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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 5.740.804 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Vrednost: 4.601.714 € 

Med davke na dohodek in dobiček sodi dohodnina- odstopljeni vir občinam (konto 7000). Za leto 
2016  se  načrtujejo prihodki iz naslova dohodnine v višini   4.601.714 evrov.  Višino dohodnine občinam 
na osnovi Zakona o financiranju občin določi Ministrstvo za finance.  Ker dohodnina ne zagotavlja 
primerne porabe občine (PP =  4.708.647 evrov), je občina upravičena do finančne izravnave v višini 
106.933 evrov, kar se po ekonomski klasifikaciji evidentira na konto 740000. 

 

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 877.280 € 

Davki na premoženje  v načrtovani višini  887.280 evrov predstavljajo : 
7030 Davki na nepremičnine  823.100 €  
         703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb  15.000 €  
         703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo  3.600 €  
         703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb  600.000 €  
         703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb  202.000 €.  
         703005 Zamudne obresti iz naslova NUSZ  2.500 €  
7031 Davki na premičnine  1.010 €  
7032 Davki na dediščine in darila  20.150 €  
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje  33.020 €  
 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Vrednost: 261.810 € 

Z domačimi davki na blago in storitve Občina Hrastnik v letu 2016 načrtuje  261.810 evrov prihodkov,  od 
tega: 
- 7044 davki na posebne storitve - pri tem gre za davke na dobitke od iger na srečo:  3.010,00 evrov 
prihodkov,  
- 7047 drugi davki na uporabo blaga in storitev pa 258.800 evrov in sicer:  
      - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v   višini  140.000 evrov, 
zavezanci so poleg KSP Hrastnik d.d.  še gospodarske družbe za industrijske odplake; nadzorni organ 
Finančna uprava RS;          
      - pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini  1.800 evrov. 
      - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 117.000 evrov 
(zavezanec CEROZ d.o.o., nadzorni organ  Finančna uprava RS).  Finančna uprava pobrano takso 100 %-
no prazni na račun občine, kjer so locirani objekti odlaganja odpadkov.  
 
 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 1.216.119 € 
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710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 1.005.071 € 

S prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja bo občina v letu 2016 predvidoma zbrala  
1.005.071,00 evrov,  od tega:  

- 7102 prihodki od obresti - načrtuje se  600 evrov prihodkov,  

- 7103 prihodki od premoženja se načrtujejo v višini  1.004.471,00 evrov,  od tega: 
           - najemnine od oddaje  poslovnih prostorov se načrtujejo v višini 34.797 evrov. Prihodki se nanašajo 
na 25 najemnih pogodb za oddajo poslovnih prostorov. Najemnina za poslovne prostore je odvisna od 
lokacije,  dejavnosti  in velikosti poslovnega prostora. V okviru teh najemnin se načrtujejo tudi prihodki od 
oddaje prostorov krajevnih skupnosti, ki  predstavljajo namenski prihodek KS (Turje 2.679 €, Prapretno 
3.514 € in Čeče 672 € ter KS Steklarna 1.000 evrov). 
          - prihodki od najemnin za stanovanja - ti prihodki so načrtovani skladno z veljavno višino najemnin 
za stanovanja v lasti občine in v skladu z ocenami upravnikov o plačilih in izterjavi najemnin. Načrtuje  se 
370.000 evrov prihodkov, 
          - prihodki od drugih najemnin se načrtujejo v skupni višini 558.617,00 evrov, od tega za najem 
parkirišč za tovornjake pri železniški postaji 10.879 evrov;  ostalo za najem javne infrastrukture 
Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik  in CEROZ-u  v skupni višini 547.738,00 evrov, 

           - prihodki od zakupnin in služnostnih pogodb se načrtujejo v višini  1.895 evrov -za oddajo manjših 
zemljišč v najem 28 zakupnikom  in za 2 letna vrtova, 

           - prihodki iz naslova podeljenih koncesij  se načrtujejo v višini  38.462 evrov. 

koncesija  P 2015  P 2016_1.obr  P 2016_2.obr IND
1 2 3 4=3/1

od rudarjenja(AGM Nemec d.o.o.) 11.712,74 11.712,00 11.712,00 99,99
za drugo (plin, tržnica, lovske rajone) 752,66 750,00 750,00 99,65
za čistilno- savske elektr.-Vrhovo 23.000,00 22.000,00 22.000,00 95,65
Sklad kmetijskih zem.- za posek lesa 4.054,13 4.000,00 4.000,00 98,66
za odvzem podvodne vode Lurd 210,00 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ 39.729,53 38.462,00 38.462,00 96,81  
  

711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 3.200 € 

Med takse in pristojbine  sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami bo občina v letu 2016  
predvidoma zbrala  3.200 evrov. 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 4.100 € 

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in glob za 
prekrške. Občina bo predvidoma zbrala 4.100 evrov  prihodkov iz tega naslova.  

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Vrednost: 203.748 € 

Z drugimi nedavčnimi prihodki  bo občina v letu 2016 predvidoma zbrala 203.748 evrov  prihodkov. Med 
temi prihodki se evidentirajo: 

- 714100 drugi nedavčni prihodki -  tu se evidentirajo prihodki od refundacij stroškov za uporabo  upravnih 
in poslovnih prostorov  ter prihodki od Zavoda za zaposlovanje za javna dela. Prihodki so načrtovani v 
višini  20.631evrov,   
- 714105 prihodki od komunalnih prispevkov -  glede na sprejet Odlok o komunalnem prispevku in  
Program opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo se načrtuje 20.000 € prihodkov, prispevek pa 
se poravna  pred izdajo gradbenega dovoljenja, 
- 714106 prispevki občanov za izvajanje določenih programov (socialno varstvo )- načrtuje se 60.000 evrov 
prihodkov. Ti prispevki so odvisni od doplačila za pomoč na domu, ki ga koristniku  v skladu s predpisi 
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odmeri  Center za socialno delo  ter  povrnitve dela stroškov domske oskrbe, ki jo občina uveljavi ob smrti, 
v kolikor ima koristnik premoženje,  
- 714199 drugi izredni nedavčni prihodki -  v okviru teh prihodkov so načrtovani prihodki od rente, ki jo 
družba Ceroz d.o.o. v višini  62.500,00 evrov letno plačuje za KS Marno in 40.617 evrov za poplačilo starih 
terjatev (AM iz preteklih let). 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 65.000 € 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 65.000 € 

S prihodki od prodaje stavbnih zemljišč  občina načrtuje  65.000 evrov prihodkov.  Načrtovani prihodki  
izhajajo iz Programa nabav in prodaj občinskega premoženja, prodaje pa bodo realizirane v skladu z uredbo 
in sprejetimi posamičnimi programi prodaje.   

 

73 - PREJETE DONACIJE 
Vrednost: 21.000 € 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 
Vrednost: 21.000 € 

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

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 237.103 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vrednost: 237.103 € 

V okviru te podskupine kontov  občina načrtuje prihodke, ki jih bo prejela iz državnega proračuna za 
tekoče obveznosti in za sofinanciranje investicij. Občina načrtuje 237.103 evrov prihodkov iz tega naslova. 
Ker občina s prihodki iz odstopljene dohodnine v letu 2016  ne bo  zagotovila primerne porabe, ji bo država 
zagotavljala  finančno izravnavo v ocenjeni višini  106.933 evrov. 

