo dostopnostjo zmanjšujemo stroške podjetij, prebivalcem 
pa omogočimo, da živijo doma in delajo tudi izven kraja. 
 

 (4) Nizka prepoznavnost 
 
Občina Hrastnik ima dve globalno delujoči podjetji in precej svetovno uspešnih 
posameznikov (športniki, kulturniki, glasbeniki, ...), v zadnjih letih je bistveno 
izboljšala stanje okolja,  vendar pa svoje dosežke in potenicale premalo poudarja in 
promovira navzven. Za pospešen razvoj je potrebno predstaviti predvsem pozitivne 
rezultate in prepričati  okolje o drugačni podobi Hrastnika oz. celotnega Zasavja ter 
spremeniti miselnost in predstave o naši regiji. → Občina in celotna regija morata v 
naslednjem obdobju načrtno pristopiti h krepitvi pozitivne podobe in identitete 
Zasavja v Sloveniji.  
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 (5) Sanacija preteklih okoljskih bremen in izraba neizkoriščenih nepremičnin  
 
Rudarjenje, industrija in energetska dejavnost so pustile posledice na okolju ter 
številne neizkoriščene objekte in zemljišča. Predpogoj za zdravje in varnost ljudi kakor 
tudi za pridobivanje dragocenih lokacij za podjetniške naložbe, je → aktiviranje 
poslovno nepotrebnih rudniških objektov in zemljišč, dokončanje sanacije 
degradiranih rudniških površin ter zmanjševanje onesnaževanja okolja, še zlasti tal in 
zraka (na področju prašnih delcev). Neizvajanje Zakona o o postopnem zapiranju 
Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Ur. list RS, št. 
26/2005-UPB1, 43/2010, 49/2010-popr., 40/2012-ZUJF, 25/2014) in nezagotavljanje 
načrtovanih proračunskih sredstev za izvajanje navedenega zakona lahko predstavlja 
veliko tveganje za razvoj, zdravje in varnost. 
 

 (6) Upravljanje procesa razvoja v občini: organiziranje lokalnega okolja in 
pritegnitev dodatnih državnih in evropskih sredstev. 

 
Eden ključnih izzivov novega obdobja do leta 2020 bo dogovor  politike o razvojnih 
prioritetah in aktiviranje javnih institucij, podjetij in občanov za razvojni preobrat ter 
skupno upravljanje razvoja. → Ključna bo večja angažiranost vseh javnih, še zlasti 
razvojnih služb in delo s podjetji in  posamezniki, ki imajo potencial za rast ali iniciativ 
za razvoj lastne dejavnosti. Potrebno se bo usmeriti tudi v naloge, ki jih lahko 
izvedejo zaposleni v občini in njenih zavodih brez dodatnih večjih vlaganj -  
organizacijsko, motivacijsko, svetovalno pomoč  občanom. 
 
→ Odločilno  bo  pametno usmerjanje lastnih vedno bolj omejenih proračunskih 
sredstev  in njihovo oplemenitenje s sredstvi evropske kohezijske in strukturne politike 
v smeri dogovorjenih ciljev občine. → Hkrati bo potrebno izkoristiti nastajajoče 
nacionalne državne programe za varstvo zraka (pr. PM 10) ter načrtovane 
infrastrukturne naložbe države (3. razvojna os, HE na Srednji Savi, posodobitev 
železnice, glavna cesta Hrastnik – Zidani Most ...).   Pomembno razvojno priložnost za 
povečanje poslovne aktivnosti, novih naložb in zaposlovanja  predstavljajo Dodatni 
začasni ukrepi razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo 
Območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ki jih  sprejela   Vlade RS, 25.7.2013 in 
naj bi se izvajali v letih 2013 - 2018.  

 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter Uredba o izvajanju ukrepov 
endogene regionalne politike  določata pogoje ter postopek financiranja dodatnih ukrepov 
razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo. Vlada RS sprejme 
dodatne ukrepe za območje, na katerem so se zaradi notranjih strukturnih problemov ali 
zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšale, da je stopnja registrirane 
brezposelnosti dosegla kritično mejo (v upravni enoti zaporedoma tri mesece najmanj 17,0 % 
ali več). Sočasno s sprejemom dodatnih ukrepov, vlada določi obdobje in problemsko 
območje za njihovo izvajanje. Problemsko območje se lahko določi ožje ali širše od območja 
upravne enote, mora pa biti strnjeno območje enega ali več naselij, na katerem živi najmanj 
20.000 prebivalcev. Območje občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče ustreza tem kriterijem. 
Država bo s programom in ukrepi, katerih skupna ocenjena vrednost znaša 30 mio EUR, v 
obdobju 2013 - 2018 prispevala k razvoju podjetij in gospodarstva na navedenem območju. 
Vlada RS je na svoji seji, dne 25.7.2013 sprejela ukrepe razvojne podpore in potrdila Sklep o 
dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 
ter Program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče 
in Trbovlje v obdobju 2013 - 2018 (Ur. list RS, št. 63/2013). 
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2.7. Možne razvojne strategije  in smernice za ukrepanje 
 
Tabela 12 Možni scenariji razvoja 
 
ključni izzivi 
občine 

 Izzivi prestrukturiranja: pomanjkanje delovnih mest, naložb in podjetniške dinamike za 
aktiviranje potencialov 

 Upadanje števila prebivalstva, spreminjanje strukture in upad življenjskega standarda 
 Dostopnost in mobilnost: navzven in navznoter 
 Negativna podoba 
 Sanacija preteklih okoljskih bremen in izraba neizkoriščenih nepremičnin  
 Upravljanje procesa razvoja v občini 

 
strateški 
okvir 

 Tematske usmeritve Evropa 2020, Slovenija 2020,  Zasavje 2014 - 2020 
 Nacionalni projekti in programi  pomembni za Hrastnik 
 Program za problemska območja z visoko stopnjo brezposelnosti 

 ↓ 
splošna 
usmeritev 

Trajnostni in vključujoč razvoj 
(Evropa  2020, Slovenija 2020) 

 ↓ 
 Scenarij 1  Scenarij  2 
 ↓  ↓ 
Strategija Ravnotežje  Razvojni preobrat 
 Enakomerna podpora in 

enakomeren razvoj vseh področij  
delovanja lokalne samouprave 

 Zagotavljamo vse osnovne  funkcije lokalne 
samouprave, vendar se prednostno usmerimo  v 

oblikovanje Hrastnika kot spodbudnega lokalnega  
okolja za nastajanje in razvoj podjetij  ter 

vzpostavljanje raznovrstnih delovnih mest. 
 ↓  ↓ 
Prednosti  splošno zadovoljstvo vseh 

interesnih skupin 
 nihče ni bistveno prikrajšan 
 sledimo trendom in 

standardom na vseh področjih 

  zaustavitev negativnih gospodarskih trendov 
 omogočimo priložnost podjetnim in sposobnim, še 

posebej mladim 
 izboljšanje dohodkovnega položaja občanov – 

manj pritiska na socialne programe in prispevamo 
k dolgoročnejši stabilnosti lokalne ekonomije 

 prispevamo k optimizaciji, racionalizaciji in 
inovativnejšim pristopom v drugih dejavnostih  

 angažiramo večja nacionalna in EU sredstva 
 pozitivni image za potencialne investitorje. 

    
Slabosti  razpršitev proračunskih 

sredstev – ni večjega učinka za 
lokalno ekonomijo 

 splošno nezadovoljstvo zaradi 
neperspektivnosti  

  ni vidnih kratkoročnih učinkov 
 nezadovoljstvo  nosilcev javnih storitev in služb 

 

 ↓  ↓ 
Fokus ga ni  2 A 2 B 2 C 2 D 
 ni posebne osredotočenosti 

povsod se zagotavlja dejavnost in 
naložbe v skladu s standardi  

 Pogoji za 
ohranitev 

in rast 
obstoječih 

podjetij 
(Zadržanje 

in rast) 

Pritegnitev 
podjetij in 

investicij od 
drugod 

(Realokacija) 

Aktiviranje 
lastnega 

potenciala 
podjetništva 

(Endogeni 
razvoj) 

Kakovost  
bivanja in 
prostora 
(Dnevne 

migracije, 
priselitve) 

   ↓ ↓ ↓ ↓ 
vpliv občine 
 

zelo visok  majhen srednji visok zelo visok 

učinek  nizek  visok srednji zelo visok visok 
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Za uresničitev osredotočenega razvojnega scenarija s prednostno usmeritvijo v podporo 
podjetniškemu razvoju in delovnim mestom,  je za oblikovanje ukrepov potrebno razumeti potrebe in 
pričakovanja podjetij, potencialnih  investitorjev, obiskovalcev, skratka koristnikov. V spodnji 
preglednici je podan okvir za uresničevanje scenarija 2 – razvojnega preobrata h kateremu stremi 
Občina Hrastnik. 
 
Tabela 13 Konceptualni kontekst za uvedbo razvojnega  scenarija 2 

 
Razvojni preobrat  

s prednostno usmeritvijo v ustvarjanje možnosti in pogojev za lokalni ekonomski razvoj 
 

2 A 2 B 2 C 2 D 
Pogoji za ohranitev in rast 

obstoječih podjetij 
(Zadržanje in rast) 

Pritegnitev podjetij in 
investicij od drugod 

(Realokacija) 

Aktiviranje lastnega 
potenciala 

podjetništva 
(Endogeni razvoj) 

Kakovost  bivanja in 
prostora 

(Dnevne migracije, 
priselitve) 

ustavi izgube direktnih in 
indirektnih delovnih mest 

najcenejši ukrep 

zahteva velik vložek, 
znanje in angažma 
lokalne skupnosti 

zahteva aktivno, enotno in 
proaktivno delovanje 

celotnega podpornega 
okolja  

zahteva velik vložek 
lokalne skupnosti v 

javno infrastrukturo in 
tekočo porabo 

↓ ↓ ↓ ↓ 
Prostorske pogoji za sodobno 

poslovanje in širitev 
Poceni in kakovosten 
prostor ali komunalno 
opremljena zemljišča 

Primerni in poceni prostori Dostopnost: čim krajši  
prevoz od doma do 

službe 
Ustrezni kadri Ustrezni kadri Priklop na zmogljiv 

širokopasovni internet 
Kakovostna stanovanja 

in zazidljive parcele 
Učinkovito in naklonjeno 
podporno lokalno okolje 

Brez administrativnih 
ovir 

Podpora in naklonjenost 
lokalne politike 

podjetništvu 

Fleksibilen in dostopen 
vrtec, šola 

 Lokalne olajšave in 
spodbude 

Dostop do podpornih 
storitev in znanja 

Možnosti rekreacije 

 Razpoložljivi lokalni 
dobavitelji in storitve 

Dostop do finančnih virov 
in spodbud za zagon in rast  

Kakovostno zdravstvo 

 Kakovostno bivalno 
okolje 

Kakovostno bivalno okolje  

↓ ↓ ↓ ↓ 
Prednostna ciljna skupina: 

Posebna pozornost 
hrbteničnim podjetjem 

(Steklarna, TKI)  in vsa rastoča 
mala in mikro podjetja. 

Podjetja, ki temeljijo na 
znanju in ne potrebujejo 
veliko prostora; globalna 
podjetja, podjetja, ki niso 

odvisna od direktnih 
kupcev. 

Vsakdo, ki ima poslovno 
idejo; 

mladi, ki zaključujejo 
šolanje; 

brezposelni; 
kmetije; 

obstoječa mala podjetja s 
programom za rast. 

vse tri + vsi občani 
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3. Občina Hrastnik 2020+ 
 

3.1. Vizija in poslanstvo občine Hrastnik 
 
3.1.1. Vizija Hrastnik 2020+ 

 
 

 
P r e o b r a z b a 

»Na temeljih tradicije in načelih trajnostnega razvoja gradimo 
prodorno in odprto skupnost ter privlačnejši  Hrastnik 2020 +« 

 

 
 
 
Z razvojnim programom postaja razvojna smer Občine Hrastnik jasnejša, bolj osredotočena na 
gospodarski razvoj in odločnejša kot doslej.  V predhodnih poglavjih predstavljeno trenutno razvojno 
stanje terja odločitev o radikalnejši spremembi. Sprememba se ne more zgoditi čez noč in brez 
temeljev, zato je nova razvojna pot kratko poimenovana »preobrazba«.   
 
Razvojna preobrazba Hrastnika bo temeljila na domačih ljudeh, tradiciji in trajnostni rabi potencialov 
okolja. Prednostno se bo  spodbujalo  vse generacije občanov k  samoiniciativnosti, uresničevanju 
poslovnih idej in aktivni udeležbi v razvoju in lokalni skupnosti. Ob tem pa se bo vztrajno gradilo 
pozitivno podjetniško okolje in  skrbelo za dvig  kakovosti življenja v Hrastniku.  
 
Z  vizijo se razume več dimenzij preobrazbe. 
 

 Preobrazba gospodarstva 
 

Občina Hrastnik  prehaja iz industrijske občine v občino podjetnih, iz mono-industrijske občine v 
občino številnih malih podjetij. Večji poudarek  kot doslej bo Občina Hrastnik namenjala  
vzpostavljanju možnosti in pogojev  za podjetniški razvoj, inovativno koriščenje lokalnih potencialov  
(npr. steklo&design, energetika, turizem,  samooskrba, …) in oblikovanju povezanega in učinkovitega 
okolja, ki spodbuja, omogoča  in razume podjetne. 
 

 Preobrazba miselnosti 
 

Namesto dosedanje vrednote »varne zaposlitve«, ki je označevala pretekla obdobja, se krepi  
samoiniciativnost, samoaktiviranje ter mobilnost občanov. V tem smislu se bodo te vrednote vgradile 
v vse pore lokalnega življenja. Velik poudarek bo namenjen podpori mladim in mladim družinam, 
podjetnim, vseživljenjskemu izobraževanju, medgeneracijski solidarnosti, sodelovanju in 
kakovostnemu preživljanju prostega časa.  
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 Trajnostna preobrazba 
 
Občina Hrastnik bo še naprej izboljševala stanje okolja, zahtevala dokončanje sanacije degradiranih 
rudniških površin, zraka, vlagala v učinkovito rabo energije  in ohranjala naravne  vire ter prostor z 
mislijo na prihodnje generacije. Občina Hrastnik želi zagotoviti zdravo okolje za bivanje in varnost 
naselij pred naravnimi in industrijskimi nesrečami. 
 

 Preobrazba podobe 
 

Pomemben gradnik vizije je zaznavanje in dojemanje Hrastnika. Iz negativne, industrijske podobe, 
teži k podobi kraja, ki je še neodkrit in zato pristen ter privlačen. Občina Hrastnik želi postati privlačna 
za turiste, za investitorje - preselitev podjetij ter tudi priseljevanje novih prebivalcev. Večji poudarek 
bo namenjen urejanju  javnih površin,  izboljšanju zunanje podobe, boljšim stanovanjskim pogojem, 
ohranjanju in revitalizaciji dediščine ter ustvarjanju prostorskih pogojev za razvoj podjetništva. 
 
Ključne vrednote:  

 tradicija in identiteta, 
 pogum in samoiniciativnost, 
 podjetništvo in ustvarjalnost, 
 mladi in medgeneracijska solidarnost,  
 zdravo in varno okolje. 

 
Elemente vizije in prednostne usmeritve v delovna mesta in podjetništvo so na delavnicah 
sooblikovali in potrdili občani iz različnih interesnih skupin, podjetja, društva  in ključni institucionalni 
partnerji Občine. S sprejemom razvojnega programa pa vizija in njene prioritetne usmeritve dobivajo 
tudi podporo politike. 
 
 
3.1.2. Poslanstvo 

 
 

Občina Hrastnik v skladu z Zakonom  o lokalni samoupravi 
opravlja lokalne zadeve javnega pomena 

s katerimi zadovoljuje  splošne potrebe svojih prebivalcev 
ter prednostno omogoča pogoje za pospešen razvoj. 

 
 
 
Pri tem Občina Hrastnik: 

 skupaj z vsemi institucijami občine in regije ustvarja pogoje za proaktivni razvoj in 
zagotavljanje pozitivnega razvojnega okolja, 

 vključuje  prioritete razvojnega programa in načela trajnostnega razvoja v svoje politike in 
prakse, 

 skrbi  za  zagotavljanje kakovosti, učinkovitosti  in strokovnosti na vseh področjih, 

 upošteva potrebe vseh delov občine in različnih  skupin občanov in podjetij,  jih obravnava 
enakopravno in strpno. 
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3.2. Prednostne usmeritve razvoja s cilji, programi in ukrepi 
 
Za uresničitev vizije Občina Hrastnik postavlja 4 strateške cilje iz katerih izhajajo 4 prioritete in sicer: 
 

   

Vizija 
Hrastnik 
2020 + 

P r e o b r a z b a 
na temeljih tradicije in načelih trajnostnega razvoja gradimo prodorno in 

odprto skupnost ter privlačnejši  Hrastnik 2020 + 

 

 ↓  ↓  ↓  ↓  

 1  2  3  4  

4 cilji  
 

Ustvarjanje 
možnosti  za 
gospodarsko 
preobrazbo 

 Oblikovanje 
prijazne 

skupnosti za 
bivanje vseh 

generacij 

 Skrb za zdravo 
okolje in 

urejen prostor  
v mestu in na 

podeželju 

 Učinkovito 
upravljanje 
občine in 
vodenje 

razvojnega 
procesa 

 

4 prioritete GOSPODARSKA 
PREOBRAZBA 

 PRIJAZNA 
SKUPNOST 

 ZDRAVO 
OKOLJE 

 UČINKOVITA 
OBČINA 

 

 ↓  ↓  ↓  ↓  

Rezultat  Višja 
zaposlenost 

 Ustavljeni 
negativni 

demografski 
trendi 

 Zdravo, varno  
in urejeno 

okolje 

 Uresničujemo 
postavljene 

razvojne cilje 
 

 

 ↓  ↓  ↓  ↓  

Kako meriti  
uspeh?  

Število 
delovnih mest  

 
Stopnja 

brezposelnosti 

 Število 
prebivalcev 

 Pozitivni 
okoljski 

kazalniki:  
odpadki, priklop na 

javni vodovod, 
kanalizacijo/ČN, 
kakovost zraka 

 Realizacija 
razvojnega 
programa 

 

         

Začetno 
stanje 
kazalnika: 

2.288 del. mest 
19,7%  

brezposelnost 
(SURS, feb 2014) 

 

 9.647 
(SURS. H22013) 

 61% gospodinjstev 
s priklopom na ČN 
90 % gospodinjstev 

s prikl. na javni 
vodovod 

15 preseganj- 
koncentracijaPM10 

 -  

         

Ciljno 
stanje 
kazalnika 
2020 (n+2) 

+ 10% več  
del.mest, 

 

 Preprečiti 
upadanje 

 88 % gospodinjstev 
s priklopom na ČN 
95 % gospodinjstev 

s prikl.na javni 
vodovod 

0 preseganj –
koncen.PM10 

 90% realizacija 
programa do 
2022 (N+2) 
(ukrepi 1) 
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V nadaljevanju so za vsako od štirih prednostnih usmeritvah opredeljeni: 
 

 specifični cilji,  
 ciljne skupine, na katere se osredotoča prioritetna usmeritev,  
 kazalniki, s katerimi se bodo spremljali učinki doseganja ciljev, 
 nabor  programov in ukrepov za doseganje ciljev. 