Prejeta sr.iz držav.proračuna  SP 2015 VP  2015 Predlog 2016 IND
7400 01 za INVESTICIJE

1 2 3 4 6=4/2
1. za projekt Izgradnja II.faze deponije Unično 68.100,00 174.980,07 0,00 256,95
2. 21. člen ZFO 75.000,00 34.000,00 75.000,00 45,33
3. požarna taksa 21.000,00 21.000,00 19.000,00 100,00
4. SKUPAJ 164.100,00 229.980,07 94.000,00 140,15

Prejeta sr.iz držav.proračuna  
7400 00 FINANČNO IZRAVNAVO 148.103,00 221.241,00 106.933,00 149,38

5. refundacija stroškov MIR/2013,2014 13.000,00 13.000,00 10.264,00 100,00
6. povračilo subvencij tržnih najemnin 384,00 384,00 384,00 100,00
7. MDDSZ-za družin.pomočnika(poraba nad 0,35 %PP) 16.670,00 16.670,00 25.522,00 100,00
8. Ministrstvo za obrambo -  plazovi po neurju 2014 0,00 357.830,00 0,00
9. SKUPAJ 30.054,00 387.884,00 36.170,00 1.290,62
10. TRANSFERNI PRIHODKI DRŽAVE  SKUPAJ 342.257,00 839.105,07 237.103,00 245,17  
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Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 2.166.373 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 495.717 € 

Podskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim (splošni 
dodatki, dodatki za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila ( prehrana 
med delom, prevoz na delo, ..), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in 
druge izdatke zaposlenim ( jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Odhodki se namenjajo za 
program  dejavnost občinske uprave  in politični sistem, saj je v skupni masi plač in drugih izdatkov 
zaposlenim  tudi plača župana. 

Vsem proračunskim uporabnikom, katerim se iz proračuna občine Hrastnik zagotavljajo sredstva za plače, 
so se le-te pri pripravi gradiva za prvo obravnavo zagotovile v skladu z izhodišči ministrstva in številom 
 zaposlenih in ne veljavnimi sistemizacijami. Na osnovi pogajanj med sindikati in Vlado ter zagotovil 
Vlade, da bodo zagotovili napredovanja zaposlenih, ki so bila zadnja leta zamrznjena,  se je v oceni mase 
plač za leto 2106 upoštevalo napredovanje zaposlenih, ki jim to pripada in regres v  višini iz leta 2015. Ker 
so sindikati in Vlada RS  sporazumno zaključili pogajanja in je bil sprejet Zakon o ukrepih na 
področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS16; 
UL RS, št. 90/2015), so se sredstva za plače in druge prejemke za drugo obravnavo povečala 
zaradi povečanja zneska  regresa in uskladitve plačnih razredov s 1.9.2016 na raven pred sprejemom 
ZUJF-a.    

Odhodki se namenijo za: 

4000 Plače in dodatki  449.300 €  
4001 Regres za letni dopust  14.873 €  
4002 Povračila in nadomestila  26.151 €  
4003 Sredstva za delovno uspešnost  2.000 €  
4004 Sredstva za nadurno delo  2.000 €  
4009 Drugi izdatki zaposlenim  1.393 €  
 
in sicer za  dva programa:   
0101 - Politični sistem   43.501 € 
0603 - Dejavnost občinske uprave  452.216 € 
 
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Vrednost: 75.998 € 

Podskupina  odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški dopust ter premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.  Načrtujejo se v nespremenjenih 
višinah - 16, 10 %, premije pa v skladu s številom zaposlenih in višino premij za leta delovne dobe. Za 
prispevke od plač se namenja  75.998,00 evrov, največji delež znotraj teh prispevkov pa predstavljata 
prispevek za ZPIZ in zdravstveno zavarovanje.  
 
Odhodki se namenjajo za plačilo prispevkov:  
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  40.650 €  
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje  32.310 €  
4012 Prispevek za zaposlovanje  278  €  
4013 Prispevek za starševsko varstvo  460 €  
4015 Premije kolektiv. dodatnega pokoj. zavar., na podlagi ZKDPZJU  2.300 €  
 
in za pokrivanje dveh programov: 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov  7.935 €  
06039001 Administracija občinske uprave  68.063 €  
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402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 1.447.858 € 

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, drugega blaga in plačila 
vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Investicijske odhodke vključuje le, če so 
klasificirani v skladu z računovodskimi pravili (vrednost pod 500 ECU in življenjska doba krajša od enega 
leta).  
Vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, 
komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče 
vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke za neposredne 
proračunske uporabnike. 
 
Za izdatke za blago in storitve se v občini za vse porabnike proračunskih sredstev namenja  1.447.858,00 
evrov  od  2.166.373 evrov vseh tekočih odhodkov in sicer za: 
 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve  300.627 €  
4021 Posebni material in storitve  32.100 €  
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  171.375 €  
4023 Prevozni stroški in storitve  6.150 €  
4024 Izdatki za službena potovanja  1.550 €  
4025 Tekoče vzdrževanje  842.035 €  
4026 Poslovne najemnine in zakupnine  16.989 €  
4029 Drugi operativni odhodki  77.032 € , in sicer: 

402902       Plačila po podjemnih pogodbah                   12.820 €  
402903        Plačila za delo preko študentskega servisa                     2.000 €  
402905 Sejnine udeležencem odborov                   28.300 €  
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih                     2.700 €  
402912 Posebni davek na določene prejemke                     1.334 €  
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, 

tolmačev, notarjev in drugih                   10.650 €  
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah                     1.500 €  
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni 

promet                        870 €  
402931 Plačila bančnih storitev                     4.100 €  
402999 Drugi operativni odhodki                   12.758 €  

  

Povezava s programsko klasifikacijo: 

01019001 Dejavnost občinskega sveta                    45.430 €  
01019003 Dejavnost župana in podžupanov                      8.320 €  
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike                      3.090 €  
02039001 Dejavnost nadzornega odbora                      4.050 €  
04019001 Vodenje kadrovskih zadev                      7.800 €  
04029002 Elektronske storitve                      4.000 €  
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti                      3.990 €  
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov                    11.520 €  
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                    77.600 €  
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti                      1.500 €  
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti                    35.000 €  
06029001 Delovanje ožjih delov občin                    25.021 €  
06039001 Administracija občinske uprave                  106.687 €  
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprave                      8.700 €  
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč                      6.400 €  
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                      4.500 €  
10039001 Povečanje zaposljivosti                      5.000 €  
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11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest                      3.200 €  
12029001 Oskrba z električno energijo                      5.189 €  
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                  433.379 €  
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                    15.000 €  
13029003 Urejanje cestnega prometa                    24.200 €  
13029004 Cestna razsvetljava                  111.000 €  
14039001 Promocija občine                         675 €  
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                      1.430 €  
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki                         299 €  
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot                         582 €  
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc                    24.000 €  
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave                    15.185 €  
16039001 Oskrba z vodo                    12.161 €  
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                         400 €  
16039003 Objekti za rekreacijo                    70.000 €  
16039004 Praznično urejanje naselij                    24.000 €  
16039005 Druge komunalne dejavnosti                  137.300 €  
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju                  160.350 €  
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov                    14.400 €  
18029001 Nepremična kulturna dediščina                      2.000 €  
18029002 Premična kulturna dediščina                      2.300 €  
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura                    28.700 €  

 

403 - Plačila domačih obresti 
Vrednost: 5.300 € 

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg.  
Za to skupino odhodkov se namenja  5.300 evrov. Zagotavljajo se sredstva za plačilo obresti za 1 kredita , 
ki ga bo občina najela 30.12.2015, s katerim bo poravnala neodplačane glavnice 4 starih kreditov. 
 
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam  5.300 evrov  
 
Povezava na programsko klasifikacijo: 
22019001 Obveznosti iz naslova financ. izvrševanja pror. - domače zadolževanje  5.300,00 evrov 
 

409 - Rezerve 
Vrednost: 141.500 € 

Podskupina odhodkov rezerve vključuje plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali 
storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske. V okviru 
rezerv ima občina splošno rezervo, oblikovanje rezervnega sklada (Proračunska rezerva)  in druge rezerve .  
 