 
Znotraj posameznega ukrepa so predstavljeni potencialni projekti. Gre za ideje in rešitve kako izvesti  
posamezen ukrep. Predlogi ukrepov ter iz njih izhajajočih naložb in aktivnosti izhajajo iz današnjega 
poznavanja razmer, zato se bodo v času razvojnega programa  predlagane naložbe in načini izvedbe 
lahko  spreminjali, porajali pa se bodo tudi novi in boljši predlogi.  
 
Ukrepi so rangirani glede na prioritete za doseganje ciljev, ki so določeni znotraj prednostnih 
usmeritev.  
 

 Ukrepi s prioriteto 1 so nujni z vidika uresničevanja zastavljenih ciljev,  možnosti pridobivanja 
dodatnih virov financiranja, zakonskih določb ali vključujejo  dokončanje že začetih naložb. Za 
njihovo realizacijo obstajajo možnosti za pridobitev dodatnih sredstev izven proračuna 
občine. 

 
 Ukrepi s prioriteto 2 pomembno prispevajo k ciljem razvojnega programa, vendar pa so 

zaradi določenih razlogov (pr. visoki vstopni stroški,  manjše možnosti za generiranje 
dodatnih virov, majhen vpliv na gospodarski razvoj, ...) bolj tvegani. Do realizacije projekta bo 
prišlo, če bodo zagotovljeni predvideni dodatni zunanji viri. 

 
 Ukrepi s prioriteto 3 so ukrepi, katerih izvedba ima manjši vpliv na  gospodarsko preobrazbo 

in trajnostni razvoj, zato se lahko odloži. Med projekte z nižjo prioriteto se uvrščajo tudi tisti, 
ki nimajo večjih možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev poleg proračuna. 

 
Vsak ukrep je tudi opredeljen s √ glede na možnost vključevanja v Regionalni razvojni program 
Zasavja 2014 - 2020 in sofinanciranje iz sredstev evropske kohezijske politike. 
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3.2.1. Prednostna usmeritev: GOSPODARSKA PREOBRAZBA 
 
Prednostna usmeritev 1: GOSPODARSKA PREOBRAZBA 
Strateški cilj: Ustvarjanje možnosti za gospodarsko preobrazbo in ustvarjanje novih delovnih mest   
Specifični cilji: 

 
 Doseči, da bo  Hrastnik prepoznan kot eno spodbudnejših podjetniških okolij v  RS; 
 Vzpostaviti  takšne lokalne pogoje, da bodo obstoječe hrbtenične družbe  in uspešna MSP 

nemoteno in konkurenčno poslovala, rasla  in zaposlovala  ter dolgoročno obstala v občini; 
 Zagotoviti aktivno in večjo podporo ustanavljanju  in rasti malih podjetij  z namenom 

diverzifikacije  lokalnega gospodarstva v različne dejavnosti, tudi v turizem, kmetijstvo in 
trajnostno rabo naravnih virov; 

 Zagotoviti spodbude in olajšave za vse, ki odpirajo  nova delovna mesta, podjetja in  
zagotavljajo gospodarske naložbe. 

Ciljna skupina:   Obstoječa podjetja s sedežem v Občini Hrastnik 
 Obstoječe in potencialne nove kmetije in dopolnilne dejavnosti 
 Brezposelni in mladi, ki zaključujejo izobraževanje  
 Potencialni investitorji, ki zagotavljajo  nova stabilna delovna mesta 
 Občani, ki registrirajo osebno dopolnilno delo. 

Kazalnik 
učinka/leto: 

2014 2017 2020 Vir: 

Število delovnih 
mest 

 2288 (feb. 2014) ↗ ↗ SURS 

Stopnja 
brezposelnosti 

 19,7% (feb. 2014) ↘ ↘ SURS 

Programi in ukrepi 
1.1.  Hrastnik – 
okolje, ki spodbuja 
podjetne danes 
 
 
 
1.1.1. Paket občinskih 

in regionalnih 
finančnih  
spodbud 

1.1.2. Učinkovit javni 
servis za 
podjetne 

1.1.3. Zagotavljanje 
prostorskih 
pogojev 

1.2. Spodbude za 
krepitev 
znanja, 
ustvarjalnosti, 
zaposljivosti  
in razvojnih 
jeder za 
prihodnost 
 

1.2.1. Znanja in kadri za 
prihodnost 

1.2.2. Inovativni 
zaposlitveni 
projekti za 
brezposelne 

1.2.3. Krepitev 
razvojnih jeder v 
obstoječih 
podjetjih 

1.3. Vzpostavljanje 
pogojev za 
razvoj turizma 
 
 
 

 
1.3.1. Razvoj produktov 

in ohranjanje 
zasavske 
identitete  

1.3.2. Urejanje javne 
turistične 
infrastrukture in 
atrakcij 

1.3.3. Podporno okolje 
za turizem 

1.4. Zasavsko 
podeželje – 
priložnost za 
samozaposlovan
je in 
samooskrbo 
 
 
 

1.4.1. Oživljanje kmetij 
1.4.2. Pospeševanje 

lokalne oskrbe 

1.5. Dodatni začasni 
ukrepi razvojne 
podpore za 
problemsko 
območje z 
visoko 
brezposelnostjo 
Območje Občin 
Hrastnik, 
Radeče in 
Trbovlje(Ukrepi 
Vlade RS, 
25.7.2013) 
 

  

Vir fotografij: 
http://museumofglass.org/   
www.steklarna-hrastnik.si) 

  

 

  
 

http://www.steklarna-hrastnik.si/vitrum/skupine.asp?FolderId=9&LanguageId=1
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→ Paket spodbud za podjetništvo, zaposlovanje in gospodarske naložbe v Občini Hrastnik  
za nove  

podjetnike in samozaposlene 
za obstoječa 

podjetja in investitorje 
 

od Občine Hrastnik 
Finančne spodbude: 
− 3.300,00  EUR za vsako novo delovno mesto 

(10% povečanje za mlade do 30 leta) 
− 20.000 € za projekt, ki obeta rast podjetja 
− Dostop do mikro kredita (garancijska shema) 
Nefinančne spodbude: 
− Brezplačno svetovanje pri ustanovitvi 

podjetja  
− Ugodne pogoje namestitve v podjetniškem 

inkubatorju 
− Prijazno in učinkovito administracijo 
− Vključevanje v projekte razvojne agencije  
− Dostop do cenejšega stanovanja in zazidljivih 

parcel za hišo  kot v Ljubljani 
− Dostop do vrtca za otroke 
− Športna, kulturna in rekreacijska 

infrastruktura 

Finančne spodbude: 
− 3.300,00 EUR za vsako novo delovno mesto 

(10% povečanje za mlade do 30 leta) 
− Individualna obravnava in finančna podpora 

vsem, ki odpirajo naenkrat več kot 10 
delovnih mest  

− Cenovno konkurenčna zemljišča in obstoječi 
prazni industrijski in poslovni objekti RTH in 
drugih lastnikov 

Nefinančne spodbude: 
− Podporo občine pri reševanju prostorskih 

vprašanj 
− Prijazno in učinkovito administracijo 
− Razpoložljivi kadri, tudi industrijska znanja 
− Razpoložljivost vseh osnovnih javnih služb 
− Razpoložljivost parcel za individualno gradnjo 

stanovanjskih hiš 
− Urejen in usklajen javni prevoz (avtobus, 

vlak) 
 

od države   
(Program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 2013 – 2018) 

Finančne spodbude: 
− Brezposelna oseba s podjetniško idejo se 

lahko vključi v mentorski program s 4 
mesečno zaposlitvijo  (projekt Podjetno v 
svet podjetništva) 

− 30.000 EUR subvencije za novonastala 
podjetja (ki niso starejša od 2 let) na osnovi 
razpisa in poslovnega načrta (doba koriščenja 
do 2 let). 

− spodbude za Usposabljanje na delovnem 
mestu (podaljšan rok za uveljavljanje 
spodbud za problemsko območje). 

Finančne spodbude: 
− 10. – 50.000 EUR subvencije za manj 

zahtevne  začetne naložbe  oz. 50.000 – 
500.000 EUR subvencije za zahtevnejše 
naložbe (javni razpis) 

− Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za 
socialno varnost za zaposlitev določene 
skupine brezposelnih oseb 

− Davčne olajšave za zaposlovanje: zmanjšanje 
davčne osnove za 70% stroškov delavca, če 
zaposlijo brezposelno osebo za najmanj 12 
mesecev iz določene ciljne skupine 

− Davčne olajšave za investiranje: v obdobju 
2013-2017 je možno uveljavljanje zmanjšanja 
davčne osnove v višini 70% investiranega 
zneska 
Davčna olajšava za investiranje in davčna 
olajšava za zaposlovanje se lahko po pravilih 
državnih pomoči seštevata. 
 

od države (Zavod RS za zaposlovanje) 
Finančne spodbude: 
− Če je brezposelna oseba: + 5.000 EUR (ZRSZ) 

 

Finančne spodbude: 
− Če zaposluje brezposelne osebe: + 5.000 EUR 

(ZRSZ) 
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Program/ ukrep   Indikativni projekt  P RRP/
EU 

1. 1.  Hrastnik - prijazno in spodbudno podjetniško okolje   
 

Opis programa: 
Obstoječe šibko stanje lokalnega gospodarstva terja proaktivno, načrtno in dobro organizirano razvojno-podporno 
okolje katerega namen je spodbuda in takojšnja ter učinkovita podpora vsem, ki ustvarjajo delovna mesta. S 
predvidenim programom se prenavlja obstoječe spodbude in bolj  koncentrira sredstva proračuna občine namenjena 
finančnim in nefinančnim spodbudam za podjetniške projekte, zaposlovanje in privabljanje investitorjev. Spodbuja se 
proaktivna vloga, večji angažma in povezovanje vseh razvojnih služb v smislu »razvojne  koordinacije« ter 
angažiranje občine za zagotavljanje ugodnih prostorskih pogojev za podjetja, ki se razvijajo ali nastajajo. Program je 
prednostno usmerjen k podjetjem in osebam, ki se samozaposlujejo. 
 
1.1.1. Paket občinskih in 
regionalnih finančnih  
spodbud 

 
1 

 
Prenova občinskega programa finančnih spodbud za 
podjetniške projekte in zaposlovanje za obdobje 2014 - 2020 
Nosilec: Občina Hrastnik 
− Zagotavljanje občinskih proračunskih sredstev za 

podjetništvo in zaposlovanje; 
− Prenova občinskega programa spodbujanja podjetništva v 

smeri večje koncentracije namesto razpršitve sredstev (večji 
učinek, manj administriranja, spremljanje rezultatov); 

− Osredotočanje  na podporo podjetniškim projektom, ki 
prinašajo nova delovna mesta, rast podjetja  in višjo dodano 
vrednost  v raznovrstnih panogah, tudi turizmu, ter s tem 
zagotavljajo  večjo konkurenčnost ter dolgoročno stabilnost 
podjetja; 

− Za vsako novo delovno mesto, ki je zagotovljeno v Hrastniku 
se nameni 3.300,00 EUR letno, v primeru zaposlovanja 
mladih (do 30 let) se spodbuda poviša za 10%, načrtuje se 
podpora  najmanj 5-tim novim delovnim mestom in najmanj 
2 podjetniškim projektom mikro, malega podjetja, ki ima 
potencial rasti (cca 20.000 €/ projekt) letno; 

− Pri prenovi se upoštevajo  nove smernice državnih pomoči 
za obdobje 2014 – 2020. 
 

 
1 

 

  2 Posodobitev garancijske shema Zasavje 
Nosilec: RCR d.o.o. 
Ohrani se sodelovanje občine v regijski garancijski shemi za 
pridobitev garancije in subvencije kredita za MSP podjetja 
(naložbe v stroje, opremo, poslovne prostore, projektno 
dokumentacijo, zemljišča, nematerialne pravice) ter od 
upravljavca zahteva izboljšanje pogojev za podjetja.  
 

1  

 3 Individualna podpora investitorjem, ki odpirajo 10 ali več novih 
delovnih mest naenkrat 
Nosilec: Občina Hrastnik  
V primeru večjega investitorja, se le ta obravnava individualno.  
Občina lahko z rebalansom prerazporedi sredstva za 
sofinanciranje odpiranja večjega števila delovnih mest in prouči 
druge možne finančne in nefinančne spodbude, določi tudi 
kriterije in pogoje za dodeljevanje tovrstnih spodbud.  
 

1  

1.1.2. Učinkovit javni servis za 
podjetne 

4 Pomoč + 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju s podpornim okoljem 
Obstoječe brezplačno splošno svetovanje podjetnikom se razširi 
na bolj konkretno specialistično svetovanje po panogah,  
nudenje mentorstva začetnikom, obiske na terenu, pomoč pri 
razvoju podjetniške ideje. 

1  
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Program/ ukrep   Indikativni projekt  P RRP/
EU 

  5 Zagon »lokalne razvojne koordinacije podpornih institucij« 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju s podpornim okoljem 
Hiter, proaktiven,  kakovosten in povezan javni servis za 
podjetja, kmete in investitorje (»lokalna razvojna mreža«) 
Predlaga se vzpostavitev redne »razvojne koordinacije« med 
institucijami. Namen ukrepa je spodbuditi in povezati vse 
obstoječe občinske, državne in regionalne službe in zavode, da 
so proaktivni, pozitivni in se v največji možni meri angažirajo za 
usklajeno in hitro reševanje konkretenih pobud in težav 
podjetnikov, kmetov, dopolnilnih dejavnosti, turizma in 
investitorjev. Koordinacija skrbi za odpravljanje administrativnih 
ovir, razvoj skupnih akcij in projektov pospeševanja 
podjetništva ter promocije paketa spodbud, ki jih nudi občina, 
regija in država na območju Občine Hrastnik. Podporno okolje za 
podjetništvo poskuša povezati lokalna hrbtenična in mala 
podjetja in ustvariti večje sodelovanje med njimi. 
 

1  

1.1.3. Zagotavljanje 
prostorskih pogojev  

6 Zagotavljanje in promocija poslovnih lokacij 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z RCR d.o.o. 
Namen ukrepa je:  
− stalno skrbeti za ustrezno zalogo zemljišč  za potencialne 

gospodarske naložbe (zaloga min 2.500 – 5.000 m2 
komunalno opremljenih, po možnosti v občinski lasti ter vsaj 
2,5 ha namensko opredeljenih zemljišč  v OPN),  

− inventarizirati in promovirati razpoložljiva zemljišča, 
neizkoriščene degradirane površine, prazne  objekte in 
lokale (spletna stran). 
 

1 √ 

  7 Aktiviranje degradiranih površin in poslovno nepotrebnih 
objektov (predvsem rudniških) za nove dejavnosti 
Nosilec: RTH d.o.o. in drugi lastniki degradiranih površin  v 
sodelovanju z občino  
Aktivno sodelovanje Občine Hrastnik z RTH  ter drugimi lastniki 
degradiranih površin, poslovno nepotrebnih  in neizkoriščenih 
objektov v občini,  z namenom čim prejšnjega aktiviranja, 
sanacije in ureditve za nove poslovne dejavnosti, ki jih je glede 
na prostorske akte in veljavne predpise možno opravljati na teh 
lokacijah. Objekte in zemljišča se ponudi potencialnim domačim 
in tujim investitorjem. V okviru degradiranih povšrin in prostorov 
se posebej prouči možnost ureditve poslovnih  in inkubacijskih 
prostorov (npr. za kreativne industrije, mladinsko podjetništvo,   
start up podjetja, spin off podjetja, co-working,.), izkoriščanja 
naravnih virov (pr. pitne vode, energetska izraba,..) ali razvoj 
različnih turističnih atrakcij. Predvidena je priprava vsaj 1 EU 
projekta. 
 

2 √ 

  8 Zapolnitev in aktivnejša vloga podjetniškega inkubatorja pri 
inkubiranju in rasti novih podjetij ob izboljšanju pogojev 
najema 
Nosilec: RCR d.o.o.  
Obstoječi prostori podjetniškega inkubatorja niso v celoti 
izkoriščeni, zato je potrebna sprememba cenovne politike in 
večje angažiranje upravljavca. Podjetniški inkubator mora 
prevzeti osrednjo vlogo pri spodbujanju pozitivne podjetniške 
klime v občini Hrastnik. Inkubator naj bi bil stalno v celoti 
izkoriščen, hkrati pa mora zagotoviti, podporo in koriščenje 

1  
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Program/ ukrep   Indikativni projekt  P RRP/
EU 

skupnih prostorov  tudi novim podjetjem, ki imajo svoje prostore 
drugje v občini oz. drugim institucijam, ki se vključujejo v razvoj 
(javni zavodi, društva, start-up podjetja, spin off, co-working, 
ipd.). 
 

1.2. Spodbude za krepitev znanja, ustvarjalnosti, zaposljivosti in 
razvojnih jeder za prihodnost 

  

 
Opis programa: 
Program spodbujanje znanja in ustvarjalnosti in razvoj je usmerjen v zagotavljanje dolgoročnejših sprememb 
povezanih s  spreminjanjem podjetniške kulture, povečevanjem zaposljivosti mladih in brezposelnih ter spodbujanju 
iniciativ, ki temeljijo na  povezovanju in kreativni izrabi obstoječih priložnosti v lokalnem okolju.  Program je po eni 
strani usmerjen k posameznikom, po drugi strani pa k poslovnemu sodelovanju med  podjetji. 
 
1.2.1. Znanja in kadri za 
prihodnost 

 

 

 

 

9 

 

 

"Podjetni in ustvarjalni  od vrtca do faksa"  
Nosilec: MCH v sodelovanju z vrtci, šolami, NVO-ji, in KRC  
Zaradi šibke podjetniške iniciative v občini Hrastnik je potrebna 
načrtna vzgoja za podjetništvo med mladimi in po drugi strani tudi 
poklicnemu usmerjanju mladine v poklice, ki jih okolje potrebuje. 
Predlaga se širitev vsebin obstoječega podjetniškega krožka  na 
mlade v  OŠ in tudi v vrtcih. Programi se širijo tudi v obliki različnih 
projektov na starše otrok, in na vse generacije  srednješolske 
mladine ter študente (prek MCH, OŠ, NVO-jev, ki združujejo 
mlade, neformalnih skupin, vključevanje vsebine v  učni program 
tehničnih in naravoslovnih dni, ...). Predvidena je priprava vsaj 1 
projekta primernega za EU sofinanciranje. 
 

 
1 

 
√ 

 10 Regijska štipendijska shema 
Občina Hrastnik bo sodelovala v regijski štipendijski shemi. 
Nosilec: RCR d.o.o. v sodelovanju s podjetji  
 

1 √ 

 11 Občinske štipendije – razširitev na dejavnosti, ki omogočajo 
zaposlovanje v domačem okolju 
Predvidena je dopolnitev občinske štipendijske sheme tako, da bo 
mlade prejemnike usmerjala v poklice, ki imajo perspektivo  za 
zaposlovanje v lokalnem gospodarstvu oziroma v Zasavju. Cilj je  
podelitev cca 15-16 štipendij/leto za občane Hrastnika. 
Nosilec: Občina Hrastnik  
 

1  

 12 Organiziranje specializiranih programov izobraževanja in 
poklicnega usposabljanja  ter podpora pri razvoju kariere  
Nosilec: Zasavska ljudska univerza  in drugi ponudniki usposabljanj 
V Občini Hrastnik ni nobene izobraževalne institucije za odrasle, 
zato se predlaga ZLU  ali drugim ponudnikom izobraževanja, da: 
i) za specifične potrebe skupin podjetij ali posamezne  

panoge v rasti pripravijo specializirane programe 
poklicnega usposabljanja, ki bi se odvijali v Hrastniku. 
Pred tem je potrebno narediti analizo potreb in razviti 
pilotne programe za različna področja znanj: 
mehatronika, ključavničarstvo, elektronika, inženirski 
software, turizem, gostinstvo, industrijski design, ...; 

ii) na območju občine ponudijo storitve razvoja kariere, 
svetovanja in usposabljanj  za osebe, ki morajo v kratkem 
času  pridobiti nove veščine, znanja in splošne in poklicne 
kompetence, ki jih posameznik potrebuje za učinkovito 
prilagajanje in vključitev na trg dela;  

2 √ 
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Program/ ukrep   Indikativni projekt  P RRP/
EU 

iii) v nadaljevanju (v kolikor se izkaže potrebno) organizirajo 
kompetenčen  center za določeno vrsto specifičnih znanj 
in razvoj kariere.  