Za oblikovanje vseh rezerv se namenja 141.500 evrov in sicer: 
4090 Splošna proračunska rezervacija  32.856 EUR  
4091 Proračunska rezerva  105.644 EUR  
4092 Druge rezerve  3.000,00 EUR  
 
Povezava na programsko klasifikacijo: 
23029001 Rezerva občine  105.644 EUR  
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč  3.000 EUR  
23039001 Splošna proračunska rezervacija  32.856 EUR  
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41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 3.685.785 € 

410 - Subvencije 
Vrednost: 283.477 € 

Subvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih prihodki ne pokrivajo 
odhodkov in jim  lokalna skupnost zagotavlja finančno podporo.  Za te namene občina načrtuje 283.477 
evrov. Gre za področje podjetništva, kmetijstva,   subvencioniranja cene javnih storitev, če le te ne 
pokrijejo stroškov poslovanja.  

Povezava na programsko klasifikacijo: 
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu  16.000 EUR  
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  45.050 EUR  
15029002 Ravnanje z odpadno vodo  144.910 EUR  
16039001 Oskrba z vodo  77.517 EUR  
 
Povezava z Načrtom razvojnih programov - državne pomoči: 
OB034-06-0016 SUBVENCIJE ZA  MALO GOSPODARSTVO  45.050 EUR  
OB034-06-0023 SUBVENCIJE ZA KMETIJSTVO  16.000 EUR  
OB034-13-0005 SUBVENCIJE CEN ODVAJANJA ODPADNIH VODA  144.910 EUR  
OB034-13-0007 SUBVENCIJE CEN OSKRBE S PITNO VODO  77.517 EUR  
 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 1.795.602 € 

Podskupina odhodkov transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila, namenjena za tekočo 
porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom ali pa 
delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Za te namene 
bo zagotovljenih 1.795.602 evrov.  
 
V okviru tega konta se zagotavljajo sredstva za: 
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila  11.250 €  
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti  29.000 €  
4117 Štipendije  27.800 €  
4119 Drugi transferi posameznikom  1.727.552 €  

411900 Regresiranje prevozov v šolo                 183.268 €  
411902 Doplačila za šolo v naravi                     5.385 €  
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov                     7.000 €  
411908 Denarne nagrade in priznanja                   11.055 €  
411909 Regresiranje oskrbe v domovih                 330.000 €  
411920 Subvencioniranje stanarin                 185.000 €  
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in 

plačili staršev                 717.461 €  
411922 Izplačila družinskemu pomočniku                   71.303 €  
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                 217.080 €  

  
Povezava na programsko klasifikacijo: 
04019001 Vodenje kadrovskih zadev                  11.055 €  
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč                    2.000 €  
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                    1.000 €  
10039001 Povečanje zaposljivosti                  59.000 €  
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju                  20.000 €  
18059002 Programi za mladino                    5.730 €  
19029001 Vrtci               717.461 €  
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu               195.330 €  
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19069003 Štipendije                  27.800 €  
20029001 Drugi programi v pomoč družini                  11.250 €  
20049002 Socialno varstvo invalidov                  78.303 €  
20049003 Socialno varstvo starih               446.000 €  
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih               220.350 €  

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 331.337 € 

Neprofitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (dobrodelne 
organizacije, verske organizacije, politične stranke, društva (šport, kultura, humanitarna društva, gasilska 
društva...) in druge neprofitne organizacije). Za te namene bo občina zagotovila  331.337 evrov. 
 
Povezava na programsko klasifikacijo: 
01019001 Dejavnost občinskega sveta                      3.377 €  
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov                    29.900 €  
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč                      4.100 €  
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                  119.000 €  
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij                      8.000 €  
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva                      6.950 €  
18039003 Ljubiteljska kultura                    29.580 €  
18049001 Programi veteranskih organizacij                      7.700 €  
18049004 Programi drugih posebnih skupin                      4.500 €  
18059001 Programi športa                    73.570 €  
18059002 Programi za mladino                    11.000 €  
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                    33.660 €  

   
Povezava na posebni del - proračunske postavke: 
1001004 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu                         800 €  
1001100 Financiranje polit.strank- SD Hrastnik                         822 €  
1001102 Financiranje polit.strank - SDS Hrastnik                         335 €  
1001105 Financiranje polit.strank-DESUS Hrastnik                         577 €  
1001110 Financiranje polt.strank - SMC Hrastnik                         842 €  
3004001 Pokroviteljstva in sofinaciranja prireditev                      1.900 €  
4004005 Posebne javne prireditve                    28.000 €  
4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ                      1.100 €  
4007002 Sofinanciranje dejavnosti društev na podr.CZ                      3.000 €  
4007005 Sredstva za redno dej. Gasilske zveze Hrastnik                  119.000 €  
4018001 Financiranje programov upokojenskih društev                      4.500 €  
4018002 Financiranje programov za predšolsko in šolsko 

mladino                    11.000 €  
4020001 Sredstva za delovanje humanitar.in dr.društev                    18.660 €  
4111002 Razvojni programi podeželja - strategije, 

projekti,podpora interesnemu povezovanju                      8.000 €  
4114100 Subvencije za malo gospodarstvo                      6.950 €  
4118001 Sofinanciranje športnih programov v občini                    73.570 €  
4118300 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture                    29.580 €  
4118400 Združenje borcev za vrednote NOB Hrastnik                      2.500 €  
4118401 Policijsko veteransko društvo Sever  Zasavje                      1.000 €  
4118402 Območno združenje  veteranov vojne za Slovenijo 

Zasavje                      1.000 €  
4118403 Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik                      2.200 €  
4118404 Društvo vojnih invalidov Zasavje                         500 €  
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4118405 Društvo generala Maistra za Zasavje                         500 €  
4120013 Sofinanciranje OORK Hrastnik                    15.000 €  

   

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 1.275.369 € 

Ta skupina zajema tekoče transfere drugim ravnem države ter tekoče transfere v javne zavode in druge 
izvajalce javnih služb. Za to je namenjenih  1.275.369 evrov  in sicer za  
 
4130 Tekoči transferi občinam  32.050 €  
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja  140.000 €  
4133 Tekoči transferi v javne zavode  1.102.819 €  
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni pror.upor. 500 €  
 
Povezava na programsko klasifikacijo: 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov                    22.400 €  
06039001 Administracija občinske uprave                    32.050 €  
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                      5.690 €  
17079001 Nujno zdravstveno varstvo                  140.000 €  
17079002 Mrliško ogledna služba                    17.500 €  
18039001 Knjižničarstvo in založništvo                  183.431 €  
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura                    11.800 €  
18039005 Drugi programi v kulturi                  112.469 €  
18059001 Programi športa                  159.816 €  
18059002 Programi za mladino                    62.962 €  
19029001 Vrtci                    33.400 €  
19039001 Osnovno šolstvo                  452.942 €  
19039002 Glasbeno šolstvo                    27.000 €  
19059001 Izobraževanje odraslih                      7.833 €  
20049001 Centri za socialno delo                      6.076 €  

   
 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 2.033.269 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 2.033.269 € 

Skupina odhodkov investicijski odhodki vključuje plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih 
ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, 
investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to skupino spadajo nakup in gradnja osnovnih 
sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, 
investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega 
premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija.   
Za investicijska vlaganja, ki jih bo vodila neposredno občinska uprava in bo strošek nastal pri proračunu, 
občina načrtuje  2.033.269 evrov. 
 
Gre za pomembne investicije, ki so po posameznih projektih predstavljene v Načrtu razvojnih programov 
občine Hrastnik za obdobje 2016-20198-  rekonstrukcija OŠ NH Rajka - Enota Dola pri Hrastniku,  
investicijska vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo, v krajevnih skupnostih, idr. V okviru teh sredstev 
bo občina 61 %  teh sredstev namenila za novogradnje in rekonstrukcije, 22 % za investicijsko vzdrževanje 
in  16 % za študije, projektno dokumentacijo in nadzor (največ za šolo na Dolu), ter ostalo: 
4202 Nakup opreme  29.930 €  
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  1.231.262 €  
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4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  441.957 €  
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  2.000 €  
4208 Študije o izvedljivosti projek., projektna dok., nadzor in invest. inženiring  328.120 €  

Povezava z Načrtom razvojnih programov: 
OB034-06-0018 POSODOBITEV CESTNE INFRASTRUKTURE - KS 

MARNO                     54.602 €  
OB034-06-0036 PROSTORSKO NAČRTOVANJE                     36.500 €  
OB034-06-0043 ODKUPI IN OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ SPODNJE 

MARNO                     19.268 €  
OB034-06-0064 NAKUP ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME CZ                       6.500 €  
OB034-06-0069 PRENOVA STANOVANJ                  123.950 €  
OB034-06-0075 NABAVA OPREME                       4.000 €  
OB034-07-0013 UREDITEV DOMA KS                       3.229 €  
OB034-07-0033 PROJEKT RACIONALIZACIJE RABE ENERGIJE                       5.000 €  
OB034-07-0034 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA                     37.000 €  
OB034-07-0035 ODKUPI IN ODŠKODNINE ZA POSEGE V PROSTOR                       2.000 €  
OB034-07-0064 INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM                          672 €  
OB034-07-0069 INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS                       3.514 €  
OB034-07-0072 INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS                       7.021 €  
OB034-07-0079 INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS MARNO                     29.350 €  
OB034-07-0094 CESTA DUŠIČ- TRUPI                     25.000 €  
OB034-08-0010 IZVEDBA KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV                     70.000 €  
OB034-09-0004 OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-VODOOSKRBA                     90.000 €  
OB034-10-0002 OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-RAVNANJE 

Z.ODP.VODO                  121.311 €  
OB034-11-0001 FERK - VENE                  122.422 €  
OB034-11-0012 PEŠPOT HRASTNIK-DOL                     40.000 €  
OB034-11-0020 POSODOBITEV CESTNEGA ODSEKA VIČIČ- ŠERGAN                     13.180 €  
OB034-11-0040 CESTA PRAPRETNO - LAMOVŠEK                       3.500 €  
OB034-12-0009 OBNOVE IN INV. VLAGANJA V GJS-ODPADKI                     50.617 €  
OB034-12-0026 OKOLICA DOMA KS MARNO                       6.000 €  
OB034-13-0009 NAKUP MEDICINSKE OPREME                     18.000 €  
OB034-13-0012 INVESTICIJSKA VLAGANJA V PROSTORE KS 

STEKLARNA                       2.191 €  
OB034-13-0017 CESTA PLESKO- OJSTRO                     12.296 € 
OB034-13-0021 CESTA BOČKO                       7.000 € 
OB034-14-0006 OŠ NH RAJKA - Podružnica Dol                  975.000 €  
OB034-15-0022 NAKUP OPREME ZA SVETNIŠKE SKUPINE                       1.430 € 

OB034-15-0023 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE 
HRASTNIK                     10.000 € 

OB034-15-0024 UREJANJE OBMOČJA STEKLARNA -TKI                     50.000 € 
OB034-15-0025 UREJANJE OBMOČJA OJSTRO                     50.000 € 
OB034-15-0028 INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS DOL                       1.035 € 

OB034-15-0029 UREDITEV TRGA PRED SPOMENIKOM                 
3.000 €  

OB034-15-0030 CESTA JP622721, ODSEK ZUPANC                   
22.764 €  

OB034-15-0031 PROTIPOŽARNA ZAŠČITA                       
5.417 €  

OB034-15-0032 INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS PODKRAJ       500 €                          
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Povezava s programsko klasifikacijo: 
01019001 Dejavnost občinskega sveta                      1.430 €  
06029001 Delovanje ožjih delov občin                    53.512 €  
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprave                      4.000 €  
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                      6.500 €  
12029001 Oskrba z električno energijo                      5.000 €  
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                  309.181 €  
13029003 Urejanje cestnega prometa                    10.000 €  
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki                    50.617 €  
15029002 Ravnanje z odpadno vodo                  191.311 €  
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave                      2.000 €  
16029003 Prostorsko načrtovanje                  173.500 €  
16039001 Oskrba z vodo                    90.000 €  
16039005 Druge komunalne dejavnosti                    19.268 €  
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje                  123.950 €  
17079001 Nujno zdravstveno varstvo                    18.000 €  
19039001 Osnovno šolstvo                  975.000 €  

   
  

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 330.210 € 

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

Vrednost: 93.000 € 
V okviru teh kontov se načrtujejo investicijska sredstva, ki se ne  porabljajo neposredno iz proračuna, 
ampak so zagotovljena uporabnikom, ki nimajo status neposrednega proračunskega uporabnika in strošek 
investicije nastane pri njih. Občina načrtuje   93.000 evrov transferov (vsa na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami - za nakup opreme občinski gasilski zvezi - namenska sredstva požarne 
takse 19.000 evrov + proračunska sredstva).  
 
Povezava s programsko klasifikacijo: 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  93.000 €  
 
Povezava z Načrtom razvojnih programov: 
OB034-06-0068 POSODABLJANJE IN VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV                            3.000 €  
OB034-07-0045 NAKUP OPREME ZA GASILSKE ENOTE                          24.000 €  
OB034-15-0026 GASILSKA AVTOCISTERNA  AC 16/60                          66.000 €  
 
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Vrednost: 237.210 € 

Skupina odhodkov investicijski transferi proračunskim uporabnikom vključuje izdatke, ki predstavljajo 
nepovratna sredstva, in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov 
nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 
sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove.   

V letu 2016 se načrtujejo investicijski transferi javnim zavodom in drugim občinam v višini  237.210 evrov 
za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela.    

Občina je z Občino Trbovlje podpisala sporazum o skupnem nakupu gasilskega vozila z avtolestvijo. V letu 
2015 so bila zagotovljena sredstva v višini 80.000 evrov, razlika pa naj bi se zagotovila v letu 2016. V letu 
2015 ne bo prišlo do plačila, zato se sredstva prenesejo v letu 2016, v letu 2016 pa se tako zagotovijo 
sredstva v celotnem deležu, ki jih participira  Občina Hrastnik.   Javnim zavodom v občini bodo 
zagotovljena sredstva v višini  59.210 evrov. 
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Povezava s programsko klasifikacijo: 

06039001 Administracija občinske uprave                         710 €  
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                  178.000 €  
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov                    37.000 €  
18059001 Programi športa                    10.000 €  
19039001 Osnovno šolstvo                      8.000 €  
19039002 Glasbeno šolstvo                      3.500 €  
 
Povezava z Načrtom razvojnih programov: 
OB034-06-0051 INV. VZDR. PROSTOROV IN NABAVA OPREME V GLAS. ŠOLI                       3.500 €  
OB034-06-0061 PRENOVA ŠPORTNIH OBJEKTOV IN NABAVA OPREME                     10.000 €  
OB034-07-0029 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROSTOROV OŠ N. H. RAJKA                       8.000 €  
OB034-11-0030 NABAVA REŠEVAL. VOZILA V ZD  HRASTNIK                     37.000 €  
OB034-15-0001 GASILSKA AVTOLESTEV S KOŠARO ALK 23/12 1+2                  178.000 €  
OB034-15-0027 MIR                          710 €  
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
/
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C - Račun financiranja 
50 - ZADOLŽEVANJE 

Vrednost: 800.000 € 
500 - Domače zadolževanje 

Vrednost: 800.000 € 
Občina v letu 2016  načrtuje zadolžitev za rekonstrukcijo OŠ NH Rajka - Enota Dol. 
 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
Vrednost: 76.389 € 

550 - Odplačila domačega dolga 
Vrednost: 76.389 € 

Občina  evidentira v poslovnih knjigah proračuna 1 infrastrukturni in 3 stanovanjske dolgoročne kredite. Za 
odplačilo  glavnic teh dolgov je občina najela nov ugodnejši kredit, s katerim bodo 30.12.2015 poplačane 
obveznosti do kreditodajalcev.  
 