Cilj je izvedba vsaj 3 izobraževalno - kariernih projektov do leta 
2020 v Hrastniku. 

1.2.2. Inovativni zaposlitveni 
projekti za brezposelne 

 

13 

Podjetno v svet podjetništva 
Nosilec: RCR d.o.o.  
Projekt je razdeljen v i) program pospeševanja zaposlovanja  
brezposelnih mladih z višjo izobrazbo in lastno podjetniško idejo 
(nacionalni program) in ii) program zaposlovanja brezposelnih 
brez starostnih omejitev (kot del dodatnih začasnih ukrepov Vlade 
RS). Omogoča začasno zaposlitev v prehodnem obdobju ter 
usposabljanje in mentorstvo v fazi zagona lastnega podjetja. 
Programa naj bi se v 7 letih udeležilo cca 30 - 40 oseb iz Občine 
Hrastnik, katerih rezultat - izhod v podjetništvo je ocenjen na 30%. 
 

1 √ 

 14 

 

 

 

 

 

Socialno podjetje/ zadruga 
Nosilec: Sklad dela Zasavje v sodelovanju z MREST, RCR d.o.o., 
Občino Hrastnik, podjetji in iniciativami  
Glede na strukturo brezposelnih je cilj  do leta 2020 vzpostaviti 1 
socialno podjetje/zadrugo ali drugo obliko organizirano obliko 
zaposlovanja težje zaposljivih na kateremkoli področju, kjer se bo 
pokazala tržna priložnost  (pr. kmetija kot socialno podjetje - 
uvajanje socialnih storitev na kmetijah, terapevtske kmetije; 
reciklaža surovin, stekla, drugih materialov, storitve – vzdrževanje, 
storitve na področju turizma,  ...) in ustrezna inicialna skupina.  
Predvidena je priprava vsaj 3 projektov primernih  za EU 
sofinanciranje. 
 

1 
 
 
 
 

√ 

 15 Ukrepi »Jamstva za mlade«                                                                    
Nosilec: Vlada RS z ministrstvi  
Vlada Republike Slovenije je dne 30.1.2014 sprejela izvedbeni 
načrt Jamstva za mlade za obdobje 2014 - 2020 in program 
pobude za zaposlovanje mladih. Občina se bo v okviru svojih 
pristojnosti vključevala v realizacijo ukrepov (obveščanje, 
organizacija delavnic, program Erasmus+, Podjetno v svet 
podjetništva, PUM – Projektno učenje za mlajše odrasle ….).  
 

1 √ 

1.2.3. Krepitev razvojnih 
jeder v obstoječih 
podjetjih 

16 Podpora iniciativam sodelovanja lokalnih  podjetij 
Nosilec: skupine podjetij v sodelovanju z RCR d.o.o., GZS in OOZ 
Podpora razvojnim pobudam lokalnih podjetij, predvsem i) 
projektom povezovanja lokalnih podjetij ( gre za pobude  kot so:  
spodbujanje lokalnih dobav velikim podjetjem, povezovanje malih 
podjetij na področju gradbeništva, energetskih sanacij,  
vzdrževanja in upravljanja zgradb, rudarskih in inženirskih 
tehnologij....) in ii) inovativnim podjetniškim projektom na 
področju steklarstva, izdelave svetil in energetike. Steklarstvo in 
izdelava svetil sta poleg kemične dejavnosti in rudarjenja 
tradicionalni dejavnosti v občini Hrastnik. V teh dveh panogah 
obstajajo znanja in razvojna jedra, ki lahko predstavljajo osnovo za 
nove podjetniške priložnosti. Steklarna Hrastnik kot veliko 
podjetje predstavlja potencial za nastajanje številnih spremljajočih 
dejavnosti. V naslednjem obdobju je smiselno sistematično 
pristopiti k oblikovanju projekta, ki bo spodbujal razvoj inovativnih 
storitev in proizvodov vezanih na steklarstvo in izdelavo svetil:  pr. 
raba in izdelkov iz odpadnega stekla, predelava stekla, design v 
steklu, design svetil (pr. Hrastniška svetilka), razvoj novih 

1 √ 
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materialov iz stekla – izolacije, … . Nekatere dejavnosti se lahko 
odvijajo v sklopu delovanja RC Enem Novi materiali d.o.o. Zagorje, 
kjer sodelujejo tudi hrastniška podjetja (Steklarna Hrastnik, TKI). 
Cilj ukrepa je podpreti vsaj 1-2 iniciativi v obdobju trajanja 
razvojnega programa ter zanje pridobiti dodatna EU sredstva.   

 17 Podpora strateškim projektom na področju energetike v Zasavju 
Nosilec: energetska podjetja in Vlada RS 
Energetika ostaja pomemben steber in razvojno jedro Zasavskega 
gospodarstva kakor tudi ponudnik delovnih mest in poslovnih 
priložnosti za lokalne dobavitelje – mala podjetja iz občine 
Hrastnik. Občina podpira nadaljnji razvoj energetike, vključno z 
zagonom Rudnika Brnica, prenovo TET,  izgradnjo plinsko parne 
elektrarne in izgradnja verige HE na srednji Savi. V ta namen bo 
sodelovala pri pripravi ustreznih prostorskih dokumentov ter 
srednje in dolgoročnega načrta Vlade RS za   prestrukturiranje 
energetike v Zasavju (del dodatnih začasnih ukrepov Vlade RS). 
 

1  

1.3. Vzpostavljanje pogojev za razvoj turizma   
 

Opis programa: 
Turizem je v inicialni fazi razvoja, a predstavlja dolgoročno priložnost še zlasti v segmentu industrijskega turizma, 
etno-eko in adrenalinskih športov.  S programom se želi spodbuditi načrtno delo na razvoju produktov, postopni 
izgradnji podporne javne turistične infrastrukture  za navedene produkte ter usposabljati in spodbujati ljudi k 
uresničevanju podjetniških idej  v turizmu. V oblikovanje zgodb turističnih produktov je smiselno vključiti 
prepoznavne osebnosti občine ter posebnosti zanimive za obiskovalce. Promocija destinacije bo potekala regijsko. 
Občina Hrastnik bo spodbujala oblikovanje  partnerskih projektov na področju turizma, še posebej vstopanje v 
programe evropskega teritorialnega sodelovanja. 
 
1.3.1. Razvoj produktov in 
ohranjanje zasavske identitete 

 
18 

 
Razvoj, organiziranje in trženje ključnih turističnih proizvodov: 
Nosilec: Zasavska turistična organizacija d.o.o. v sodelovanju z 
Občino Hrastnik, RCR d.o.o. , TIC-em, in pobudniki produktov 
(muzej, KRC, klubi, podjetja, kmetije, ...) 
 
i) industrijskega turizma 
Hrastnik kakor tudi Zasavje je primarno prepoznan po svoji 
industrijski in rudarski preteklosti. Industrijski turizem se razume 
kot ogled industrijske dediščine in obratov, spoznanje in učenje  
tehnologij, nakupovanje industrijskih  izdelkov ter doživljanje 
življenja,  hrane  in ambienta industrije dobe. Hrastnik ima 
možnosti za razvoj produkta na področju steklarstva, kemične 
industrije in rudarstva. Razvoj produkta zahteva sodelovanje 
podjetij ter omogoča podjetniške priložnosti za številne 
sodelujoče v produktu (pr. »menza«, vodiči, prevoz, prikaz 
izdelave izdelkov iz stekla, ...). 
ii) "adrenalinskih in drugih športnih aktivnosti" 
Adrenalinski športi zahtevajo primeren prostor, kjer ni konflikta z 
varovanjem narave. V občini Hrastnik tovrstnih omejitev skoraj 
ni. Hkrati deluje več športnih društev, ki se ukvarjajo z 
adrenalinskimi športi (veslanje, gorsko kolesarjenje, plezanje, ...). 
Iniciative v društvih velja izkoristiti za postopen podjetniški 
razvoj: od organizacije odmevnejših  športnih prireditev do 
ponudbe eno in več dnevnih programov v povezavi s planinskimi 
domovi, gostinci, mladinskim centrom, ipd. Zasavje je potrebno 
postaviti na zemljevid »adrenalinskih  dežel«. 
iii) "etnografske dediščine Zasavja" 
Etnografska dediščina in doživljanje Zasavskega podeželja 

 
2 
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predstavlja tretji ključni steber razvoja turizma. V okviru razvoja 
tega produkta je smiselna podpora iniciativam ohranjanja 
lokalne identitete,  tradicionalnih znanj,  žive dediščine,  
zasavske kulinarike, prenove objektov kulturne dediščine  ter 
njihovo predstavljanje in vključevanje v turizem (pr. urejanje 
krajevnih etnoloških zbirk,  ohranjanje in promocija lutkarstva, 
pihanje stekla, podpora tradicionalnim prireditvam,  prenos 
tradicionalnih znanj na mlade generacije, uvajanje zasavske 
gastronomije v gostilne, ...).  
 

  19 Mali projekti in akcije varovanja narave (NATURA 2000, 
Krajinski park Kopitnik,..) 
Nosilec: Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Občino 
Hrastnik, KS, okoljskimi NVO 
V vsaki destinaciji »parki« pritegnejo pozornost obiskovalcev, 
hkrati pa prispevajo k ohranjanju narave in njene biotske 
raznovrstnosti. Občina ima nekaj območij pod Naturo 2000, 
območje Kopitnika pa je v prostorskih dokumentih predvideno 
kot območje krajinskega parka. Kratkoročno se bodo podpirale 
manjše akcije ohranjanja narave, dolgoročno pa smiselno 
pristopiti k preveritvi interesa lokalnega prebivalstva o 
vzpostavitvi krajinskega parka Kopitnik in eventuelno pripravi 
strokovnih podlag za to območje. 
 

3 √ 

1.3.2. Urejanje turistične 
infrastrukture in atrakcij   

20 Sistem tematskih poti 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, 
ZaTO d.o.o., društvi in drugimi interesnimi skupinami oz. 
institucijami 
Predvidena je postopna vzpostavitev sistema pešpoti, 
kolesarskih poti, poti za konjeništvo ter drugih tematskih poti 
(pr. sadjarska,  ekološka pot, .). Gre za vzdrževanje in nadgradnjo 
obstoječih poti z oznakami, opremo, GPS kartami, info materiali 
ter ureditev novih poti tam, kjer je smiselno in jih je možno tudi 
izvesti.  
 

3 √ 

  21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenove muzeja oz. objektov industrijske dediščine za turizem 
Nosilec: lastniki objektov 
Razvoj produkta industrijskega turizma terja tudi vlaganja v 
spremljajočo infrastrukturo in dediščino. Za doseganje 
pomembnejšega učinka (t.j. obiska in potrošnje) in vključitev v 
turizem bo potrebno investirati v prenove,  prilagoditve 
posameznih lokacij, sodoben prikaz in  interpretacijo industrijske 
dediščine. Prednostno se investira v dediščino steklarstva in 
rudarstva. Rudarski produkt je regionalnega značaja, zato je 
potrebno razvoj spremljajoče infrastrukture načrtovati skupaj s 
sosednjimi občinami.  Predvidena je priprava vsaj 1 projekta 
primernega za EU sofinanciranje.  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

√ 

 22 Nastanitvene zmogljivosti  
Nosilec: Občina Hrastnik  v sodelovanju z RCR d.o.o.  
V občini Hrastnik beležimo pomanjkanje in slabo kakovost 
nastanitvenih kapacitet, saj so trenutno na voljo le sobe in 
ležišča v treh planinskih domovih. V ta namen bo Občina 
Hrastnik podprla vsaj 1- 3 potencialne investitorje v mikro 
naložbe v namestitivene zmogljivosti oz. drugo podporno 
ustrezno turistično infrastrukturo. 
 

1  
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1.3.3. Podporno okolje za 
turizem 

23 Vzpostavitev in delovanje TIC-a  
Nosilec: Občina Hrastnik   v sodelovanju z izbranim izvajalcem 
V okviru ene izmed obstoječih javnih ustanov se na primerno 
dostopni lokaciji vzpostavi  lasten turistično-informacijski center. 
Predvideno je sodelovanje z regijskim TIC. 
 

1 √ 

  24 Turistična promocija Hrastnika in regijske destinacije "V tri 
krasne" 
Nosilec: RCR d.o.o. in  ZaTo d.o.o. v sodelovanju z Občino 
Hrastnik,   
Skrbeti je potrebno za ustrezno in učinkovito promocijo 
konkretne ponudbe Občine Hrastnik ter prepoznavnost 
destinacije. Predvideva se nadaljnje  vključevanje lokalne 
ponudbe Občine Hrastnik v  regijsko destinacijo in blagovno 
znamko V tri krasne, skupne regijske produkte, trženje 
destinacije ter povezovanje z Laškim  in Rimskimi Termami. 
 

1 √ 

  25 Usposabljanje in animacija za podjetništvo v turizmu 
Nosilec: ZaTo d.o.o. v sodelovanju z OOZ, RCR d.o.o. in LAS 
Zasavje 
Razvoj turizma zahteva tudi načrtno vlaganje v usposabljanje. Pri 
tem je predvideno: i) usposabljanje  lokalnih animatorjev, 
interpretatorjev in vodnikov  za posamezne turistične produkte; 
ii) motiviranje ter  usposabljanje obstoječih in bodočih turističnih 
in gostinskih ponudnikov za nudenje kakovostnih storitev ter 
obratovanje turističnih podjetij. 
 

1 √ 

1.4. Zasavsko podeželje – priložnost za samozaposlovanje in samooskrbo 
 

Opis programa: 
Pomemben del prebivalstva občine Hrastnik živi v podeželskem hribovskem območju.  Kar nekaj od 320 registriranih 
kmetijskih gospodarstev ima možnosti v preživljanju in ustvarjanju dodatnih dohodkov v specializirani kmetijski 
dejavnosti ter dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Spodbujanje lokalne proizvodnje hrane ter  
zaposlovanja na podeželju je temeljni namen programa Zasavsko podeželje – priložnost za samozaposlovanje in 
samooskrbo. Dolgoročno je pomembno zagotavljati čim večjo stopnjo lokalne samooskrbe, zato bo Občina Hrastnik 
spodbujala lokalno proizvodnjo, predelavo in prodajo hrane. 

 
 
1.4.1. Oživljanje kmetij  

 
26 

 
Prenova občinskega programa spodbujanja kmetijstva za 
obdobje 2014 – 2020 
Nosilec: Občina Hrastnik 
Predvidena je prenova programa spodbujanja kmetijstva v občini 
v smeri načrtne podpore kmetijam, ki se usmerjajo na trg,  
specializirajo, uvajajo ekološko kmetijstvo, registrirajo  nove  
dopolnilne in dodatne dejavnosti, uvajajo predelavo ali 
prispevajo k povečanju ponudbe kmetij za samooskrbo lokalnega 
okolja. Pri tem se upošteva smernice državnih pomoči za novo 
obdobje. 
 

 
1 

 

  27 Podpora inovativnim projektom sodelovanja na podeželju 
Nosilec: LAS Zasavje 
Zaradi majhnosti kmetij, omejene ponudbe ter medsebojnega 
prenosa znanj  je na hrastniškem  podeželju smiselno spodbujati 
iniciative in projekte,   ki težijo k sodelovanju, povezovanju v 
prehranske in gozdarsko - lesne verige, inovativni rabi 
razpoložljivih potencialov podeželja, lokalnih  surovin, skupnemu 

1 √ 
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trženju, vzpostavljanju kooperativ, blagovnih znamk, ...  Cilj je 
podpreti vsaj 2 tovrstne pobude v celotnem obdobju razvojnega 
programa ter jim pomagati pri pridobivanju dodatnih EU virov. 
 

1.4.2. Pospeševanje lokalne 
oskrbe 

28 Izobraževanje in osveščanje za pospeševanje lokalne oskrbe  
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z LAS Zasavje v 
sodelovanju s KGZS in društvi 
Lokalna trajnostna oskrba in kratke prodajne poti in verige 
ponujajo priložnost za rast domačih proizvajalcev, lokalnim 
kupcem pa zagotavljajo kakovostno hrano. Predvidene so 
različne aktivnosti osveščanja, promocije, informiranja in 
izobraževanja  občanov o prednostih nakupa in uživanja doma 
pridelane hrane ter informiranja o ponudnikih lokalne hrane. 
 

1 √ 

  29 Prenova tržnice v Hrastniku 
Nosilec: Občina Hrastnik 
Predvidena je posodobitev obstoječe tržnice v Hrastniku  z 
namenom prilagoditve standardom ter povečanju obiska in 
lokalne samooskrbe. V kolikor se izkaže potreba in možnost, se 
mreža začasnih tržnih mest razširi tudi v druga naselja občine. 
 

1 √ 

 30 Vrtičkarstvo 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju s Skladom kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS 
S ciljem pospeševanje samooskrbe se bo postopno pristopilo k 
urejanju območij za vrtičkarje (Ojstro, Leša, Brnica, …) ter 
programom  usposabljanja za sonaravno vrtičkarstvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 √ 



 

Po
gl

av
je

: 3
B3

. O
bč

in
a 

Hr
as

tn
ik

 2
02

0+
 

54 
 

Program/ ukrep   Indikativni projekt  P RRP/
EU 

1.5. Dodatni začasni ukrepi razvojne podpore za problemsko območje z 
visoko brezposelnostjo Območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 
(Ukrepi Vlade RS, sprejeti 25.7.2013) 

  

 
Opis programa: 
Vlada Republike Slovenije je 25.7.2013 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko 
območje z visoko brezposelnostjo za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.  Na podlagi Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 20/2011, 57/2012) se dodatni začasni ukrepi uvedejo za zaokrožena 
območja, kjer stopnja brezposelnosti tri zaporedne mesece presega 17% ( Ur. list RS, št. 63/2013). Strateški cilj 
programa je zmanjšati razvojne ovire in spodbuditi gospodarske dejavnike treh občin k izkoriščanju razvojnih 
priložnosti.  Operativna cilja programa sta: i) zmanjšati zaostanek v razvoju (nova delovna mesta in zaposlovanje, 
zagon novih inovativnih podjetij, spodbujanje tujih vlaganj) in ii) vzpostavitev pogojev gospodarske rasti (izboljšanje 
infrastrukture: prometna, gospodarska). V skladu s sklepom so ministrstva in vladne službe dolžne  upoštevati 
območje navedenih treh občin kot prednostno pri izvajanju razvojnih politik in izvajati 7 predvidenih ukrepov. 
Vrednost in dinamiko posameznih programov in projektov Vlada RS določi z državnim proračunom. 
 
1.5.1. Dodatni začasni ukrepi 

 
31 
 

Ukrep 1: Program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za 
območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 2013 – 2018, v višini 
13.374.000 EUR (Nosilec: Vlada RS oz. MGRT v sodelovanju z RCR d.o.o.) 