V Računu financiranja za leto 2016 je za odplačilo glavnice novega kredita namenjenih 76.389 evrov.   
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PO SEB NI  DEL 
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2. POSEBNI DEL 
Obrazložitev PPP, GPR in PPR 
A - Bilanca odhodkov 
01 - POLITIČNI SISTEM 

Vrednost: 109.993 € 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta, občinske volilne komisije, poliltičnih 
strank zastopanih v občinskem svetu, svetniške skupine. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Razvojni program Občine Hrastnik 2014-2020, razvojna prioriteta 4, učinkovita občina (učinkovito 
delovanje občinskega sveta). 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je občinskim funkcionarjem, občinski volilni komisiji omogočiti kvalitetno in nemoteno 
izvajanje nalog v skladu  z veljavnimi predpisi. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0101 - Politični sistem 

0101 - Politični sistem 
Vrednost: 109.993 € 

Opis glavnega programa 
V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskemu svetu, občinski volilni komisiji nalagajo materialni 
predpisi. Gre za zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank, sejnine udeležencem na sejah 
občinskega sveta, odborov, komisij in sredstev potrebnih za delovanje svetniških skupin. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je občinskim funkcionarjem, občinski volilni komisiji, svetu za  preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo na 
način, ki zagotavlja zakonito delovanje organov ter stabilnost političnega sistema v občini ter prispeva k 
večji varnosti naših občanov. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativno tehnične podpore za 
nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo uporaba e poslovanja, 
pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo ter sprejem  občinskih aktov, ki so potrebni za 
delovanje lokalne skupnosti in občinskih organov ter skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo 
varnost, dvig prometne kulture v cestnem prometu. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami, ki se uporabljajo so:  
- 01019001 Dejavnost občinskega sveta 
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 
Vrednost: 50.237 € 
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Opis podprograma 
Dejavnost občinskega sveta je opredeljena z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Hrastnik. 
Podprogram zajema financiranje političnih strank glede na rezultate volitev, sejnine članov sveta  in 
delovnih teles sveta, delovanje svetniških skupin. 
Občinski svet obravnava in sprejema akte, pomembne za razvoj občine in druge akte, ki so potrebni za 
izvajanje nalog občine. Za lažje delo ima občinski svet tudi svoja delovna telesa, ki mu pomagajo pri 
njegovem delu. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12-ZUJF) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10, 19/10) 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 30/98-47/11) 
- Zakon o političnih strankah (UL RS, št. 62/94-103/07) 
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (UL RS, št. 41/07-28/11) 
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS, št. 24/03, 117/06) 
- Sklep o financiranju političnih strank v občini Hrastnik (UVZ, št. 2/03, 27/06) 
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UVZ, št. 1/99, 27/02, 
20/04, 2/11) 
- Odlok o priznanjih Občine Hrastnik (UVZ, št. 21/05, 17/07, 31/09) 
  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delovanje občinskega sveta in drugih delovnih teles, 
svetniških skupin, financiranje političnih strank skladno z veljavnimi predpisi. 
  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških skupin ter sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev so realizirane 
seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava v uradnih glasilih. 

 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
Vrednost: 59.756 € 

Opis podprograma 
Dejavnost župana je opredeljena z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Župan kot 
izvršilni organ med drugim skrbi za objavo sprejetih predpisov, skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in 
drugih odločitev občinskega sveta, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave ter skrbi za koordinacijo dela 
krajevnih skupnosti. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 - ZUJF) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10, 19/10) 
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UVZ, št. 1/99, 27/02, 
20/04, 2/11) 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10, 
35/11, 40/12-ZUJF, 104/12-ZIPRS 1314, 46/13-ZIPRS1314A) 
- Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Hrastnik ( UVZ št. 15/07)  
- Pravilnik o svečani potrditvi zakonske zveze (UVZ, št. 8/07)  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- kvalitetno izvajanje strokovnih nalog za župana in podžupana 

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

Učinkovito delovanje župana in podžupanov in njihovih strokovnih služb, ki se kaže v izvedbi posameznih 
protokolarnih dogodkov, koordinaciji dela z občinsko upravo, krajevnimi skupnostmi in drugimi organi ter 
organizacijami. 
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02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Vrednost: 7.140 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Ekonomska in fiskalna administracija pokriva področje nadzora nad finančnimi tokovi Občine Hrastnik. Na 
programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je organ Občine Hrastnik. Nadzorni 
odbor opravlja nadzor skladno s pristojnostmi navedenimi v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu 
Občine Hrastnik. 

 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s 
pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev z namenom izboljšanja poslovanja Občine 
Hrastnik in razpolaganja s premoženjem. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
0203 - Fiskalni nadzor 
 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Vrednost: 3.090 € 

Opis glavnega programa 
Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V okviru programa 
izvaja Oddelek za proračun in finance naloge opravljanja plačilnega prometa za neposredne uporabnike 
proračuna. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je nemoteno finančno poslovanje občine in na tem programu zagotavljanje sredstev za 
plačilni promet. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ažurna poravnava vseh stroškov plačilnega prometa. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Vrednost: 3.090 € 

Opis podprograma 
V okviru tega podprograma se poravnavajo stroški plačilnega prometa Ministrstvu za finance - Upravi RS 
za javna plačila za poslovanje občine,  provizija za namenski transakcijski račun občinske javne blagajne 
poslovni banki in ostali stroški povezani s plačilnim prometom. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/2006) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa Občine Hrastnik. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ažurna poravnava vseh stroškov v zakonitem roku. 
 

0203 - Fiskalni nadzor 
Vrednost: 4.050 € 
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Opis glavnega programa 
Ta program zajema dejavnost nadzora nad porabo javnih sredstev in se nanaša na delovanje nadzornega 
odbora, kot organa za nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko porabo in smotrno 
porabo proračunskih sredstev ter nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je  z izvajanjem nadzorov prispevati k 
zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti  pri porabi javnih sredstev in preprečiti nezakonitosti pri 
poslovanju.  
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je redno opravljanje nadzorov, v skladu z letnim programom dela tega organa. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 
Vrednost: 4.050 € 

Opis podprograma 
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in 
smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 
sredstev in ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov in organizacij porabnikov 
občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim 
premoženjem, ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev in obravnava 
revizije računskega sodišča. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF) 
-  Statut občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10, 19/10) 
-  Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/07) 
-  Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UVZ, št. 1/99, 27/02, 
20/04, 2/11). 
  
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Opravljanje nadzora  s katerim se ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, 
občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, priprava poročil in obveznih priporočil in 
predlogov vezanih na porabo občinskih sredstev. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju 
uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila so kazalec za dosego cilja. 
 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

Vrednost: 168.265 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih praviloma oddelek za splošne zadeve opravlja skupno za 
celotno občinsko upravo in sicer na strokovnem področju stvarnega premoženja, protokola, obveščanja 
javnosti, dostopnosti do brezplačnega internetnega omrežja in drugih skupnih zadev. Zajema tudi skrb za 
izvedbo utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo raznih organizacij 
ter  sprejemov in podobnih svečanosti ob pomembnejših dogodkih. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Razvojni program Občine Hrastnik 2014-2020, razvojna prioriteta 4, učinkovita občina (učinkovito 
upravljanje s premoženjem, posodabljanje spletnega komuniciranja in e storitev, podpora društveni 
dejavnosti in promocija prostovoljstva ter njihove vloge v lokalnem razvoju). 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
-izvedba protokolarnih dogodkov, ki se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva občinske uprave v smislu 
dobrega gostitelja  
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij za občane 
- gospodarno ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem  
- izvedba javnih razpisov za podelitev sredstev, ki so namenjena izvedbi posameznih dogodkov v občini 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0401 - Kadrovska uprava 
0403 - Druge skupne administrativne službe 
 