 Podjetno v svet podjetništva (razširjeno na vse ciljne skupine 
brezposelnih) 

 Finančne spodbude za novonastala podjetja 
 Investicije v razvoj: MSP in velika podjetij 
 Koordinacija in promocija programa 

1 

 

Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Nosilec: Vlada RS oz. MDDSZ) 

Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje na podlagi 28. člena zakona (Nosilec: Vlada RS oz. 
DURS) 

Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 (Nosilec: Vlada RS 
oz. MKO) 

Ukrep 5: Prometna infrastruktura (Nosilec: Vlada RS oz. MIP) 

Ukrep 6: Energetska infrastruktura (Nosilec: Vlada RS oz. MIP z mešano delovno skupino do 31. 12. 2013 
pripravi predlog srednje in dolgoročnega načrta o prestrukturiranju energetike v Zasavju) 

Ukrep 7: Seznanitev z urejanjem javne infrastrukture in prenosi državnega premoženja iz države na občine 
(Nosilec: Občine Radeče, Trbovlje in  Hrastnik v sodelovanju z upravljavci državnega premoženja) 

 

 
Opomba: V letu 2014 so bili objavljeni prvi javni razpisi za dodeljevanje sredstev za posamezne ukrepe. V februarju 2014 je 
Zavod RS za zaposlovanje objavil povabilo za Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013 (podaljšan rok oddaje vlog za 
problemska območja – do 1.7.2014), ki je namenjeno za usposabljanje registriranih brezposelnih oseb na delovnem mestu 
in povračilo stroškov za usposabljanje (prijavljeni na zavodu najmanj 3 oz. 6 mesecev).  Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo je v marcu 2014 objavilo informacijo o uveljavljanju davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (upoštevanje 
davčnih olajšav pri oddajanju letnih poročil o poslovanju podjetij). V marcu in aprilu 2014 je Zavod RS za zaposlovanje 
objavil dva povabila za dodelitev sredstev za zaposlovanje registriranih brezposlenih oseb na posebnih problemskih 
območjih (Zaposli me, Zaposli me plus 5.000,00 €/osebo).  MGRT je v marcu 2014 objavilo javni poziv za sofinanciranje 
začetnih investicij podjetij v letih 2014 - 2015 (sklop A – sofinanciranje najmanj od 10.000,00 € in največ do 50.000,00 €, 
sklop B – sofinanciranje najmanj od 50.001,00 € do največ 500.000,00 €).   
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3.2.2. Prednostna usmeritev 2: PRIJAZNA SKUPNOST ZA BIVANJE VSEH GENERACIJ 
 
 
Prednostna usmeritev 2: PRIJAZNA SKUPNOST ZA BIVANJE VSEH GENERACIJ 
Strateški cilj: Ustavitev negativnih demografskih trendov.   
Specifični cilji: 

 
 Zagotoviti   dobro organizirano in povezano socialno  skupnost   za vse generacije in 

družbene skupine; 
 Zagotoviti dostopnost do stanovanja, vrtca,  zdravstva in socialnih storitev; 
 Občina že danes razpolaga z razvejano mrežo javne družbene infrastrukture, zato 

investicije v novogradnje niso opredeljene kot najvišja prioriteta, pomembnejši cilj je 
zagotavljanje kvalitetnega vzdrževanja in energetske učinkovitosti obstoječih objektov 
družbene infrastrukture  in zapolnjevanje kapacitet; 

 Stalno posodabljanje kulturnih in športnih vsebin  ter njihovo prilagajanje potrebam 
občanov, s ciljem njihove čim večje vključenosti in udeležbe; 

 Izboljšati organiziranosti posameznih dejavnosti in zavodov, od katerih se pričakuje 
priprava projektov ter  samostojno in aktivno  iskanje dodanih nacionalnih  in EU virov 
za realizacijo novih programov;  

 Zagotavljanje  kakovostnih in energetsko varčnih stanovanj  ter možnosti za 
individualno gradnjo, kar lahko vodi  k zadržanju mladih in privabljanju novih 
prebivalcev v občino. 

Ciljna skupina:  Vse generacije občanov, še posebej družine z otroci, starejši, socialno šibkejši  in osebe s 
posebnimi potrebami 

Kazalnik 
učinka/leto: 

                   2012/2013 2017 2020 Vir: 

Število 
prebivalcev 

9.647 
(SURS. H22013 – 1.7.2013) 

→ → SURS 

Delež otrok 2. 
Starostnega 
obdobja 
vključenih v 
vrtce 

82% (2012) ↗ ↗ Občina Hrastnik 

Število 
obiskovalcev v 
kulturnih 
domovih/leto 

19.600 (2012) ↗ ↗ KRC Hrastnik 

Programi in ukrepi 
2.1. Dostop do znanja 
 
 
 
 
 
2.1.1. Dostopni, z 

okoljem 
povezani in 
družinam 
prijazni vrtci in 
OŠ  

2.1.2. Boljše možnosti 
ustvarjalnega 
preživljanja 
prostega časa in 
vseživljenjskega 
učenja 

2.2. Skrb za šibkejše 
 
 
 
 
 
2.2.1. Širjenje 

programov 
oskrbe starejših  

2.2.2. Prilagajanje 
socialnih 
programov 
spreminjajočim 
potrebam 

2.2.3. Krepitev zdravja 
občanov in 
zagotavljanje 
primerne 
infrastrukture 

2.3. Dostopnost in 
energetska 
učinkovitost 
stanovanj in 
individualne gradnje   
 

2.3.1. Zagotavljanje 
občinskih 
stanovanj za 
mlade, socialno 
šibke in osebe s 
posebnimi 
potrebami 

2.3.2. Spodbujanje 
novogradnje 
večstanovanjskih 
objektov 

2.3.3. Spodbujanje 
trajnostne gradnje 
in sanacije 
objektov 

2.4. Razmigajmo 
Hrastnik 

 
 
 
 
2.4.1. Vzdrževanje in 

prenova 
športnih, 
kulturnih in 
večnamenskih 
objektov 

2.4.2. Ureditev 
objektov za 
zeleno in 
adrenalinsko 
rekreacijo 

2.4.3. Skupaj 
oživimo 
Hrastnik 
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Program/ ukrep   Indikativni projekt  P RRP/
EU 

2.1. Dostop do znanja 
 
Opis programa: 
Program Dostop do znanja teži k izboljšanju dostopnosti, kakovosti in ponudbe vzgojno-varstvenih storitev in 
znanja otrokom  ter vseživljenjskega učenja odraslim. Predvidene so energetske sanacije objektov šol in vrtcev ter 
njihova prilagoditev novim standardom ter življenjskemu ritmu mladih družin.  To je pomemben vzvod za zadržanje 
mladih družin v Občini Hrastnik. Pričakuje se, da bodo šole, vrtci in javni zavodi na področju dela z mladimi, 
knjižnica, ljudska univerza, glasbena šola ter tudi nevladne organizacije z izvirnimi programi pristopili k spodbujanju 
prebivalcev vseh generacij Hrastnika  k različnim oblikam formalnega in funkcionalnega učenja, ustvarjalnosti ter 
širjenju svoje  dejavnosti na območju celotne občine, tudi na podeželju. 
 
 
2.1.1. Dostopni, z okoljem 
povezani in družinam 
prijazni vrtci in osnovne 
šole 

  
Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za varstvo otrok in 
osnovnošolsko izobraževanje je ena od temeljnih nalog lokalne 
samouprave.  V tem trenutku zmogljivosti vrtcev zadoščajo,  saj je 
delež vpisa otrok nižji od zmogljivosti, zato naložbe v vrtec niso 
opredeljene kot prednostne. Pozornost bo v naslednjem obdobju 
potrebno  posvetiti predvsem energetskim sanacijam vrtcev in šol ter 
hkrati spodbuditi  programske premike v smeri večje fleksibilnosti pri 
prilagajanju urnika vrtca in šole delovniku staršev.   
 

  

  31 
 
 
 

Energetska sanacija objektov OŠ narodnega heroja Rajka v 
Hrastniku 
Nosilec: Občina Hrastnik 

1 
 
 
 

√ 

 33 Izgradnja nove osnovne šole na Dolu pri Hrastniku                                    
Nosilec: Občina Hrastnik 
Ob pripravi in sprejemanju OPPN Dol je bil med drugim izdelan tudi 
zazidalni »preizkus za novo šolo in vrtec Dol«, ki je predvidel 
izgradnjo 9- oddelčne šole za 217 otrok in nove prostore vrtca Dol v 
skupni površini 2734 m2.  
 

3 
 

√ 

  33 Rekonstrukcija in energetska sanacija Vrtca Dolinca 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

1 √ 

  34 Ureditev šolske knjižnice v OŠ narodnega heroja Rajka v Hrastniku 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

3  

 35 Energetska sanacija in po potrebi dozidava vrtca Sonček 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

 
2 

 
√ 

  36 Organizacijski in finančni ukrepi za izboljšanje dostopnosti  vrtca  
Nosilec: Vrtec Hrastnik 
Vključenost otrok v vrtec je pomembna za vzgojo in socializacijo 
otroka, zato se spodbuja vključevanje čim večjega števila otrok v 
vrtce. Izključevalni dejavnik je pogosto cena, zato je potrebno skrbeti 
za optimiziranje stroškov  poslovanja, po drugi strani pa za  
prilagajanje urnika vrtca delovnemu času staršev, še zlasti tistim, ki se 
vozijo na delo izven kraja. 
 

 
1 

 

 2.1.2. Boljše možnosti 
ustvarjalnega preživljanja 
prostega časa in 
vseživljenjskega učenja 

37 Izvajanje alternativnih programov  izven - institucionalnih 
dejavnosti otrok 
Nosilec: MCH v sodelovanju z društvi 
Oblikuje se pilotni projekt za razvoj alternativnih programov 
aktivnega preživljanja prostega časa in popoldanskega varstva otrok 

2 √ 
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Program/ ukrep   Indikativni projekt  P RRP/
EU 

izven institucije OŠ ali vrtca. Predvidena je priprava vsaj 1 projekta 
primernega za EU sofinanciranje. 
 

 38 Razvoj in izvajanje programov za otroke in mladino 
Nosilec: Občina Hrastnik in MCH 
MCH v novih prostorih razvija nove  programe različnih interesnih  in  
tudi razvojnih dejavnosti mladih, še zlasti dijakov in študentov. 
Občina se bo prijavila na javni poziv za pridobitev certifikata »Mladim 
prijazna občina» in listine »Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto« oz. 
drugih podobnih dokumentov. 
 

1 √ 

 39 Širitev ponudbe programov glasbene šole  
Nosilec: Glasbena šola Hrastnik 
V glasbeni šoli se spodbuja uvajanje novih programov učenja glasbe 
(npr. programi  za odrasle, srednješolsko mladino, študente,  
glasbene skupine, potujoče glasbene delavnice za podeželske otroke, 
glasbene delavnice za odrasle,..) ter iskanje dodatnih virov 
financiranja novih vsebin. 
 

2  

  40 Povečanje vključenosti odraslih v programe  vseživljenjskega učenja  
Nosilec: Zasavska ljudska univerza, U3 in drugi ponudniki 
Poveča se prisotnost Zasavske ljudske univerze (ZLU), Univerze za 
tretje življenjsko obdobje (Društvo U3) in njunih programov v 
Hrastniku. ZLU bo še naprej izvajala program Center vseživljenjskega 
učenja s poudarkom na zagotavljanju brezplačne svetovalne 
dejavnosti na področju izobraževanja in VŽU za odrasle, vrednotenju 
neformalnih znanj, izvajanju neformalnih usposabljanj za odrasle 
(tudi za generacijo 50+) ter medgeneracijskega učenja in sodelovanja. 
Hkrati se razširi ponudba programov vseživljenjskega  učenja oz. 
drugih oblik izobraževanja in usposabljanja (Erasmus plus) na 
območju občine Hrastnik, še posebej takšnih, ki podpirajo cilje 
razvojnega programa: i) brezplačni programi digitalnega 
opismenjevanja,  socialnih veščin, kreativnosti in podobno aktivnih 
odraslih  ii) ponovna vzpostavitev info točke v knjižnici za nudenje 
informacij o možnostih izobraževanja. Nekateri programi bodo 
vključevali nove in drugačne vsebine, upoštevajoč sedanjo 
gospodarsko in socialno situacijo (pr. vsebine o samooskrbi, …).  
 

1 √ 

  41 Nadgradnja  knjižnične dejavnosti in  širjenje bralne kulture  
Nosilec: Knjižnica Antona Sovreta 
Knjižnica ima lahko pomembno vlogo pri širjenju vrednot znanja in 
ustvarjalnosti v lokalni skupnosti. V obdobju razvojnega programa se 
knjižnica: 
− z dogodki odpira v lokalno okolje in širi svojo dejavnost izven 

centra Hrastnika (Šavna Peč, Podkraj in druge KS) in izven 
prostorov knjižnice, 

− skrbi za tehnološki razvoj (uvede projekt e-Knjiga, …), 
− sodeluje z Zasavsko ljudsko univerzo  pri programih 

vseživljenjskega učenja in pri programih U3, 
− razvija in vstopa v EU projekte z njenega področja dejavnosti.  

 
 
 
 
 
 

1 √ 
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Program/ ukrep   Indikativni projekt  P RRP/
EU 

2.2. Skrb za šibkejše  
 
Opis programa: 
Zaostrene gospodarske razmere v občini se odražajo v vse večjih socialnih stiskah. Program Skrb za šibkejše se 
prednostno  usmerja v spreminjanje in fleksibilno prilagajanje  socialnih programov vsakokratnim razmeram. Pri 
tem se teži k čim večji vključenosti nevladnih organizacij in iniciativ. Vzporedno se s programom povečuje  skrb  za 
starejše občane ter promocija  zdravja občanov. Občina želi ohraniti status občine prijazne invalidom. 
 
 2.2.1. Širjenje programov 
oskrbe starejših 

42 Širjenje programov in storitev za pomoč in  oskrbo starejših in  
invalidov na domu 
Nosilec: Občina Hrastnik 
S povečevanjem deleža starejših občanov in širjenjem trenda izven 
institucionalnega varstva starejših bo naraščala potreba po storitvi 
pomoči in oskrbe na domu, zato bo tem trendom sledila tudi Občina 
Hrastnik. Občina Hrastnik bo spodbujala vse programe, ki bodo 
temeljili na prostovoljstvu in nudili pomoč starejšim. 
 

1 √ 

  43 Starejši za starejše 
Nosilec: Društvo upokojencev Hrastnik, Društvo upokojencev Dol 
Nadaljuje se podpora projektu, ker daje dobre rezultate in je dobro 
sprejet med občani. Projekt se postopno razširi na vključevanje 
drugih društev, ciljna skupina ostaja ista (vzajemna pomoč starejšim). 
 

1 √ 

 44 Dom starejših Hrastnik z  dnevnim centrom za starostnike 
Nosilec: Dom starejših Hrastnik v sodelovanju z RS in Občino Hrastnik 
Obstoječi dom starejših ne zadošča današnjim standardom oskrbe. 
Izgradnja novega ali prenova obstoječega doma, vključno z 
oskrbovanimi stanovanji in dnevnim centrom bo odvisna od gibanja 
prihodnjih potreb in državne politike na tem področju. Občina bo ne 
glede na to poskrbela za ustrezne prostorske in razvojne dokumente. 
 

3 √ 

 2.2.2. Prilagajanje 
socialnih programov 
spreminjajočim potrebam 

45 Podpora projektom sodelovanja različnih NVO in iniciativ  na 
področju skrbi za socialno šibke skupine občanov 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z MREST 
V občini deluje več kot 15 društev na področju sociale in zdravstva ter 
skrbi za ranljive ciljne skupine. Dejavnosti se pogosto podvajajo, viri 
pa so omejeni, zato se bo spodbujalo skupne projekte in akcije več 
društev, ki prispevajo k reševanju socialnih stisk, izboljšanju socialne 
varnosti in kakovosti življenja šibkejših skupin občanov. Predvidena je 
priprava vsaj 1 projekta primernega za EU sofinanciranje. 
 

2 √ 

  46 Izvajanje Akcijskega programa za neodvisno življenje invalidnih 
oseb  
Nosilec: Občina Hrastnik –  Svet za invalide 
Občina Hrastnik želi ohraniti status »občine po meri invalidov«, zato 
bo nadaljevala z izvajanje akcijskega programa za neodvisno življenje 
invalidov Občine Hrastnik:   odpravljanje ovir, izvajanje ukrepov za 
osebe s posebnimi potrebami,  … 
 

1  

2.2.3. Krepitev zdravja 
občanov in zagotavljanje 
primerne infrastrukture 
 

47 Izvajanje preventivnih programov  zdravja občanov 
Nosilec: Zdravstveni dom Hrastnik  
Zdravstveno stanje občanov je odraz kvalitete življenja in kakovosti  
bivalnega okolja. Zaradi preteklih negativnih  vplivov okolja na zdravje 
občanov in pomena zdravja na  delovno uspešnost, bo Občina 
Hrastnik tudi v prihodnje sodelovala v  preventivnih programih in 
projektih (pr. Zdravje za Zasavje), ki krepijo  in spremljajo  stanje 

1 √ 



 

Po
gl

av
je

: 3
B3

. O
bč

in
a 

Hr
as

tn
ik

 2
02

0+
 

59 
 

Program/ ukrep   Indikativni projekt  P RRP/
EU 

zdravja občanov. Predvidena je priprava vsaj 1 projekta primernega 
za EU sofinanciranje. 
 

 48 Vlaganja v zdravstveno infrastrukturo 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z Zdravstvenim domom 
Posodobitev zdravstvenega doma vključuje preureditev ambulant in  
energetsko sanacijo stavb. Posodobitev stare stavbe zdravstvenega 
doma pa zajema preureditev strehe in prostorov v nadstropju ter 
energetsko sanacijo objekta.  
 

2 √ 

2.3. Dostopnost in energetska učinkovitost stanovanj in individualne gradnje   
 
Opis programa: Stanovanjska politika, še zlasti zagotavljanje kakovostnih stanovanj za mlade, stanovanj za  
socialno šibke in izboljšanje obstoječega večstanovanjskega stavbnega fonda, predstavljajo težišče programa. 
Posebna pozornost se namenja  energetski učinkovitosti in izboljšanju kakovosti obstoječega stanovanjskega 
fonda. Novogradnje morajo temeljiti na kvaliteti in potrebam primerni površini enot in ne na kvantiteti 
novogradenj. Vzporedno občina zagotavlja ugodnejše prostorske pogoje za gradnjo individualnih hiš mladih družin  
ter  promovira energetsko učinkovito individualno gradnjo. S takšnimi ukrepi se želi  izboljšati bivanjske razmere 
prebivalcev večstanovanjskih objektov grajenih v preteklih 40 letih in zadržati mlade v domačem prostoru. 
 