0401 - Kadrovska uprava 
Vrednost: 18.855 € 

Opis glavnega programa 
Sredstva so namenjena za delovanje komisije za priznanja in odlikovanja, za namen podelitve občinskih 
priznanj. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskih organov 
- spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij za prepoznavnost občine 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj 
- urejenost evidence nagrajencev 
Kazalec so uspešno izveden javni razpis in s tem podeljene nagrade občinskim nagrajencem. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
- 04019001- Vodenje kadrovskih zadev 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 
Vrednost: 18.855 € 

Opis podprograma 
Na podlagi določil občinskega odloka o priznanjih strokovne službe skrbijo za izvajanje nalog, ki so 
potrebne, da se uspešno izvede podelitev občinskih priznanj (javni razpis, podelitev priznanj in nagrad). 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Odlok o priznanjih Občine Hrastnik (UVZ, št. 21/05, 17/07, 31/09) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- kvalitetna in pravočasna priprava gradiv za delo občinskih organov 
- vodenje evidence o podeljenih priznanjih in s tem spremljanje aktivnosti, ki jih dosegajo posamezniki in 
skupine, katerih delovanje vpliva na razvoj in večjo prepoznavnost občine 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj 
- podelitev občinskih priznanj na osrednji proslavi 
Kazalec bo uspešno izveden javni razpis. 
 

0402 - Informatizacija uprave 
Vrednost: 4.000 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in 
elektronske storitve. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotovitev dostopa občanom do nekaterih zbirk podatkov. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izboljšanje e poslovanja. 
Kazalec je uporaba e načina poslovanja. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
04029002 Elektronske storitve: vzpostavitev e-občine - programska oprema 
  
 

04029002 - Elektronske storitve 
Vrednost: 4.000 € 

Opis podprograma 
Iz tega podprograma se zagotavljajo sredstva za vzpostavitev programske opreme za e-občino (npr. PISO). 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10, 43/11) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev dostopa občanom do nekaterih zbirk podatkov, izboljšanje dostopa do svetovnega spleta in 
informacij. 

 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Vrednost: 145.410 € 

Opis glavnega programa 
Program zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti, izvajanja protokolarnih zadev in upravljanja s 
premoženjem. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za izvedbo protokolarnih dogodkov 
- skrb za redno in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov 
 in drugih informacij 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izvedba protokolarnih dogodkov, skozi katere občina izkazuje pozornost posameznikom, skupinam ali 
institucijam 
- izvedba planiranih investicij, z namenom ohranjanja in povečanja vrednosti poslovnih prostorov 
- objava občinskih predpisov v uradnem glasilu in objava drugih informacij  
- skrb za delovanje in vzdrževanje sistema wi-fi 
  
Kazalci so izvedba protokolarnih dogodkov in dogodkov, ki jih na osnovi javnega razpisa sofinancira 
občina s strani društev in drugih ustanov, delovanje in uporaba wifi omrežja s strani občanov in drugih, 
izvedba tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov z namenom ohranjanja njihove vrednosti  
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 
Vrednost: 3.990 € 

Opis podprograma 
Občina zagotavlja javnost dela tudi z objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu, z obveščanjem 
javnosti preko spletne strani. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 -UPB2, 76(08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12-ZUJF) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10, 19/10) 
- Razvojni program Občine Hrastnik 2014-2020, razvojna prioriteta 4, učinkovita občina (posodabljanje 
spletnega komuniciranja in e storitev) 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- javna objava predpisov v uradnem glasilu 
- vzdrževanje in nadgradnja spletne strani 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- objava sprejetih občinskih predpisov v UVZ ali UL RS 
- objava dogodkov in drugih informacij vezanih na delovanje občine na spletni strani občine 

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 
Vrednost: 63.820 € 

Opis podprograma 
Protokolarni dogodki so dogodki, ki jih občina organizira ob različnih priložnostih ali pa sodeluje pri njih, 
kot so proslave ob državnih praznikih, protokolarni obiski, protokolarne prireditve (zlate poroke idr.), 
prireditve ob raznih priložnostih (jubileji društev in drugih organizacij, prazniki, druge lokalne prireditve). 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 - ZUJF) 
- Statut Občine Hrastnik, (VZ, št. 17/10, 19/10) 
- Pravilnik o sofinanciranju prireditev posebnega pomena (UVZ, št. 8/08) 
- Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Hrastnik (UVZ, št. 15/07) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- kvalitetna in pravočasna priprava gradiv za  uspešno izvedbo javnega razpisa 
- podelitev razpoložljivih sredstev prijaviteljem s pogodbami 
- spodbujanje k izvedbi številnih dogodkov, ki  so namenjeni našim občanom in jih organizirajo različna 
društva in druge ustanove 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- uspešno izveden javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena v občini Hrastnik 
- sklenitev pogodb s prijavitelji na javni razpis 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Vrednost: 77.600 € 

Opis podprograma 
Program zajema aktivnosti, s katerimi se ureja gospodarjenje s poslovnimi prostori in se nanaša na redno 
vzdrževanje, obnovo, prenovo in tekoče investicijsko vzdrževanje le teh ter poravnavanje davčnih 
obveznosti za premoženje v lasti občine. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07- UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12-ZUJF) 
- Zakon o javnem naročanju (UL RS, št. 12/13-UPB5. 19/14) 
- Zakon o poslovnih stavbah in prostorih (UL SRS, št. 18/74, 34/88) 
- Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in zemljišč v najem v Občini Hrastnik (UVZ, št. 17/10) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov s katerim se ohranja vrednost poslovnih 
prostorov in zagotavlja njihova funkcionalnost 
- gospodarno ravnanje s poslovnimi prostori v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov 
- urejanje nepremičnin na način, da se bodo podatki po zemljški knjigi ujemali s podatki GURS in podatki 
v knjigah Občine Hrastnik 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- sklepanje najemnih razmerij 
- skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, na način, da se ohranja njihova vrednost 
oz. kondicija 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Vrednost: 787.459 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje lokalna samouprava  zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne 
skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na 
lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinsko upravno 
zgradbo. Zakonodaja zavezuje občino, da mora za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb 
zagotavljati tudi sredstva za plače, kot tudi sredstva za delovanje krajevnih skupnosti. V okviru lokalne 
samouprave je vključen regionalni razvoj v skladu z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja in drugimi predpisi ter implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije (RRP), 
izvedbenega načrta RRP za obdobje treh let. Aktivnosti regionalnega razvoja zasavske regije koordinira 
regionalna razvojna agencija, ki je vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri MGRT za izvajanje 
nalog regionalnega značaja za programsko obdobje 2014-2020. V letu 2016 bo pričela z 
delovanjem Rgionalna razvojna agencija Zasavje. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Partneski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, 28. julij 2014 
- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, MGRT, 13.11.2014, 
- Program razvoja podeželja Slovenije za obdobje 2014-2020,  
13.2.2015 
- Regionalni razvojni program zasavske regije za obdobje 2014 - 2020, sprejet 6.10.2015 
- Razvojni program občine Hrastnik 2020+, Občina Hrastnik,  29. maj 2014, 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- zagotavljanje strokovnih podlag za delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti 
- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter 
vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
0603 - Dejavnost občinske uprave 
 

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

Vrednost: 36.500 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na 
lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo 
skupni interesi občin. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- članstvo občine v  SOS-u,  
- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev 
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilji so, da občina še naprej ostaja članica združenja SOS, se udeležuje njihovih predavanj, seminarjev 
in tako pridobiva na informacijah, znanju in izkušnjah s posameznega področja njenega delovanja. 
Na področju regionalnega in lokalnega razvoja zajema pripravo in prijavo ter izvedbo lokalnih regionalnih 
ter drugih projektov za črpanje evropskih in drugih sredstev. 
Kazalci,  s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa je uspešno črpanje evropskih in drugih 
sredstev na podlagi  uspešne prijave na javne razpise/pozive ter izvedenih projektov (upoštevanje terminov 
izvajanja posameznega projekta). 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
06019002 - Nacionalno združevanje lokalnih skupnosti 
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 
Proračunski uporabniki: Oddelki 
 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
Vrednost: 1.500 € 