2.3.1. Zagotavljanje 
občinskih stanovanj za 
mlade, socialno šibke in 
osebe s posebnimi 
potrebami 

49  Neprofitna najemna stanovanja za mlade 
Nosilec: Občina Hrastnik 
Ukrep obsega prednostno dodeljevanje neprofitnih stanovanj iz 
občinskega sklada stanovanj (tj. stanovanj v občinski lasti) v najem 
mladim posameznikom med 15. in 29. letom starosti in mladim 
družinam iz lokalne skupnosti, ki prvič samostojno rešujejo svoje 
stanovanjsko vprašanje. Ukrep predvideva naslednje učinke: 

 izboljšanje dostopnosti občinskih neprofitnih najemnih stanovanj 
za mlade iz lokalne skupnosti, 

 spodbuditev ureditve samostojnih bivanjskih razmer med 
mladimi v lokalni skupnosti, 

 izboljšanje pogojev za doseganje avtonomije mladih in 
posledično oblikovanje okolja, v katerem se lahko mladi 
posamezniki razvijejo v odgovorne državljane, ki so sposobni 
aktivno prispevati h kakovosti življenja v lokalni skupnosti in 

 povečanje možnosti za ohranitev mladih in njihovih potencialov v 
lokalnem okolju ter posledično izboljšanje ekonomskih in 
družbenih razvojnih potencialov lokalne skupnosti. 

 

1 √ 

 50 Zagotovitev bivalnih enot za osebe s posebnimi potrebami 
Nosilec: Občina Hrastnik 
Občina trenutno ne zagotavlja stanovanjskih enot za osebe s 
posebnimi potrebami, zato bo potrebno iskati možnosti za 
vzpostavitev saj 1 bivalne enote do leta 2020. 
 

3 √ 

 51 Prenova in energetska sanacija  obstoječih občinskih stanovanj 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z upravniki stanovanj 
Potrebna je sanacija/rušitev  stanovanjskega naselja ob TKI in 
Steklarni ter pristop k postopni energetski sanaciji obstoječih 
občinskih stanovanj. Predvidena je priprava vsaj 1 projekta 
primernega za EU sofinanciranje. 
 

1 √ 
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2.3.2. Spodbujanje 
novogradnje 
večstanovanjskih objektov 

52 Gradnja Poslovno - stanovanjskega objekta Dol 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS in 
drugimi investitorji 
 

1  

  53 Gradnja večstanovanjskega objekta Novi dom 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

1  

  54 Stanovanjska gradnja v Resnici 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS in 
drugimi investitorji 
Gre za dolgoročen projekt katerega realizacija je odvisna od 
dokončanja komunalne ureditve območja v sklopu  rekultivacije 
degradiranih površin po rudarjenju (četrta faza zapiranja RTH 2016 -
2018), odločitve države o brezplačnem prenosu zemljišč na občino  
In interesa investitorjev ter potreb po stanovanjih v naslednjih letih, 
zlasti ob potrebni nadomestitvi slabega stanovanjskega fonda.  
 

2  

 2.3.3.  Spodbujanje 
trajnostne gradnje in 
sanacije objektov 

55 Promocija in svetovanje za trajnostno in energetsko varčno gradnjo 
in kakovostno sanacijo večstanovanjskih objektov v občini  
Nosilec: Energetska pisarna Trbovlje v sodelovanju z Eko skladom RS 
Občina bo osveščala lastnike in spodbujala upravnike 
večstanovanjskih  objektov k energetskim sanacijam, izboljšavam in 
trajnostni gradnji ter koriščenju  subvencij Eko sklada. Brezplačno 
svetovanje za občane bo še naprej zagotavljala regijska energetska 
pisarna v Trbovljah. 
 

1 √ 

 56 Zagotavljanje prostorskih pogojev za individualno  stanovanjsko 
gradnjo (komunalno opremljanje Sp. Marno) 
Nosilec:  Občina Hrastnik 
S ciljem zadržanja mladih družin in privabljanjem novih občanov v 
Hrastnik bo občina skrbela za zagotavljanje cenovno dostopnih 
zazidljivih  območij, kjer bo spodbujala trajnostno individualno 
gradnjo, najmanj 30 do konca leta 2020. 
 

1  

2.4. Razmigajmo Hrastnik 
 
Opis programa: 
Program razmigajmo Hrastnik zagotavlja vzdrževane in s privlačnimi vsebinami popolnjene  športne in kulturne 
dvorane ter drugo  spremljajočo infrastrukturo. Posebna pozornost se namenja naložbam v energetske sanacije in 
prenove  objektov in dvoran (tudi po KS) ter izgradnji finančno nezahtevne infrastrukture za rekreacijo v naravi. 
Velik poudarek je dan razvoju novih programskih vsebin in pristopov, ki bodo povečali udeležbo Hrastničanov v 
kulturnem udejstvovanju, družabnih dogodkih ter gibanju. 
 
2.4.1. Vzdrževanje in 
prenova športnih, 
kulturnih in večnamenskih 
objektov 
 
 

 Razvejana  obstoječa mreža športne, kulturne in večnamenske 
infrastrukture v centru Hrastnika in po podeželju je pomembna za 
zagotavljanje socialnega življenja in rekreacije občanov, vendar pa 
terja večja investicijsko vzdrževalna dela, energetske sanacije in 
prenove. Gre za obsežne naložbe, zato bo potrebno k prenovam 
pristopiti postopoma, racionalno in selektivno glede na učinke in 
pričakovan čim višji delež  sofinanciranja s strani zunanjih virov. 
 

  

 57 Energetska sanacija bazena  
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

2 √ 

 58 Energetska sanacija športne dvorane Hrastnik 
Nosilec: Občina Hrastnik 

1 √ 
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Program/ ukrep   Indikativni projekt  P RRP/
EU 

  59 Prenova atletske steze v športnem parku na Logu 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

1  

  60 Vzdrževanje in energetska sanacija  športne infrastrukture (pokrite 
in odprte športne površine) 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

1 √ 

  61 Obnova objekta »Zadruga Dol«: energetska sanacija in obnova 
kulturne dvorane, prostorov za društva in KS na Dolu 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Laško 
 

2 √ 

  62 Dom KS Turje – Gore: energetska sanacija in prenova  v večnamensko 
kulturno, društveno in podeželsko središče 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju s KS Turje 
 

3 √ 

  63 Dom KS in PGD Marno: energetska sanacija in prenova v 
večnamensko kulturno, gasilsko in medgeneracijsko središče 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju s KS in PGD Marno 
 

2 √ 

2.4.2. Ureditev objektov za 
zeleno in adrenalinsko 
rekreacijo 

64 Rekreacijski park Ojstro (rekultivacija degradiranih rudniških površin) 
– fazni pristop 
Nosilec:RTH d.o.o. v sodelovanju z Občino Hrastnik in Občino Trbovlje 
Na delu degradiranih rudniških površin je načrtovana ureditev  več 
zelenih rekreacijskih površin, kjer se poleg rekreacijskih in 
sprehajalnih poti uredi tudi  odprt večnamenski prireditveni prostor 
za koncerte, prostor za avtodome,  eko kamp, ... Gre za medobčinski 
dolgoročni projekt povezan s programom zapiranja rudnika RTH.  
 

1 √ 

  65 Center vodnih športov s kajakaško progo z ureditvijo zelenih javnih 
površin ob Savi 
Nosilec: HSE v sodelovanju s SRESA, Občino Hrastnik in športnimi 
društvi Na Savi je načrtovana ureditev centra vodnih športov s 
kajakaškimi programi, zelenimi površinami, sprehajalnimi potmi,  
splavarsko potjo in drugimi spremljajočimi objekti. Projekt je  
povezan z realizacijo naložb v izgradnjo HE  na Srednji Savi ter 
razvojem turističnega produkta adrenalinski športi. 
 

2 √ 

  66 Urejanje rekreacijske infrastrukture v naravi za potrebe občanov  
(pr. Fitnes v naravi, plezališča, pešpoti, ...) 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju s KS in društvi 
Urejanje lahko dostopnih sprehajalnih poti v mestu in njegovi okolici,  
trim poti ter fitnesov v naravi ne zahteva velikih vložkov, po drugi 
strani pa je takšna infrastruktura zelo zaželena med občani. V  
sodelovanju z društvI oz. plezalci je smiselno urediti obstoječa 
naravna plezališča (pr.Dolinškova skala-delno urejena v 2013). Projekt 
je povezan z razvojem turističnega produkta adrenalinski športi. 
 

1 √ 

2.4.3. Skupaj oživimo 
Hrastnik 
 

67 Skupaj oživimo Hrastnik 
Nosilec: KRC Hrastnik v sodelovanju z društvi, glasbeno šolo, MCH 
Predlaga se nadgradnja in povezovanje obstoječih programov športa 
in kulture s ciljem čim večje vključenosti občanov:  i) boljša promocija, 
koordinacija in razporejanje vseh občinskih dogodkov čez vse leto, ii) 
razvoj novih skupnih dogodkov v katerih sodeluje več  različnih 
društev iz občine, ciljno naravnane na različne generacije, še zlasti 
srednje, iii) izvajanje ukrepov za večjo informiranost občanov o 
dogodkih v občini (pr. koledar dogodkov v časopisu, info točka na 
vidni lokaciji, …). 

1  
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Slika 22 Poslovno stanovanjski objekt Dol Slika 23 Sprehajalne poti 

 
Slika 24 Rekreacijski park Ojstro – sanacija degradiranih rudniških površin (Vir: Idejna zasnova) 

 

Slika 25 Načrt prenove in  energetske sanacije OŠ 
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3.3. Prednostna usmeritev 3: ZDRAVO OKOLJE 
 

Prednostna usmeritev 3: ZDRAVO OKOLJE IN UREJEN PROSTOR V MESTU IN NA PODEŽELJU 
Strateški cilj: Zdravo, varno in urejeno okolje v mestu in na podeželju 
Specifični cilji:  Izgradnja manjkajoče okoljske infrastrukture, predvsem na podeželju v zakonsko 

predpisanih rokih 
 Izboljšati prometno varnost  in dostopnost vseh naselij v občini 
 Pospeševati rabo javnega prevoza (nizkoogljična občina) 
 Izboljševati podobo mesta, sosesk in vasi 
 Pospeševati revitalizacijo degradiranih površin, še zlasti rudniških 
 Zagotavljati preventivne ukrepe  pred različnimi naravnimi in industrijskimi nesrečami 

ter spremljanje stanja okolja 
 Vplivati na hitrejšo realizacijo sanacijskih okoljskih ukrepov  v procesu zapiranja 

rudnika  in nacionalnega  programa izboljšanja kakovosti zraka 
 Pospeševati izgradnjo in rekonstrukcije državnih cest  in 3. razvojne osi na območju 

občine  
Ciljna skupina:  Vsi občani 
Kazalnik 
učinka/leto: 

2013 2017 2020 Vir: 

Delež 
gospodinjstev 
priključenih na 
čistilno napravo 

61% ↗ ↗ KSP Hrastnik 

Količina 
odpadkov 
odloženih na 
deponijo/ leto v 
t 

1.762 t mešanih odpadkov 
618 t bioloških odpadkov 

↘ ↘ CEROZ 

Število 
prekoračitev 
dnevne mejne 
koncentracije 
PM10 v 
opazovanem 
obdobju 

15 
 

↘ 0 ARSO 

Programi in ukrepi 
3.1. Urejena komunalna 

infrastruktura v 
vseh naseljih 

 
 
 
3.1.1. Oskrba s pitno 

vodo in 
odvajanje in 
čiščenje 
odpadnih voda 

3.1.2. Optimizacija 
upravljanja z 
odpadki 

3.1.3. Pokopališka in 
pogrebna 
dejavnost 

3.2. Izboljšana prometna 
varnost in 
dostopnost vseh 
naselij v občini 
 

 
3.2.1.  Posodobitev 

cestne 
infrastrukture 

3.2.2. Trajnostna 
mobilnost 

3.2.3. Ureditev javne 
razsvetljave in 
neprometne 
signalizacije 

3.3. Lepša podoba mesta, 
sosesk in vasi 
 
 
 

 
3.3.1. Razvoj urbanega 

prostora 
3.3.2. Urejanje 

podeželskega 
prostora 

3.3.3. Zagotavljanje 
informacijsko 
komunikacijske  
dostopnosti 
 

3.4. Preventiva in 
monitoring 
 
 
 

 
3.4.1. Zagotavljanje 

varnosti 
3.4.2. Monitoring 

stanja okolja 
3.4.3. Sanacije 

degradiranih 
površin in 
plazov 
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Program/ ukrep   Indikativni projekt  P RRP/
EU 

3.1. Urejena komunalna infrastruktura v vseh naseljih    
 
Opis programa: 
Občina mora v skladu s predpisi do konca leta 2017  urediti odvajanje in čiščenje odpadnih voda tudi v podeželskih 
območjih, zato bodo naložbe v kanalizacijsko omrežje  pretežno usmerjene v podeželski prostor. Hkrati želi občina 
dokončati gradnjo javnega vodovodnega omrežja na območjih, kjer se še oskrbujejo iz zasebnih vodovodov. 
V naslednjih letih bo potrebno dokončati izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki ter optimizirati zbiranje, 
odvoz in sortiranje odpadkov. Posebna skrb se mora nameniti pripravi prostorskih pogojev za novo centralno 
občinsko pokopališče.  
 
3.1.1. Oskrba s pitno vodo 
in odvajanje ter čiščenje 
odpadnih voda 
  

  
  
  
  
  

68 Vodooskrba območja Kal 
Nosilec: Občina Hrastnik 

1 √ 

69 Obnova vodovoda Čeče – visoka cona – Prapretno 
Nosilec: Občina Hrastnik 

2 √ 

70 Zaključek vodovoda na Kopitniku 
Nosilec: Občina Hrastnik 

2  

71 Vodooskrba Šavna Peč 
Nosilec: Občina Hrastnik 

3 √ 

72 Izvedba novih vrtin za pitno vodo 
Nosilec: Občina Hrastnik 

1 √ 

73 Odvajanje in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Hrastnik 
v naseljih – aglomeracijah Prapretno, Pot na Kal. Dirmajerjev hrib, 
Podkraj, Zgornje in spodnje Krnice, Šavna Peč, Draga, Turje-vzhodni 
del, Kupča vas, Kovk, Gore-Kopitnik, in Zg. Marno 
Nosilec: Občina Hrastnik 

1 √ 

74 Odvajanje in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Hrastnik 
v naseljiu – aglomeraciji  Čeče (skupen projekt z Občino Trbovlje) 
Nosilec: Občina Hrastnik 

1 √ 
 

75 Ureditev kanalizacije v aglomeraciji Turje in v naseljih Brdce ter 
Unično (skupen projekt z Občino Laško) 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z Občino Laško 
 

1 √ 

3.1.2. Optimizacija 
upravljanja z odpadki  

76 CEROZ Dokončanje izgradnje regijskega centra za ravnanje z 
odpadki 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z ostalimi občinami 
ustanoviteljicami CEROZ-a 
Regijski projekt Zasavskih občin, Litije in Radeč. 
 

1 √ 

  77 Prilagoditev in posodobitev sistema  zbiranja,  odvoza in sortiranja 
odpadkov 
Nosilec:  KSP Hrastnik 
Sistem upravljanja z odpadki je potrebno ves čas vzdrževati,  širiti 
mrežo ekoloških otokov ter optimizirati sisteme zbiranja in odvoza. 
 

1 √ 

  78 Sanacija divjih odlagališč 
Nosilec: Občina Hrastnik 
Na območju Občine Hrastnik je evidentiranih še nekaj divjih 
odlagališč. Sanacija bo potekala postopoma. 
 

1  

3.1.3. Pokopališka in 
pogrebna dejavnost 

79 Zagotovitev prostorskih pogojev za novo pokopališče 
Nosilec: Občina Hrastnik 
Dolgoročno se predvideva ureditev novega ustreznejšega osrednjega 
pokopališča z namenom opustitve pokopališča na Dolu. V naslednjih 
letih se načrtuje priprava vseh potrebnih prostorskih dokumentov. 
 

3  
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Program/ ukrep   Indikativni projekt  P RRP/
EU 

3.2. Izboljšana prometna varnost in dostopnost vseh naselij v občini   
 
Opis programa: 
Prednostna infrastrukturna naloga Občine Hrastnik do leta 2020 bo zagotavljanje varne in hitrejše dostopnosti  
vseh krajev znotraj občine ter navzven proti  avtocesti in Ljubljani.  S ciljem izboljševanja stanja okolja bo občina 
pristopila k uvajanju energetsko varčne javne razsvetljave ter ukrepov trajnostne mobilnosti, ki bodo hkrati 
spodbujali večjo uporabo  železnice. 
 
3.2.1. Posodobitev cestne 
infrastrukture 

 Zagotavljanje varne in hitrejše dostopnosti bo prednostna naloga 
občine.  Za občino je še posebej pomemben čim prejšnji pričetek 
gradnje državne ceste proti Zidanemu Mostu, kot del 3. Razvojne osi 
ali priključek nanjo. Občina pa bo postoma vlagala v rekonstrukcije in 
vzdrževanje lokalnih cest. 
 

  

 80 Gradnja glavne ceste Hrastnik - Zidani Most 
Nosilec: Ministrstvo pristojno za promet v sodelovanju z Občino 
Hrastnik 
 

1 √ 

  81 Rekonstrukcija regionalne ceste Trbovlje - Hrastnik na odseku skozi 
Boben (Rinaldo – Hrastnik, vključuje tudi  vodovod in javno 
razsvetljavo Čeče – Boben) 
Nosilec: Ministrstvo pristojno za promet v sodelovanju z Občino 
Hrastnik 
 

2 √ 

  82 Rekonstrukcija regionalne ceste Hrastnik - Šmarjeta na odseku skozi 
center Dola 
Nosilec: Ministrstvo pristojno za promet v sodelovanju z Občino 
Hrastnik 
 

2 √ 

  83 Rekonstrukcija LC Log – Prapretno (sočasno se uredi odvajanje 
meteornih in komunalnih odpadnih voda) 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

2  

  84 Rekonstrukcija LC Dol – Krištandol – Marno 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z RTH 
 

1  

  85 Rekonstrukcija ceste na Dirmajerjev hrib 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

2  

  86 Rekonstrukcija ceste Grajska pot 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

3  

  87 Rekonstrukcija ceste Prapretno – Retje 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju s TET, Lafarge in Občino 
Trbovlje 
 

2  

  88 Rekonstrukcija ceste Turje – Kovk 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

2  

  89 Rekonstrukcija ceste Marno – Brdce 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

2  

  90 Rekonstrukcija ceste Čeče – Goveji potok – Ravne – Čeče 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

3  
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Program/ ukrep   Indikativni projekt  P RRP/
EU 

 91 Gradnja lokalne ceste Hrastnik - Ojstro – Trbovlje 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z Občino Trbovlje in RTH d.o.o 
 

1  

 92 Rekonstrukcija ceste v KS Krnice – Šavna Peč  
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

1  

  93 Rekonstrukcija ceste v Drago 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

3  

3.2.2. Trajnostna 
mobilnost 

 Z naraščanjem cen goriva ter konceptom nizkoogljične družbe bo v 
naslednjih letih vse pomembnejša kakovost javnega prometa.  V tem 
pogledu se želi pristopiti  skupaj s koncesionarji javnega avtobusnega 
prometa ter delodajalci  k nadgradnji javnega prevoza. Hkrati se 
načrtuje izboljšanje pogojev za občane, ki se vozijo na delo z vlakom. 
 

  

 94 Ureditev  parkirišča na ŽP Hrastnik  
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju s Slovenskimi železnicami 
 

1 √ 

  95 Posodobitev javnega prometa 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z avtobusnimi prevozniki in 
Slovenskimi železnicami 
Smiselna je prilagoditev frekvence in linij avtobusov potrebam 
občanov (starejši, podeželje, mladi, zaposleni,..),  nakup okoljsko 
sprejemljivejših vozil, uskladitev voznih redov avtobusov in vlaka, 
enotna vozovnica za vlak in avtobus, … s ciljem čim večje rabe javnih 
prevoznih sredstev. 
 

1 √ 

3.2.3. Ureditev javne 
razsvetljave in neprometne 
signalizacije 

96 Uvedba varčne javne razsvetljave 
Nosilec: Občina Hrastnik 
Občina mora v skladu s predpisi  najkasneje v letu 2016 uvesti varčno 
javno razsvetljavo. 
 

1  

  
 
 
 

97 Celostni sistem označevanja v občini 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 
Važen element zunanje podobe in hkrati organiziranost občine je 
enoten sistem neprometne signalizacije in označitve pomembnejših 
javnih objektov, storitev, podjetij in turističnih objektov ter naravne 
in kulturne dediščine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
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Program/ ukrep   Indikativni projekt  P RRP/
EU 

3.3. Lepša podoba mesta, vasi in sosesk   
 
Opis programa: 
Program Lepša podoba mesta, vasi in sosesk prispeva k izboljšanju celostne, predvsem zunanje podobe Hrastnika, 
zato je v vseh pogledih  izrednega pomena za povečanje privlačnosti občine. Vključuje urejanje javnih odprtih 
površin, urejanje gostih stanovanjskih sosesk ter izboljšuje dostopnost do širokopasovnega  internetnega omrežja. 
 
 
3.3.1. Urejanje urbanega 
prostora 

  
Za atraktivnejši in celostni izgled urbanega prostora, izboljšanje  
varnosti nemotoriziranega prometa, zagotavljanja prijaznih sosesk in 
obenem tudi spodbujanje druženje občanov,  se želi nadaljevati z 
naložbami v urejanje  zunanjih javnih površin v mestu. Pri tem bodo 
imeli prednost projekti, kjer bo možno pridobiti večji delež 
sofinanciranja.  Nekatere projekte je potrebno povezati z zapiranjem 
rudnika - sanacijo degradiranih površin. 
 

  

 98 Urejanje mestnega jedra Hrastnik – območja Log – Montigny 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

1 √ 

  99 Ureditev pločnikov v občini – fazni pristop 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

1 √ 

 100 Ureditev  stanovanjskih sosesk s parkirišči na Novem Logu 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

2 √ 
 

 101 Ureditev stanovanjskih sosesk na Dolu 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

2 √ 
 

 102 Ureditev otroških igrišč po občini 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

2  

3.3.2. Urejanje 
podeželskega prostora 
  

103 Ureditev vaških jeder bo potekala v skladu s finančnimi možnostmi in 
dostopnostjo do EU virov sofinanciranja. 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

3 √ 
 

  104 Ureditev centra Dola 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

3 √ 
 

  105 Načrtne krajinske in ambientalne ureditve krajine v sodelovanju z 
umetniki, študenti krajinske arhitekture,   ... 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

3  

3.3.3. Zagotavljanje 
informacijsko 
komunikacijske  
dostopnosti 

 Širokopasovni internet sodi med osnovno infrastrukturo, ki je še 
posebej pomembna za mala podjetija in vse, ki svoje delo opravljajo 
od doma.  

  

 106 Urejanje brezžičnega omrežja na pomembnejših  javno dostopnih 
mestih in širjenje dostopnosti širokopasovnega omrežja 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 
Središče Hrastnika in Dola pri Hrastniku je že pokrito z brezplačnim 
brezžičnim omrežjem (v letu 2013). Nekatera območja v občini še 
nimajo dostopa do širokopasovnega interneta, zato bo potrebno 
skupaj z operaterji iskati možnosti za ureditev povezav.  
 
 

1 √ 
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Program/ ukrep   Indikativni projekt  P RRP/
EU 

3.4.Preventiva in monitoring 
 
Opis programa: 
Občina Hrastnik se zaveda tveganja za naravne in industrijske nesreče, zato posebno  skrb namenja ukrepom 
preventive,  zagotavljanju varnosti, dostopnosti reševalnih služb ter  v sodelovanju z državnimi službami 
spremljanju stanja okolja. 
 
3.4.1. Zagotavljanje 
varnosti 

 Predvidenih je več projektov, med katerimi je realizacija večjih 
investicijskih projektov odvisna od sodelovanja partnerjev (pr. 
države) in možnosti pridobivanja dodatnih virov financiranja. 
 

  

 107 Gradnja večnamenskega objekta v Resnici 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju s pristojnim ministrstvom  
 

3  

  108 Gradnja gasilskega doma PGD Dol (v povezavi z rekonstrukcijo 
regionalne ceste skozi center Dola) 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

3  

  109 Izdelava programa zagotavljanja požarne vode v občini Hrastnik 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z Gasilsko zvezo Hrastnik 
 

2  

  110 Gasilski poligon v KS Marno 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z Gasilsko zvezo Hrastnik 
 

1  

 111 Urejanje in vzdrževanje intervencijskih poti, evakuacijskih zbirnih 
mest in evakuacijskih poti  
Nosilec: Občino Hrastnik v sodelovanju z Gasilsko zveza Hrastnik, ZD 
Hrastnik, policijo, KS, podjetji, hišnimi sveti, ... 
 

1  

  112 Zagotavljanje opreme za reševanje iz visokih večstanovanjskih 
objektov 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z Gasilsko zvezo Hrastnik, s 
sosednjimi občinami 
 

2  
 

 113 Nadgraditev sistema obveščanja javnosti preko sistema javnega 
alarmiranja 
Nosilec: Ministrstvo pristojno za zaščito in reševanje  v sodelovanju  z 
Občino Hrastnik 
 

1  

  114 Postopno izvajanje omilitvenih ukrepov  za preprečevanje poplav  
Nosilec: Ministrstvo pristojno za upravljanje z vodami v sodelovanju  z 
Občino Hrastnik 
 

2  

3.4.2. Monitoring stanja 
okolja 

 Občina Hrastnik se uvršča med občine, kjer je potencialna možnost za 
onesnaženost zraka večja, zato je vključena v nacionalni program 
izboljšanja kakovosti zraka.  
 

  

 115 Razširiti mrežo merilnih postaj PM 10 in širitev monitoringa zraka, 
vode, tal, izpustov 
Nosilec: Ministrstvo pristojno za okolje v sodelovanju z Občino 
Hrastnik 
 

1 √ 
 

 116 Izvajanje Načrta za kakovost zraka v Zasavju (PM 10) 
Nosilec: Ministrstvo pristojno za okolje v sodelovanju z Občino 
Hrastnik 

1 √ 
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Program/ ukrep   Indikativni projekt  P RRP/
EU 

  117 Zagotavljanje izvajanja ukrepov za preprečitev nekontroliranih 
izpustov nevarnih snovi (naloga onesnaževalcev, občina spremlja in 
opozarja pristojne organe) 
Nosilec: gospodarske družbe in drugi subjekti, ki so dolžni poročati o 
emisijah iz svojega proizvodnega procesa 

1  

3.4.3. Sanacije 
degradiranih površin in 
plazov 

 Reliefna struktura in izkoriščanje premoga ter drugih mineralnih 
surovin  so prispevale k obsežnim degradiranim površinam ter 
večjemu  tveganju za plazovitost tal v občini, zato predstavlja sanacija 
degradiranih površin in plazov prioriteto.  Naložbe v dokončno 
sanacijo so naloga RTH, koncesionarjev in države, vloga občine je 
spremljati izvajanje in opozarjati na eventuelna odstopanja od 
sprejetega programa, ki je sestavni del Zakona o postopnem 
zapiranju rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju 
regije. 
 

  

 118 Vzdrževanje obstoječih saniranih plazov in ukrepi za preprečevanje 
nastanka novih (naloga države, občina spremlja stanje in opozarja) 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 

1  

  119 Izvajanje dokončne sanacije degradiranih površin zaradi rudarjenja 
(naloga RTH, občina spremlja in opozarja na odklone) 
Nosilec: RTH d.o.o. 
 

1 √ 
 

 120 Izvajanje sanacije degradiranih površin zaradi izkoriščanja 
mineralnih surovin in odlaganja industrijskih odpadkov  (naloga 
gospodarskih družb, občina spremlja in opozarja na odklone) 
Nosilec: koncesionarji 

2 √ 
 

 

 
Slika 26 Idejne rešitve za vodoskrbo in ureditev kanalizacije v aglomeraciji Turje in v naseljih Brdce ter Unično (Vir: Idejna 
zasnova, Komunalno podjetje Velenje d.o.o. 
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4.3. Prednostna usmeritev 4: UČINKOVITA OBČINA 

 

Prednostna usmeritev 3: UČINKOVITA OBČINA  
Strateški cilj: Učinkovito upravljanje občine in vodenje razvojnega procesa 
Specifični cilji:  Podpora realizaciji prednostnih usmeritev 1, 2 in 3 

 Ohranjati vrednost občinskega premoženja 
 Maksimalno oplemenititi lastni razvojni potencial proračuna z dodatnimi EU in drugimi 

zunanjimi viri za realizacijo razvojnih ciljev 
  Zagotoviti večjo učinkovitost  in racionalizacijo celotnega občinskega javnega ustroja  
 Odpraviti nepotrebne administrativne ovire za občane in podjetja v postopkih občine, 

njenih zavodov in podjetij 
 Širjenje kulture sodelovanja in vključevanja občanov v razvojni proces  

Ciljna skupina:  Vsi občani 
Kazalnik 
učinka/leto: 

2013 2017 2020 Vir: 

Obseg  EU 
sredstev/občana 
na leto 

138,88 € 
(povprečje za 7 let 2007-2013) 

  Občina Hrastnik 

Realizacija 
projektov iz 
razvojnega 
programa-
prioriteta 1 

0% 
(izhodišče) 

40% 90% Poročila o izvajanju 
razvojnega programa 

občine 

Programi in ukrepi 
4.1. Upravljanje z javnimi 

financami in 
premoženjem 

4.2. Učinkovito 
delovanje in 
dostopnost  
institucij  občine 

 

4.3.  Izboljšanje 
komuniciranja in 
podobe Hrastnika 
 
 

 
 

4.4. Širjenje 
sodelovanja 
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Program/ ukrep   Indikativni projekt  P EU 
RRP 

4.1. Upravljanje z javnimi financami in premoženjem 

Opis programa: 
Uresničevanje razvojnega programa je v veliki meri odvisno od razpoložljivih lastnih finančnih sredstev in 
pridobivanja dodatnih razvojnih sredstev iz proračuna države, EU ali drugih virov. Program vključuje več ukrepov 
za učinkovito upravljanje z javnimi financami in premoženjem občine. 
 
 121 Učinkovito upravljanje s premoženjem 

Nosilec: Občina Hrastnik 
Premoženje občine predstavljajo nepremičnine: gospodarska 
javna infrastruktura, večnamenski družbeni objekti, stanovanja, 
poslovni prostori in stavbna zemljišča. Občina si mora ves čas 
prizadevati za učinkovito upravljanje s premoženjem tako, da z 
rednim vzdrževanjem ohranja ali povečuje njegovo vrednost ter 
z enovito politiko najemnin pridobiva prihodke  (kjer je možno) 
za pokritje stroškov upravljanja in vzdrževanja. Politika najemnin 
poslovnih prostorov mora slediti ciljem spodbujanja 
podjetništva in zaposlovanja občine.   
 
Predvidene aktivnosti: 

 Izdelava programa gospodarjenja s stanovanji  
 Izdelava programa gospodarjenja s poslovnimi prostori v 

lasti občine  
 Učinkovito gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, 

gospodarsko javno infrastrukturo in večnamenskimi 
družbenimi objekti  

 Enotna politika oddajanja v najem poslovnih prostorov s 
katerimi upravljajo KS  

 Prenosi državnega in drugega premoženja (predvsem 
rudniških zemljišč in objektov) pomembnega za razvoj 
občine na Občino Hrastnik 
 

1  

 122 Uravnotežena politika občinskih dajatev in ustvarjanje izvirnih 
prihodkov  
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z javnimi zavodi 
Obdobje, ki ga naslavlja razvojni program bo kritično z vidika 
zagotavljanja lastnih prihodkov proračuna  (upad investicij in 
kupne moči občanov, nepremičninski davek)  in negotovo glede 
državne politike do financiranja občin oz. politike primerne 
porabe. V teh okoliščinah bo potrebno zelo skrbno, premišljeno 
in racionalno upravljati občinske javne finance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
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Program/ ukrep   Indikativni projekt  P EU 
RRP 

4.2. Učinkovito delovanje in dostopnost institucij občine 
 
Opis programa: 
S predmetnim programom spodbujamo  obstoječe občinsko in državno institucionalno okolje, ki deluje na 
območju Občine Hrastnik k vključevanju  v uresničevanje tega razvojnega programa, ob povečevanju 
učinkovitosti, ohranjanju kakovosti in izboljševanju dostopnosti storitev za občane. Ob tem se spodbuja 
sodelovanje in povezovanje občinskih proračunskih uporabnikov s ciljem zniževanja stroškov delovanja  javnih 
zavodov in  javnih podjetij. Za razvoj Hrastnika je pomembno, da ohrani današnji nivo dostopnosti državnih 
javnih služb. 
 
 123 Učinkovito delovanje občinske uprave, občinskega sveta in KS 

Nosilec: Občina Hrastnik 
 Za doseganje razvojnega preobrata je  pomemben dogovor in 
podpora vseh organov občine skupnim razvojnim ciljem in 
prednostnim nalogam. Vzpostavljanje podjetniškega okolja 
zahteva proaktivnost, doslednost,  znanje in hitro odzivnost 
celotnega sistema.  
 
Predvidene aktivnosti: 

 Izboljšanje sodelovanja in podpore razvojnim ciljem občine 
na vseh ravneh lokalne samouprave  

 Usposabljanje zaposlenih in članov različnih teles za 
učinkovito vodenje občine, razvojnega procesa in projektov 

 Iskanje virov, pravočasna in kakovostna priprava projektov 
za pridobivanje EU in drugih zunanjih virov financiranja 

 Pridobivanje zasebnih vlagateljev in priprava projektov 
javno-zasebnega partnerstva 
 

1  

4.2.2. Racionalizacija 
poslovanja javnih zavodov in 
javnih služb  

124 Racionalizacija poslovanja javnih zavodov in javnih služb 
Nosilec: Občina Hrastnik 
Z omejitvami v poračunu bo potrebno iskati notranje rezerve pri 
delovanju in organiziranosti  neposrednih in posrednih 
proračunskih uporabnikov.  
 
Predvidene aktivnosti: 

 Evalvacija porabe proračunskih sredstev neposrednih in 
posrednih proračunskih uporabnikov  

 Sodelovanje med javnimi zavodi za večjo racionalizacijo 
poslovanja (Prouči  se in kjer je smiselno se uvede skupna 
javna naročila, delitev tehničnih kadrov, usklajevanje 
programov, poenotenje in souporaba  računalniške 
programske opreme občinske uprave in javnih zavodov ter  
podobni ukrepi zmanjševanja stroškov poslovanja. ) 

 Učinkovito organiziranje javnih gospodarskih služb s ciljem 
končnega zmanjšanja stroškov za uporabnike  

 Nadaljnji razvoj medobčinskih služb in povezovanja 
občinskih javnih zavodov s ciljem racionalizacije poslovanja 

 Usposabljanje javnih zavodov, društev in drugih nosilcev 
stroitev in dejavnosti v občini za samostojno razvijanje, 
prijavljanje in izvajanje EU projektov 

 

1  

4.2.3. Ohranjanje 
dostopnosti javnih storitev 
države 
 

125 Podpora ohranjanju državnih javnih služb na območju občine 
Hrastnik in Zasavja (pr. DURS, CSD, UE, ZRSZ, ZZZS, ...) 
Nosilec: Občina Hrastnik 
 
 

1  
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Program/ ukrep   Indikativni projekt  P EU 
RRP 

4.3. Izboljšanje komuniciranja in podobe Hrastnika 
 
Opis programa: 
Program je usmerjen h komunikacijskim   ukrepom, ki  pripomorejo k večji prepoznavnosti trajnostne razvojne 
vizije in poistovetenju s potrebo po razvojnemu preobratu v občini Hrastnik ter vlogi posameznega deležnika in 
občana v njem. Po drugi strani pa je v sodelovanju z drugimi zasavskimi občinami smiselno pristopiti k 
načrtnemu  ozaveščanju slovenskega prostora o okoljskem in  gospodarskem spreminjanju Hrastnika in novi 
prijaznejši podobi Zasavja. 
 
 126 Posodabljanje spletnega komuniciranja in e-storitev 

Nosilec: Občina Hrastnik 
Dosledno vsebinsko ažuriranje ter vsebinsko in tehnološko 
posodabljanje spletne strani, spletnega komuniciranja z občani  
in e-storitev občine. 
 

1  

 127 Izdelava in izvajanje načrta komuniciranja za promocijo nove 
razvojne ideje in podobe Hrastnika: 
Nosilec: Občina Hrastnik 
Sprememba miselnosti - spodbujanje ljudi za odprtost na 
spremembe,  samoiniciativnost (navznoter) in izboljšanje 
podobe (v Sloveniji) s ciljem pritegnitve investitorjev, 
obiskovalcev in novih prebivalcev. Promocija pozitivnih zgledov. 
Priporoča se regijski pristop. 
 

3 √ 

4.4. Širjenje sodelovanja 
 
Opis programa: 
Za dvigovanje kakovosti razvojnega procesa, prenosa  dobrih praks in izkoriščanja vseh možnih človeških virov, 
občina širi vse oblike sodelovanja znotraj lokalne skupnosti, v regiji, bolj kot doslej  pa se želi odpreti tudi v 
mednarodni prostor.  S tem programom Občina Hrastnik namerava spodbuditi angažiranje občanov za razvoj  
lokalne skupnosti. Večje projekte in dejavnosti bo Občina še naprej uresničevala v okviru Zasavske regije, 
sistematično pa bo vstopala v mednarodne projekte skladne s cilji tega razvojnega programa. 
 

  128 Podpora društveni dejavnosti in promocija prostovoljstva ter 
njihove vloge v lokalnem razvoju 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z MREST in NVO-ji 
 

1 √ 

 129 Spodbujanje medobčinskega in regionalnega sodelovanja v 
okviru Zasavja 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z drugimi občinami in 
RCR d.o.o. 
 

1  

 130 Mednarodno  sodelovanje 
Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z  RCR d.o.o. in drugimi 
institucijami  
Sistematično razvijanje stikov s primerljivimi občinami v tujini 
ter vključevanje v mednarodne projekte, ki so skladni z 
razvojnimi cilji občine.  

1 √ 
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4. Finančni okvir 
 

 Celoten indikativni finančni okvir  
 

Na osnovi začrtane strategije je indikativna vrednost celotnega razvojnega programa za obdobje 
2014 – 2020 (z upoštevanjem N+2) ocenjena na 108.118.986€. Struktura vrednosti in virov po 
posameznih prednostnih usmeritev je predstavljena v tabeli 14 na naslednji strani. V celotni program 
so všteti tako projekti katerih investitor je Občina Hrastnik, kakor tudi projekti drugih nosilcev, ki se 
predvidevajo na območju občine in so pomembni z vidika doseganja ciljev razvojnega programa (pr. 
Državne prometnice, sanacija degradiranih rudniških površin, zaposlitveni projekti,..). Znotraj 
celotnega programa predstavljajo: 
 

 61% celotne vrednosti oz. 66.259.712,00 € projekti, ki so ocenjeni z z najvišjo  stopnjo 
pomembnosti 1 (→realen scenarij). Prioriteta 1 pomeni (realen scenarij), vključeni projekti in 
programi, ki jih je vrednostno možno sofinancirati iz proračuna in drugih virov v predvidenem 
finančnem obdobju (2014 – 2020), 

 22% celotne vrednosti oz. 23.722.000 € projekti, ki so ocenjeni s  stopnjo pomembnosti 2 
(→optimalen scenarij). Gre za projekte, ki jih je možno izvesti le v določeni fazi. 