Opis podprograma 
Lokalne skupnosti se medsebojno povezujejo v različne oblike združenj, ki imajo skupne interese in 
potrebe. Občina Hrastnik je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS), kot nacionalnega združenja lokalnih 
skupnosti. Članice SOS so mestne občine, večina občin s sedeži  upravnih enot in mnogo manjših občin. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12-ZUJF) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 S članstvom v SOS s sodelovanjem skušati usmerjati aktivnosti pri komunikaciji med občinami in 
državnimi organi. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Spremljanje vsebin združenja (udeležba na posvetih, dajanje pobud, predlogov) 

 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 
Vrednost: 35.000 € 

Opis podprograma 
Občina zagotavlja iz proračuna dogovorjeni delež za opravljanje splošnih regionalnih nalog regionalni 
razvojni agenciji, ki opravlja storitve v javnem interesu za področje Zasavske regije in je vpisana v 
evidenco regionalnih razvojnih agencij pri pristojnem organu MGRT. Trenutno je RCR d.o.o. skrbnik in 
koordinator za delovanje regijskih organov, regijske štipendijske sheme, priprave in prijave regionalnega 
razvojnega programa za novo programsko obdobje (RRP zasavske regije 2014-2020), priprave in prijave 
dokumentacije za javne razpise in regijskih projektov, sprememb in dopolnitev ter spremljanja Izvedbenega 
načrta RRP za Zasavje za obdobje treh let, delovanja podjetniškega inkubatorja, naloge regionalnega 
značaja. V letu 2016 bo s svojim delovanjem pričel javni zavod Regionalna razvojna agencija Zasavje, ki 
bo prevzel izvajanje splošnih regionalnih razvojnih nalog. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 20/2011, 57/2012-ZSRR-2)  
- Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014 - 2020 (Ur. list RS 
št. 34/2014) 
- Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014 - 2020 (Ur. list RS št. 103/2013) 
- Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. list RS, št. 3/2013, 59/2015) 
- Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Ur. list RS, št. 72/2006, 70/2007, 99/2008, 17/2009, 
8/2012, 99/2013, 93/2014) 
Dokumenti, ki še niso sprejeti: 
- Odlok o ustanovitvi regionalne razvojne agencije Zasavje (izvedena prva obravnava, 1.10.2015 na 
Občinskem svetu Občine Hrastnik, 12.10.2015 na Občinskem svetu Občine Trbovlje, 5.10.2015 na 
Občinskem svetu Občine Zagorje ob Savi.). 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje institucionalne organiziranosti na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem 
državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur dolgoročno usmerjala razvojne potenciale 
v regiji za uspešno izvajanje projektov;  
- učinkovito črpanje evropskih sredstev (kohezijski in strukturni skladi) in drugih sredstev; 
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije z dvigom konkurenčnosti gospodarstva in zaposlenosti, 
izboljšanjem človeškega kapitala (preprečitev bega možganov), ki naj bi dolgoročno zagotavljal blagostanje 
v regiji; 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- vodenje in koordiniranje ter usklajevanje regionalnih projektov s strani regionalne razvojne agencije 
(RRA), posredovanje predlogov regionalnega značaja  državnim in drugim institucijam za vključitev le-teh 
v razvojne in druge programe oziroma strategije. 
- spremljanje in dopolnjevanje Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2014 - 2020 
in implementacija Izvedbenega načrta RRP zasavske regije za veljavno triletno obdobje, v kolikor bo to 
potrebno glede na RRP in druge zahteve. 
- število uspešnih prijav za projekte in zagotovljena evropska in druga sredstva za izvedbo projektov ter št. 
uspešno izvedenih projektov. 

 

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

Vrednost: 78.533 € 

Opis glavnega programa 
Obveznosti občine za financiranje delovanja krajevnih skupnosti so opredeljene v Zakonu o lokalni 
samoupravi in občinskem statutu. Iz občinskega proračuna se krajevnim skupnostim zagotavljajo sredstva 
za njihovo delovanje. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so: 
- skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih skupnosti 
- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- strokovna in pravočasna priprava gradiv za nemoteno delovanje ožjih delov občine. 
Kazalci so uspešna koordinacija dela med občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 
 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 
Vrednost: 78.533 € 

Opis podprograma 
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov, ki omogočajo dejavnosti krajevnih 
skupnosti (obratovalni stroški, povračila predsednikom krajevnih skupnosti za opravljanje njihove funkcije, 
materialni stroški, reprezentančni stroški,..) in sredstva za vzdrževanje posameznih domov krajevnih 
skupnosti. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 - ZUJF) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občine 
- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti 
- skrb za redno vzdrževanje domov krajevnih skupnosti 
- skrb za boljše pogoje za delovanje svetov krajevnih skupnosti 
  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 - udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti 
- korespondenca med županom, občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti 
- obveščanje o aktivnostih krajevne skupnosti na občinski spletni strani 
- kvalitetno in ažurno izvajanje nalog  za potrebe krajevnih skupnosti 
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0603 - Dejavnost občinske uprave 
Vrednost: 672.426 € 

Opis glavnega programa 
V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za delovanje občinske uprave, skupnega organa občin 
ustanoviteljic za področje redarstva in inšpekcije to je MIR Zasavje in  investicijska vlaganja v upravno 
zgradbo. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- namenska poraba proračunskih sredstev, tako, da je izvajanje storitev zagotovljeno zakonito in 
pravočasno. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilji so: 
- realizacija sredstev za plače glede na število zaposlenih v občinski upravi, kot skupnemu organu MIR 
- Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevana izvedba planiranih dejavnosti na nivoju občinske uprave. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
06039001 - Administracija občinske uprave 
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 
 

06039001 - Administracija občinske uprave 
Vrednost: 659.726 € 

Opis podprograma 
Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Plače, drugi izdatki zaposlenim in 
prispevki, Materialni stroški za delovanje občinske uprave, Sredstva za revizijo poslovanja občine, 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih uslužbencih (UL RS, št. 63/07-UPB3, 65/08-ZTFI-A, 69/08- ZZavarE,40/12-ZUJF) 
- Zakon o delovnih razmerjih (UL RS, št. 21/13) 
- Kolektivna pogodba za javni sektor (UL RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 23/09, 48/09, 91/09, 8/10, 31/10, 
83/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 46/13, 95/14) 
- Zakon o javnih financah ( UL RS št. 11/11 - UPB4, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 101/13, 55/15-
ZFisP) 
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem 
sektorju (ZUPPJS16; UL št. 90/2015) 
- Odlok o ustanovitvi MIR Zasavje (UVZ, št. 6/09, 13/10) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- kvalitetno izvajanje nalog s področja občinske uprave in MIR-a. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- sodelovanje z MIR Zasavje 
- izbor zunanjega izvajalca za letno revidiranje in njegova izvedba 
Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevana izvedba planiranih dejavnosti na nivoju občinske uprave. 
 