 17% celotne vrednosti oz. 18.137.274 € projekti, ki so ocenjeni s  stopnjo pomembnosti 3. To so 
projekti, ki jih občina načrtuje v daljšem časovnem obdobju, glede na finančne zmožnosti izvedbe 
tega programa (→optimistični scenarij). 

 
Finančna ocena in izvedljivost programa temelji na naslednjih predpostavkah: 
 

 vse vrednosti projektov so ocenjene v stalnih cenah za leto 2013, 
 ocenjena vrednost projektov se ne poviša,  
 finančni razvojni potencial občine se poskuša ohranjati  v višini cca 2 mio € letno (do leta 2016), v 

primeru sprejema Zakona o davku na napremičnine, ki bi posegel v avtonomne občinske vire, je 
pričakovati zmanjšanje razvojnega potenciala občine 

 tekoča poraba ne narašča, 
 dodatna sredstva občina pridobi iz virov EU in sredstev RS, ter tudi z realizacijo projektov  javno 

zasebnega partnerstva,  
 potencialni EU viri so ocenjeni glede na pretekle izkušnje in dostopnost neuradnih informacij o 

pričakovanih vsebinskih usmeritvah, pogojih in načinih izvajanja EU kohezijske politike v obodbju 
2014 - 2020, 

 vrednosti pričakovanih naložbe države ali drugih javnih investitorjev na območju občine niso 
vključene v finančno oceno, upoštevano pa je sofinanciranje občinskega proračuna v primerih, ko 
je le to predvideno (pr. pločniki pri državnih cestah,..), 

 možno zadolževanje proračuna do 1,5 mio EUR v obdobju 10 let za naložbe (upoštevati stroške  
obresti, ki pri tem nastajajo).  

 
Uresničitev razvojnega programa je v veliki meri  odvisna od zunanjih sredstev in uspešno izvedenih 
projektov katerih nosilci so tudi  druge institucije (pr. država, podjetja, razvojna agencija, ...),  zato je 
potrebno posebno pozornost nameniti dobremu upravljanju izvedbe in  kakovostni pripravljalni fazi 
posameznih strateških projektov. Po realnem scenariju je predvidenih 41,2 mio EUR €  dodatnih virov 
in 11,4 mio EUR proračunskih sredstev. 
 
V kolikor posamezna predpostavka ne bo izvedljiva,  bo potrebno: 

 realizacijo razvojnega programa podaljšati, 
 iskati druge modele financiranja posameznega projekta, 
 zmanjšati obseg ali celo opustiti nekatere projekte, 
 bistveno poseči v zmanjšanje tekoče porabe proračuna. 
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Tabela 14 Indikativni finančni okvir celotnega razvojnega programa Občine Hrastnik 2014 - 2020 (vključno z 
džavnimi, regionalnimi in drugimi projekti)  
 

PU/ Ukrep/Program Ocenjena 
vrednost  v € 

SKUPAJ 

Viri v € % 
Proračun 

občine 
EU in RS Drugi  viri 

(zasebni) 
PU 1: USTVARJANJE MOŽNOSTI  
ZA GOSPODARSKO PREOBRAZBO 

4.990.999 1.495.697 2.661.983 833.319 9,8% 

1. 1.  Hrastnik – okolje, ki spodbuja podjetne 
danes 

2.059.214 750.597 1.077.423 231.194 1,9% 

1.2. Spodbude za krepitev znanja, 
zaposljivosti, ustvarjalnosti  in razvojnih jeder  
za prihodnost 

827.725 267.100 357.500 203.125 0,8% 

1.3. Vzpostavljanje pogojev za razvoj turizma 1.841.000 246.000 1.201.000 394.000 1,7% 
1.4. Zasavsko podeželje – priložnost za 
samozaposlitev in samooskrbo 

263.060 232.000 26.060 5.000 0,2% 

1.5. Dodatni začasni ukrepi razvojne podpore 
za problemsko območje z visoko 
brezposelnostjo Območje Občin Hrastnik, 
Radeče in Trbovlje  (Vlada RS) 

0 0 0   0,0% 

PU 2: PRIJAZNA SKUPNOST  ZA BIVANJE VSEH 
GENERACIJ 

37.039.274 4.948.450 10.409.860 21.680.964 34,3% 

2.1.Dostop do znanja 3.826.000 1.561.950 2.184.050 80.000 3,5% 

2.2. Skrb za šibkejše 10.788.274 1.027.500 3.985.810 5.774.964 10,0% 
2.3. Dostopnost in energetska učinkovitost 
stanovanj in individualne gradnje   

11.025.000 580.000 75.000 10.370.000 10,2% 

2.4. Razmigajmo Hrastnik 11.400.000 1.779.000 4.165.000 5.456.000 10,5% 
PU 3: ZDRAVO OKOLJE IN UREJEN PROSTOR V 
MESTU IN NA PODEŽELJU 

65.946.713 13.365.582 39.110.450 13.470.680 61,0% 

3.1. Urejena komunalna infrastruktura v vseh 
naseljih 

19.538.613 4.409.582 11.397.350 3.731.680 18,1% 

3.2. Izboljšana prometna varnost in 
dostopnost vseh naselij v občini  

34.937.000 4.909.000 24.944.000 5.084.000 32,3% 

3.3. Lepša podoba mesta, vasi, sosesk 3.798.500 1.129.400 2.669.100 0 3,5% 

3.4. Preventiva in monitoring 7.672.600 2.917.600 100.000 4.655.000 7,1% 
PU 4: UČINKOVITA OBČINA 142.000 50.000 62.000 30.000 0,1% 

4.1. Upravljanje z javnimi financami in 
premoženjem  

10.000 10.000 0 0 0,0% 

 4.2. Učinkovito delovanje in dostopnost  
institucij  občine 

0 0 0 0 0,0% 

4.3. Izboljšanje komuniciranja in podobe 
Hrastnika  

22.000 22.000 0 0 0,0% 

4.4. Širjenje sodelovanja  110.000 18.000 62.000 30.000 0,1% 
VSE SKUPAJ 108.118.986 19.859.729 52.244.292 36.014.963 100,0% 

Prioriteta 1: realen scenarij 66.259.712 11.430.029 41.233.683 13.595.999 61,3% 

Prioriteta 2: optimalen scenarij 23.722.000 3.911.200 4.856.800 14.954.000 21,9% 
Prioriteta 3: optimistični scenarij 18.137.274 4.518.500 6.153.810 7.464.964 16,8% 
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 Ožji (proračunski) indikativni finančni okvir  
 
V tabeli 15 predstavljamo ožji (proračunski) obseg razvojnega programa, ki je vezan izključno na 
projekte katerih nosilec ali sofinancer je občina. Iz spodnjega prikaza so izločene vrednosti 
projektov, ki jih bodo prek svojih organizacij izvajali drugi nosilci (pr. Država, RCR d.o.o., ...). Za 
tovrstne  projekte je v ožjem delu upoštevan samo del projektov oz. vrednost, ki je predvidena za 
sofinanciranje iz proračuna občine. Dejanski ocenjeni obseg razvojnega programa, ki je vezan na 
investitorstvo oz. sofinanciranje občine je tako precej nižji in znaša 42 mio EUR v obdobju 7 let.  
 
Tabela 15 Ožji (proračunski) indikativni finančni okvir razvojnega programa Občine Hrastnik 2014-2020 (brez 
upoštevanja vrednosti projektov drugih nosilcev)  

PU/ Ukrep/Program Ocenjena 
vrednost  v € 

SKUPAJ 

Viri v € % 
Proračun 

občine 
EU in RS Drugi viri 

(zasebni) 
PU 1: USTVARJANJE MOŽNOSTI  
ZA GOSPODARSKO PREOBRAZBO 

4.137.757 1.495.697 2.127.060 515.000 7,5% 

1. 1.  Hrastnik – okolje, ki spodbuja podjetne 
danes 

1.940.597 750.597 980.000 210.000 3,8% 

1.2. Spodbude za krepitev znanja, 
zaposljivosti, ustvarjalnosti  in razvojnih jeder  

  

267.100 267.100 0 0 1,3% 

1.3. Vzpostavljanje pogojev za razvoj turizma 1.667.000 246.000 1.121.000 300.000 1,2% 

1.4. Zasavsko podeželje – priložnost za 
samozaposlitev in samooskrbo 

263.060 232.000 26.060 5.000 1,2% 

1.5. Dodatni začasni ukrepi razvojne podpore 
za problemsko območje z visoko 

    
      

0 0 0 0 0,0% 

PU 2: PRIJAZNA SKUPNOST  ZA BIVANJE VSEH 
GENERACIJ 

12.274.000 4.948.450 6.369.550 956.000 24,9% 

2.1.Dostop do znanja 3.616.500 1.561.950 2.054.550 0 7,9% 
2.2. Skrb za šibkejše 1.102.500 1.027.500 75.000 0 5,2% 
2.3. Dostopnost in energetska učinkovitost 
stanovanj in individualne gradnje   

655.000 580.000 75.000 0 2,9% 

2.4. Razmigajmo Hrastnik 6.900.000 1.779.000 4.165.000 956.000 9,0% 

PU 3: ZDRAVO OKOLJE IN UREJEN PROSTOR V 
MESTU IN NA PODEŽELJU 

25.591.982 13.365.582 6.257.400 5.969.000 67,3% 

3.1. Urejena komunalna infrastruktura v vseh 
naseljih 

7.817.882 4.409.582 3.408.300 0 22,2% 

3.2. Izboljšana prometna varnost in 
dostopnost vseh naselij v občini  

9.303.000 4.909.000 80.000 4.314.000 24,7% 

3.3. Lepša podoba mesta, vasi, sosesk 3.798.500 1.129.400 2.669.100 0 5,7% 

3.4. Preventiva in monitoring 4.672.600 2.917.600 100.000 1.655.000 14,7% 
PU 4: UČINKOVITA OBČINA 142.000 50.000 62.000 30.000 0,25% 

4.1. Upravljanje z javnimi financami in 
premoženjem  

10.000 10.000 0 0 0,05% 

 4.2. Učinkovito delovanje in dostopnost  
institucij  občine 

0 0 0 0 0,0% 

4.3. Izboljšanje komuniciranja in podobe 
Hrastnika  

22.000 22.000 0 0 0,1% 

4.4. Širjenje sodelovanja  110.000 18.000 62.000 30.000 0,1% 
VSE SKUPAJ 42.145.739 19.859.729 14.816.010 7.470.000 100,0% 

Prioriteta 1 24.814.739 11.430.029 9.378.710 4.006.000 57,5% 
Prioriteta 2 8.802.000 3.911.200 3.126.800 1.764.000 19,7% 
Prioriteta 3 8.529.000 4.518.500 2.310.500 1.700.000 22,8% 
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5. Organizacijski okvir razvojnega programa 
 

 
 Sprejem  

Občinski razvojni program sprejme občinski svet.   
 

 Izvajanje 
Operativno se razvojni program izvaja prek projektov in aktivnosti, finančno pa prek umestitve 
projektov v vsakoletne načrte razvojnih programov. Izvajanje poteka na projektni način in v skladu z 
zakonodajo za posamezno področje. Občina Hrastnik ni nosilec ali sodelujoči partner pri vseh 
projektih in programih, v razvojni program so vključeni tudi drugi nosilci in partnerji projektov, ki 
neposredno ali posredno vplivajo na realizacijo programa in razvoj občine. Posamezni projekti se 
nahajajo v različnih fazah zrelosti. Vsaka projektna faza zahteva določene standardne aktivnosti, ki so 
opisane v nadaljevanju. 
 
Faza ideje projekta (I):  
Pred umestitvijo posameznega projekta v Načrt razvojnih programov in pred pričetkom priprave 
izvedbene projektne dokumentacije je za vsak projekt potrebno preveriti njegovo izvedljivost, 
variantne rešitve in družbeno ekonomsko opravičljivost z Dokumentom o identifikaciji investicijskega 
projekta (oz. predštudijo).  V primeru mehkih (neinvesticijskih) projektov se izdela kratka projektna 
oz. programska naloga. 
 
Faza priprave (P): 
V primeru investicijskih projektov faza priprave vključuje izdelavo investicijske dokumentacije 
(investicijski program, predinvesticijsko zasnovo) in izdelavo projektno tehnične dokumentacije 
(idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt za razpis). 
V primeru mehkih (neinvesticijskih) projektov se glede na posamezen značaj projekta izdela poslovni 
načrt oz. drug ustrezen dokument (pr. operativni program, odlok, navodilo …). 
 
Faza izvedbe (IZV): 
Faza izvedbe vključuje izbor zunanjih izvajalcev, časovno, vsebinsko in finančno koordiniranje  
spremljanje izvedbe ter prevzem objekta s pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj. V fazi izvedbe je že 
potrebno poskrbeti za izbor upravljavca in pripravo objekta/ centra/institucije/programa  na zagon. 
 

 Spremljanje izvajanja  
Za operativno spremljanje izvajanja je zadolžena projektna skupina Občine Hrastnik, ki deluje ves čas 
trajanja razvojnega programa.  
Strateški svet se sestane po potrebi oz. najmanj 1x letno z namenom sledanja uresničevanja razvojnih 
ciljev,  obravnave aktualnih težav ter skupnega iskanja primernih rešitev.  
Župan po letu 2015 letno poroča občinskemu svetu o realizaciji občinskega razvojnega programa.  
 

 Vmesna ocena izvajanja in predlog sprememb 
Leta 2017 se naredi vmesna ocena in predlaga spremembe občinskega razvojnega programa. 
Spremembe občinskega razvojnega programa sprejme občinski svet. 
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6. Analiza tveganj 
 
 
Izvajanje razvojnega programa bo skozi dolgo časovno obdobje podvrženo številnim dejavnikom 
tveganja, tako znotraj ustroja občine, kakor tudi zunanjim vplivom. V nadaljevanju so opredeljeni 
ključni dejavniki tveganja in možni odzivi Občine Hrastnik za zmanjšanje njihovega vpliva ali celo 
preprečitev. 
 
Tabela 16 Analiza tveganj 
 
Tveganja Ukrepi  

Zniževanje razvojnega dela proračuna (pr. rast 
socialnih transferjev zaradi naraščajoče 
brezposelnosti, zmanjšanje primerne porabe, …) 

− Izvajajo se  projekti s prioriteto 1. 
− Iskanje dodatnih virov države in EU.  
− Spremembe programa. 

Sprejem zakona o davku na nepremičnine lahko 
bistveno zmanjša lastne prihodke občine 
razvojni potencial 

− Nujna pravočasna novelacija razvojnega 
programa in zmanjšanje obsega naložb 
znotraj prioritete 1. 

Zamude države pri izvajanju programov nove 
finančne perspektive 2014 – 2020, posebej pri 
izvajanja sklepa o dodatnih začasnih ukrepih za 
obdobje 2013 - 2018 

− Ustrezno planiranje proračuna. 
− Izkoristiti čas za boljšo  predpripravo 

projektov. 

Preobremenjenost  in  pomanjkanje (ustreznih) 
kadrov  za realizacijo  razvojnega programa 

− Vključevanje regionalne razvojne 
agencije s kadri in znanjem. 

− Iskanje sinergij in maksimalno 
angažiranje z drugimi javnimi službami, 
ki delujejo na območju občine. 

Neodzivnost prebivalcev na podjetniške 
spodbude in samozaposlovanje 
 

− Osebni pristop. 
− Pospešeno informiranje,  primeri dobrih 

praks. 
Prevelika pričakovanja javnosti − Realno in stalno obveščanje prebivalcev. 
Nemotiviranost za uvajanje sprememb v 
občinskih javnih zavodih in podjetjih 

− Osebni pristop. 
− Usposabljanja. 

Spreminjanje razvojnih prioritet s strani 
vsakokratnega vodstva občine 

− Tesno sodelovanje občinskih svetnikov v 
procesu priprave, sprejemanja in 
izvajanja razvojnega programa. 

Neizvajanje Zakona o postopnem zapiranju 
rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem 
prestrukturiranju regije (ZPZRTH) z vsemi 
njegovimi spremembami in dopolnitvami ter ne 
zagotavljanje načrtovanih proračunskih sredstev 
do leta 2018.  

− Pravočasno opozarjanje na  posledice za 
varnost in zdravje ljudi. 

 

Prelaganje odločitev o energetski strategiji in s 
tem strategiji energetike v Zasavju 

− Pravočasno opozarjanje na  posledice za 
gospodarsko situacijo in zaposlenost v 
občini Hrastnik in regiji. 

Prelaganje  gradnje III. razvojne osi in HE na 
Srednji Savi 

− Pravočasno opozarjanje na  posledice za 
gospodarsko situacijo in zaposlenost v 
občini Hrastnik in regiji. 
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7. Priloge 
 

7.1. Okrajšave 

AJPES Agencija RS za javnopravne evidence in storitve  
ARSO Agencija RS za okolje 
CEROZ Center za ravnanje z odpadki 
CSD Center za socialno delo 
ČN Čistilna naprava 
DIIP Dokument identifikacije investicijskega projekta 
DRSC Direkcija Republike Slovenije za ceste 

 DSH Dom starejših Hrastnik 
DURS Davčna uprava RS 
EKSRP 
 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj 
EU Evropska unija 
GJS Gospodarske javne službe 
GZS Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Zasavje 
HSE  Holding slovenske elektrarne 
I Projektna ideja 
IKT Informacijsko komunikacijske  tehnologije 
IRO Indeks razvojne ogroženosti  
ITP Integralni turistični proizvod 
IZV Projekt v izvedbi 
JZP Javno – zasebno partnerstvo 

 
 

KGZS Ljubljana Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije 
KMG Kmetijsko gospodarstvo 
KRC Kulturno - rekreacijski center Hrastnik 
KS Krajevna skupnost 
KS Kohezijski sklad 
KSP Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik 
KZU Kmetijska zemljišča 
LAS Lokalna akcijska skupina v programu EU za razvoj podeželja LEADER 
MCH Mladinski center Hrastnik 
MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
MIP Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
MKO Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
MZIP Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
MREST Mreža nevladnih organizacij Zasavja 
MSP Mala in srednje velika podjetja 
n.p. ni podatka 
NATURA 2000 Evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske 

 NUSZ Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
NVO Nevladne organizacije 
OE Območna enota 
OH Občina Hrastnik 
OOZ Hrastnik Območna obrtno podjetniška zbornica Hrastnik 
OP Operativni program 
OPN Občinski prostorski načrt 
OPPN Občinski podrobni prostorski načrt 
OS Območna služba 
OŠNHR Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik 
OVE Obnovljivi viri energije 
OZDPM Občinska zveza društva prijateljev mladine 
P Pripravljalna faza 
PC Poslovna cona 
PD Planinsko društvo 
PE Populacijski ekvivalent 
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PRP Program razvoja podeželja RS 
PUM Zasavje Projektno učenje mladih Zasavje 
RCR d.o.o. Regionalni center za razvoj  
RRA Regionalna razvojna agencija 
RC Enem d.o.o. Razvojni center Novi materiali d.o.o. 
RRP Regionalni razvojni program 
RS Republika Slovenija 
SKTE Standardna klasifikacija teritorialnih enot 
SRESA Srednjesavske elektrarne d.o.o. 
SURS Statistični urad RS 
SŽ Slovenske železnice 
TET Termoelektrarna Trbovlje 
TKI Tovarna kemičnih izdelkov 
TIC Turistično informacijski center  
UE Uprava enota 
VEM Vse na enem mestu 
ZaTO d.o.o. Zasavska turistična organizacija 
ZD Zdravstveni dom 
ZLU Zasavska ljudska univerza 
ZRSZ Zavod RS za zaposlovanje 
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7.3. Analitične priloge 

Tabela priloge  1 Gibanje  števila prebivalstva po naseljih v občini Hrastnik  od leta 2008-2012 z izbranimi demografskimi kazalci po naseljih  (Vir: SURS) 

  
 

Naselje 

 SKUPAJ   
% 

rasti/upada 
2012/2008 

  
Letni % 

rasti/upada 
2012/2011 

  
Absolutna 

razlika 
2012-
2011 

  
Absolutna 

razlika 
2012-
2008 

2012 

1961 2002 2008 
H2 

 

2009 
H2 

2010 
H2 

2011 
H2 

2012 
H2 

Povprečna 
starost 
(leta) 

Indeks 
staranja 

Delež 
prebivalcev, 
starih 0-14 

let (%) 

Delež 
prebivalcev, 
starih 15-64 

let (%) 

Delež 
prebivalcev, 
starih 65 let 
ali več (%) 

SKUPAJ HRASTNIK 10.581 10.121 10155 10120 10031 9959 9833 -3,2 -1,3 -126 -322 44,1 153,5 12,2 69 18,8 

Boben 163 164 163 166 174 172 180 10,4 4,7 8 17 43,2 136,8 10,8 74,4 14,8 

Brdce 205 281 316 309 303 320 320 1,3 0,0 0 4 40,6 89,1 14,4 72,8 12,8 

Brnica 370 239 258 247 232 231 238 -7,8 3,0 7 -20 45,5 195 8,5 74,8 16,7 

Čeče - del 74 303 306 303 304 301 298 -2,6 -1,0 -3 -8 43 135,5 10,5 75,3 14,2 

Dol pri Hrastniku 1068 1493 1491 1499 1501 1487 1509 1,2 1,5 22 18 44,8 177,1 12,7 64,7 22,6 

Gore 172 101 149 145 143 150 154 3,4 2,7 4 5 47,4 229,4 11,2 63,2 25,7 

Hrastnik 6097 5865 5809 5748 5655 5619 5501 -5,3 -2,1 -118 -308 44 147,3 12,4 69,3 18,3 

Kal 77 z  44 45 45 44 47 6,8 6,8 3 3 41,5 33,3 13,6 81,8 4,5 

Kovk 132 97 97 101 99 96 103 6,2 7,3 7 6 44,6 191,7 12 65 23 

Krištandol 70 z  26 26 26 24 26 0,0 8,3 2 0 ... ... ... ... ... 

Krnice 121 114 127 125 124 128 138 8,7 7,8 10 11 41,7 144,4 13,6 66,7 19,7 

Marno 171 216 208 214 200 197 196 -5,8 -0,5 -1 -12 45 162,5 12,1 68,2 19,7 

Plesko 62 z 41 39 40 40 36 -12,2 -10,0 -4 -5 42,8 71,4 18,4 68,4 13,2 

Podkraj 664 455 435 480 497 479 426 -2,1 -11,1 -53 -9 45,4 246,2 8,6 70,1 21,2 

Prapretno pri 
Hrastniku - del 

278 211 210 206 207 201 198 -5,7 -1,5 -3 -12 46 211,1 9 72 19 

Studence 482 88 89 91 93 86 82 -7,9 -4,7 -4 -7 44,3 140 12 71,1 16,9 

Šavna Peč 76 98 96 90 92 96 96 0,0 0,0 0 0 41,7 86,4 23,2 56,8 20 

Turje 248 273 275 272 282 273 270 -1,8 -1,1 -3 -5 42,5 136,4 12,3 71 16,7 

Unično 51 z  15 14 14 15 15 0,0 0,0 0 0 ... ... ... ... ... 
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Tabela priloge  2 Prebivalci občine Hrastnik  po izbranih starostnih skupinah v primerjavi z Zasavjem in 
Slovenijo, 1.1.2013 (Vir: SURS) 

1.1.2013 Skupaj 
prebivalcev 

0 let 1-5 let 6-14 let 15-18 let 19-26 let 27-64 let 65 + let 

Hrastnik 9.713 74 414 697 328 836 5470 1894 
v % 100 % 0,76% 4,26% 7,16% 3,38% 8,61% 42,68 19,50 

Zasavje 43.502 419 2.084 3.170 1.627 4.043 24.058 8.101 
v % 100 % 0,96 4,79 7,29 3,74 9,29 43,70 18,62 

Slovenija 2.058.821 22.004 108.349 165.180 78.847 194.436 1.137.860 352.145 
v % 100  1,07 5,26 8,02 3,83 9,44 55,28 17,10 

 
Tabela priloge  3 Prebivalci, stari 15 ali več let po izobrazbi, 2011 (Vir: Popis prebivalstva, SURS) 

    Število Delež 
  SKUPAJ OŠ 

 ali manj 
Srednješolska Višješolska,  

visokošolska 
OŠ ali 
manj 

Srednješolska Višješolska, 
visokošolska 

Slovenija 1759336 513079 938588 307669 29,2% 53,3% 17,5% 
Zasavje 38547 12503 20822 5222 32,4% 54,0% 13,5% 
SKUPAJ HRASTNIK 8772 3212 4568 992 36,6% 52,1% 11,3% 

 
Tabela priloge  4  Struktura študentov s stalnim prebivališčem v Občini Hrastnik v šol. letu 2011/2012 (Vir: SURS) 

Vrsta izobraževanja SKUPAJ Moški Ženske Redni Izredni 
SKUPAJ študentov  430 160 270 307 123 
Višje strokovno 60 34 26 12 48 
Visokošolsko strokovno (prejšnje) 7 4 3 6 1 
Visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja) 135 54 81 89 46 
Visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska st.) 108 30 78 100 8 
Visokošolsko univerzitetno (prejšnje) 57 18 39 53 4 
Magistrsko (2. bolonjska stopnja) - enovito  6 - 6 6 - 
Magistrsko (2. bolonjska stopnja) - po končani 
1. bolonjski stopnji 

48 16 32 40 8 

Doktorsko (prejšnje) 1 1 - - 1 
Doktorsko (3. bolonjska stopnja) 8 3 5 1 7 

 
Tabela priloge 5 Gibanje števila delovnih mest v občini Hrastnik na dan 31.12. in november  2013 (Vir: SURS) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nov 
2013 

Razlika  
2012-2007 

Rast upad/ 
2012/2007 

% 
2012 

Delovno aktivno 
prebivalstvo SKUPAJ 

2.630 2.592 2.502 2.378 2.423 2.336 2.331 -294 -11,2 100% 

− Zaposlene osebe  2.418 2.372 2.277 2.169 2.196 2.073 2.043 -345 -14,3 88,7% 

− Samozaposlene 
osebe   

212 220 225 209 227 263 288 51 24,1 11,3% 

od tega samozaposlene 
osebe brez kmetov 

154 162 169 164 173 165 180 11 7,1 7,1% 

od tega samozaposlene 
osebe - kmetje 

58 58 56 45 54 98 108 40 69,0 4,2% 
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Tabela priloge  6 Gibanje števila delovno aktivnega prebivalstva in registrirano brezposelnih oseb po 
prebivališču v občini Hrastnik na dan 31.12., november 2013 (Vir: SURS) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nov 2013 Razlika 
2012-2007 

Rast 
upad/ 
2012/ 
2007 

Delovno aktivno 
prebivalstvo po 
prebivališču - SKUPAJ 

4154 4208 3794 3676 3600 3404 3404 -750 -18,1 

Registrirane brezposelne 
osebe 

473 447 598 551 636 732 757 259 54,8 

Stopnja registrirane 
brezposelnosti 

10,2 9,6 13,6 13 15 17,7 18,2 7,5 73,5 

 

Tabela priloge  7 Struktura registrirane brezposelnosti  31.12.2011,  31.12.2012 in  marca 2013 v Občini 
Hrastnik (Vir: SURS) 

 2011
M12 

2012 
M12 

2013 
M03 

% rast/upad 
2012/2011 

Absolutna 
razlika 

2011-2012 

% rast/upad 
2013/2011 

Absolutna 
razlika 

2011-2013 
Delovno aktivno prebivalstvo - 
SKUPAJ 

2423 2336 2321 -3,6 -87 -4,21 -102 

Registrirano brezposelne 
osebe – SKUPAJ 

636 732 755 15,1 96 18,71 119 

Ženske 310 345 357 11,3 35 15,16 47 
% brezposelnih žensk 48,7% 47,1%      47,28%      
Registrirane dolgotrajno 
brezposelne osebe (12 
mesecev ali več) 

309 349 372 12,9 40 20,39 63 

Registrirane zelo dolgotrajno 
brezposelne osebe (2 leti+) 

168 207 218 23,2 39 29,76 50 

Brezposelne osebe po starosti:        
15-24 83 110 101 32,5 27 -22,89 19 
25-29 132 132 160 0,0 0 -18,94 25 
30-34 82 88 101 7,3 6 -15,85 13 
35-39 53 68 74 28,3 15 -30,19 16 
40-44 56 64 63 14,3 8 -10,71 6 
45-49 62 73 70 17,7 11 -24,19 15 
50-54 88 89 89 1,1 1 -1,14 1 
55-59 70 97 96 38,6 27 -37,14 26 
60+ 10 11 8 10,0 1 20,00 -2 

 
Tabela priloge  8 Medobčinske delovne migracije delovno aktivnega prebivalstva (brez kmetov) s stalnim 
prebivališčem v občini Hrastnik leta 2011, 2012 (Vir: SURS) 

Občina, kjer je delovno mesto Skupaj 
2011 

Delež 
2011 

Skupaj 
2012 

Delež 
2012 

Skupaj v Sloveniji  - ne glede na občino 3545  100% 3305 100% 
Hrastnik 1581 44,6% 1472 44,54 
Ljubljana 715 20,2% 661 20,00% 
Trbovlje 460 13,0% 430 13,01% 
Laško 220 6,2% 225 6,81% 
Celje 131 3,7% 130 3,93% 
Zagorje ob Savi 127 3,6% 110 3,33% 
Litija 42 1,2% 43 1,30% 
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Občina, kjer je delovno mesto Skupaj 
2011 

Delež 
2011 

Skupaj 
2012 

Delež 
2012 

Trzin 22 0,6% 17 0,51% 
Radeče 21 0,6% 16 0,48% 
Maribor 17 0,5% 16 0,48% 
Šmartno pri Litiji 17 0,5% 15 0,45% 
Domžale 14 0,4% 15 0,45% 
Prebold 9 0,3% 8 0,24% 
Koper 7 0,2% 2 0,06% 
Dol pri Ljubljani 6 0,2% 4 0,12% 
Brežice 3 0,1% 2 0,06% 
Kranj 3 0,1% 1 0,03% 
ostalo 150 4,2% 138 4,18% 

 

Tabela priloge  9  Velikostna struktura gospodarstva v občini Hrastnik  (Vir: AJPES)  

2011  Gospodarske družbe skupaj Samostojni 
podjetniki 

 skupaj 

VSE SKUPAJ 
(gospodarske 

družbe + sp) 
 Skupaj Mikro Mala Srednje Velika 

Število subjektov  107 98 7 0 2,0 191 298 
Delež subjektov 100% 91,6% 6,5% 0,0% 1,9%   
Število zaposlenih 1452 279 467 0 706,0 71 1.523 
Delež zaposlenih 100% 19,2% 32,2% 0,0% 48,6%    
Vrednost prihodkov 
v 000 € 

115.984 21.450 25.718 0 68.816 9.265 125.249 

Delež prihodkov 100% 18,5% 22,2% 0,0% 59,3% 100   
2012  Gospodarske družbe skupaj Samostojni 

podjetniki 
 skupaj 

VSE SKUPAJ 
(gospodarske 

družbe + sp) 
 Skupaj Mikro Mala Srednje Velika 

Število subjektov  105 97 6 0 2 187 292 
Delež subjektov 100 92,38% 5,71% 0,0% 1,9%   
Število zaposlenih 1371 250 419 0 702 74 1.445 
Delež zaposlenih 100 18,23% 30,56% 0,0% 51,20%                                          
Vrednost prihodkov 
v 000 € 

106.369 18.587 19.281 0  8.494 114.863 

Delež prihodkov 100 17,47% 18,13% 0,0% 59,3%   
 

Tabela priloge  10 Gospodarske družbe, zaposleni in skupni prihodki po dejavnostih v gospodarskih družbah v 
Občini Hrastnik, leta 2011 in 2012 (Vir: AJPES)  

Leto 2011  Število  
gospodarskih družb 

Število zaposlenih Obseg prihodkov v 
000 € 

  Dejavnost  Število Delež Število Delež Vrednost Delež 

C Predelovalne dejavnosti 17 15,89% 1.014 69,83% 83.404 71,91% 

D Oskrba z elekt. energijo, plinom in paro 2 1,87% 1 0,07% 144 0,12% 

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in 
odpadki, saniranje okolja 

2 1,87% 51 3,51% 2.986 2,57% 

F Gradbeništvo 23 21,50% 109 7,51% 13.910 11,99% 

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 
vozil 

22 20,56% 28 1,93% 3.091 2,66% 

H Promet in skladiščenje 6 5,61% 17 1,17% 1.843 1,59% 

I Gostinstvo 3 2,80% 12 0,83% 718 0,62% 

J IKT 1 0,93% 1 0,07% 14 0,01% 

K Finančne dejavnosti 2 1,87% 3 0,21% 198 0,17% 
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Leto 2011  Število  
gospodarskih družb 

Število zaposlenih Obseg prihodkov v 
000 € 

  Dejavnost  Število Delež Število Delež Vrednost Delež 
L Poslovanje z nepremičninami 3 2,80% 9 0,62% 1.543 1,33% 

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 14 13,08% 25 1,72% 1.416 1,22% 
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 4 3,74% 175 12,05% 6.195 5,34% 
Q Zdravstvo in socialno varstvo 4 3,74% 4 0,28% 394 0,34% 

S Druge dejavnosti 3 2,80% 3 0,21% 128 0,11% 

 Skupaj Občina Hrastnik 107 100,00% 1452 100,00% 115.984 100,00% 

 

Leto 2012  Število  
gospodarskih družb 

Število zaposlenih Obseg prihodkov v 
000 € 

  Dejavnost  Število Delež Število Delež Vrednost Delež 

C Predelovalne dejavnosti 15 14,29% 979 71,41% 83.337 78,35% 

D Oskrba z elekt.energijo, plinom in paro 3 2,86% 1 0,07% 202,7 0,19% 

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in 
odpadki, saniranje okolja 

3 2,86% 51 3,71% 3797,2 3,57% 

F Gradbeništvo 20 19,05% 71 5,17% 5024,6 4,72% 

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 
vozil 

20 19,05% 23 1,68% 3037,9 2,86% 

H Promet in skladiščenje 7 6,67% 18 1,31% 2062,1 1,94% 

I Gostinstvo 3 2,86% 13 0,95% 688,1 0,65% 

J IKT 1 0,95% - 0 -  

K Finančne dejavnosti 2 1,90% 3 0,22% 268,3 0,25% 

L Poslovanje z nepremičninami 2 1,90% 1 0,07% 348,9 0,33% 

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 15 14,29% 24 1,75% 1709,7 1,61% 
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 6 5,71% 180 13,11% 5366,8 5,05% 
Q Zdravstvo in socialno varstvo 5 4,76% 4 0,29% 405,1 0,38% 

S Druge dejavnosti 3 2,86% 3 0,22% 1129,6 0,11% 

 Skupaj Občina Hrastnik 105 100,00% 1.371 100,00% 106.369 100,00% 

 

Tabela priloge  11 Velikostna struktura gospodarstva v občini Hrastnik, v letu 2012  (Vir: AJPES) 

2012  Gospodarske družbe skupaj Samostojni 
podjetniki 

 skupaj 

VSE SKUPAJ 
(gospodarske 

družbe + sp) 
 Skupaj Mikro Mala Srednje Velika 

Število subjektov  105 97 6 0 2 187 292 
Delež subjektov 100 92,38% 5,71% 0,0% 1,9%   
Število zaposlenih 1371 250 419 0 702 74 1.445 
Delež zaposlenih 100 18,23% 30,56% 0,0% 51,20%                                          
Vrednost prihodkov 
v 000 € 

106.369 18.587 19.281 0  8.494 114.863 

Delež prihodkov 100 17,47% 18,13% 0,0% 59,3%   
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Tabela priloge  12 Gibanje zaposlenih  v  15-tih največjih podjetij  po prihodkih12 v letu 2012 s sedežem v 
Občini Hrastnik (Vir: AJPES) 

 Največja podjetja v občini Hrastnik leta 2012 Zaposleni 
2012 

Zaposleni 
2011 

Zaposleni 
2007 

Razlika 
2012-
2007 

1 Steklarna Hrastnik, družba za proizvodnjo steklenih 
izdelkov, d.d. (+ Opal d.o.o.) 

706 710 712 -6 

2 Tovarna kemičnih izdelkov, d.d. 142 148 184 -42 

3 Sinet podjetje za storitve in proizvodnjo, d.o.o. 146 152 160 -14 

4 Forstek orodjarstvo, inženiring, trgovina, zastopstvo, 
d.o.o. 

61 60 73 -12 

5 KSP Hrastnik - Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d. 42 42 44 -2 

6 GMS podjetje za elektroniko, računalništvo in zunanjo 
trgovino d.o.o. 

2 2 3 -1 

7 Spektra 9 d.o.o. 17 18 16 1 

8 PNS d.o.o. 13 12 10 3 

9 Sijaj Hrastnik, proizvodnja svetil in galvanizacija, d.d. 46 53 95 -49 

10 Pavčnik d.o.o. 15 13 8 7 

11 Rastki, podjetje za proizvodnjo, gostinstvo, trgovino in 
druge storitve, d..o.o 

30 33 43 -13 

12 Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o. 9 9 8 1 
13 Elstik d.o.o. 6 5 6 0 
14 Regionalni tehnološki center Zasavje, d.o.o. 11 11 14 3 

 
Tabela priloge  13 Velikostna struktura kmetijskih gospodarstev v občini Hrastnik leta 2010 (Vir: SURS) 

Velikostni razred KZU Kmetijska zemljišča v uporabi v ha KMG Povprečno ha/KMG 
Skupaj 1295 229 5,6 
več kot 0 do pod 2 ha 54 47 1,15 
2 do pod 5 ha 264 79 3,34 
5 do pod 10 ha 502 71 7,07 
10 ha ali več  475 32 14,84 

 
 

Tabela priloge  14 Primerjava kmetijskih gospodarstev Občine Hrastnik in slovenskega povprečja med leti 2000 
in 2010 (Vir: SURS, popis kmetij) 

  SLOVENIJA Hrastnik 
2000 2010 2000 2010 

Število kmetijskih gospodarstev 86467 74646 193 230 

Kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) 485879 474432 1176 1295 

Število glav velike živine (GVŽ) 470498 421553 948 876 

GVŽ/hektar KZU 0,97 0,89 0,81 0,68 

 
  

                                                           
12 Prihodki večji od 500.000€ v letu 2011. 
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Tabela priloge  15 Analiza realiziranih in sprejetih proračunov za obdobje 2004-2013 (Vir: Občina Hrastnik) 
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