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

Vrednost: 12.700 € 

Opis podprograma 
Podprogram je namenjen pokrivanju izdatkov za nakup oziroma zamenjavo opreme in drugih osnovnih 
sredstev ter investicijsko ter tekoče vzdrževanje v upravni zgradbi. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnem naročanju (UL RS, št. 12/13-UPB, 19/14, 90/14) 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev društvenih prostorov in vzdrževanje upravne zgradbe. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilj je namenska  poraba proračunskih sredstev za namene tega podprograma 
Kot kazalci bodo upoštevani: 
- upoštevanje določil ZJN 
- realizacija načrtovanih investicijskih vlaganj in tekočega vzdrževanja, glede na zagotovljena proračunska 
sredstva. 
 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Vrednost: 414.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.  
Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma 
ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter 
okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.   
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 
(Ur. list RS št.57/09); 
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (Vlada RS, št. 812-7/2002-1); 

 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in 
opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljšanjem organiziranosti), 
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma 
zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč, 
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Vrednost: 414.500 € 

Opis glavnega programa 
Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je glede na razpoložljive človeške in materialne 
vire zmanjšati število naravnih nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice. 
Sestavni del tega cilja je tudi izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionaliziranosti in učinkovitosti 
ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč. Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovati ljudi, živali, 
materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi 
posledicami nesreč. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in 
opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti) 
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma 
zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč 
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ohraniti ali izboljšati operativno pripravljenost gasilskih enot  
- nadaljevati s prenosom nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in pogodbene 
izvajalce 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Vrednost: 12.500 € 

Opis podprograma 
V okviru podprograma Občina Hrastnik opravlja upravne in strokovne naloge organizacije, priprave in 
izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Znotraj podprograma se izvajajo tudi naslednje naloge: 
- organiziranje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, organiziranje sistema zvez, spremljanje 
naravnih in drugih nesreč, obveščanje in alarmiranje ter vodenje zaščite, reševanja in pomoči, obveščanje 
pristojnih državnih in drugih organov o nevarnosti vseh vrst nesreč, organiziranje zaščite in reševanja, 
- nakup opreme za redno dejavnost, tekoče vzdrževanje opreme za redno dejavnost in specialne opreme in 
sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, 
- organiziranje, opremljanje in vzdrževanje pripravljenosti občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
zagotovitve učinkovitega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, predvsem v luči nadgradnje sistema 
glede na nove grožnje, posodabljanje ocen ogroženosti, vzdrževanje občinskih načrtov zaščite in reševanja, 
- zvišanje ravni aktivne varnosti in reševanja na vodi ter varstvo pred požarom v naravnem in bivalnem 
okolju. 
  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 UPB1, 95/07 - ZSPJS in 
97/10 
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 UPB1, 9/11 in 83/12) 
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 UPB1), 
- Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 24/07 UPB1 in 9/11), 
- Zakon o Rdečem križu (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10), 
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, 
št. 92/07, 54/09 in 23/11), 
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 
105/07), 
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12), 
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 15/00, 88/00 in 
popravek24/01, 104/08), 
- Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah (Uradni list RS, št. 42/00, 103/01),  
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS, št. 39/95).  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo 
vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. 
V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na prostovoljna društva in druge organizacije, ki 
že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v preteklem letu opremili vse prostovoljne 
gasilske enote z osebno zaščitno opremo, končuje pa se tudi nabava gasilskih vozil za gasilska društva. 
Začeti želimo z usposabljanjem gasilskih enot za nudenje medicinske pomoči ter s prenosom nalog na 
področju reševanja z nevarnimi snovmi. 
Pomemben del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo.Ugotavljamo, da je preventiva najcenejša. 
K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami 
preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da 
se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva - predvsem predšolske in šolske 
populacije - o preventivnih ukrepih doma  in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah. 
Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v 
sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne 
ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- Nadaljevati z usposabljanjem dodatnih prostovoljnih gasilcev za bolničarje; 
- Popolniti in usposobiti poverjeniško službo; 
- Izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje 
in pomoč; 
- Pregledati ocene ogroženosti občine Hrastnik; 
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- Opremiti člane prve medicinske pomoči ter poverjenike z osebno in skupno opremo; 
- Nabaviti potrebno opremo za primere žledu in ostalih naravnih nesreč, ki se v zadnjem času dogajajo na 
območju občine. 
 
 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Vrednost: 402.000 € 

Opis podprograma 
Podprogram ureja nakup in vzdrževanje opreme CZ, namen porabe sredstev požarnega sklada iz naslova 
požarne takse in sofinanciranje dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči, ki jo opravlja Gasilska 
zveza Hrastnik, predvsem na področju požarnega varstva v občini Hrastnik. Na podlagi Zakona o varstvu 
pred požarom se sredstva požarne takse namenijo za sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot, 
sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom ter za izobraževanje in usposabljanje za varstvo 
pred požarom. Skladno z letnim programom dela Gasilske zveze Hrastnik in določili Zakona o gasilstvu in 
Zakona o varstvu pred požarom se bodo izvajale naloge širšega pomena: izobraževanje in usposabljanje 
pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot ter strokovno tehnične naloge varstva pred požarom. 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 UPB1, 95/07 - ZSPJS in 
97/10 
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 UPB1, 9/11 in 83/12) 
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 UPB1), 
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, 
št. 92/07, 54/09 in 23/11), 
- Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, 34/06, 25/12). 
  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- Uspešno in učinkovito delovanje reševalnih služb in sestav. 
- Enakovreden razvoj in opremljanje gasilskih enot ter enot CZ glede na potrebe v lokalni skupnosti. 
- Enakomerna materialna opremljenost gasilskih enot v občini Hrastnik in načrtno posodabljati zahtevnejšo 
gasilsko tehniko. 
- Izobraževanje in usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot in skrb za nadaljnji razvoj 
prostovoljnega gasilstva v občini Hrastnik. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- Sofinanciranje požarne varnosti v lokalni skupnosti iz požarnega sklada. 
- Nabava in razdelitev opreme za zagotavljanje enakomerne materialne opremljenosti. 
Kazalci: 
- delež sredstev požarne takse lokalnim skupnostim, 
- delež sredstev požarne takse, namenjenim za širši pomen opremo. 
- število izvedenih javnih naročil priprava razpisne dokumentacije in sodelovanje v postopku JN. 
 
 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Vrednost: 64.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Pove.anje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene 
programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje 
pripravnikov in vajencev. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o urejanju trga dela ( U.l. RS št. 80/2010 in spremembe) 
- Razvojni program občine Hrastnik 2020+ 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- povečanje zaposljivosti 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
- 1003- Aktivna politika zaposlovanja 
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1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
Vrednost: 64.000 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje 
odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih 
zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna 
(socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) 
oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove 
podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- povečanje zaposljivosti 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- povečanje zaposljivosti 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
10039001 Povečanje zaposljivosti 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 
Vrednost: 64.000 € 

Opis podprograma 
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, 
sofinanciranje kadrovske prenove podjetij),sofinanciranje pripravnikov in vajence) 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti U. l. RS št. 5/1991 in spremembe) 
- Zakon o urejanju trga dela (U. l. RS št. 80/2010 in spremembe) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- povečanje zaposljivosti 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- povečanje zaposljivosti 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Vrednost: 27.200 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj 
podeželja in podporne storitve za kmetijstvo) ter gozdarstva (gozdna infrastruktura- gozdne ceste). V 
okviru tega področja so ukrepi usmerjeni v trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja ter 
pospeševanje prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev.  
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za 
obdobje od 2014 do 2020 (2014/C 204/01, z dne 1. julij 2014) 
- Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 - 
"Zagotovimo.si hrano za jutri" (Ur. list RS, št. 25/2011, ReSURSKŽ) 
-Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in 
ozemljem, EK, 18.11.2010 
- Program razvoja podeželja Slovenije za obdobje 2014-2020, 15.2.2015 
- Regionalni razvojni program zasavske regije za obdobje 2014-2020, sprejet 6.10.2015 
- Razvojni program občine Hrastnik 2020+, maj 2014 
- Zakon o gozdovih (Ur. list RS, 30/1993, 13/1998, 67/2002, 110/2007, 106/2010, 63/2013, 17/2014, 
24/15),   
- Program razvoja gozdov v Sloveniji, Ur. list RS, 14/1996 
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Dokumenti, ki še niso sprejeti: 
 - Gozdnogospodarski načrt  gozdnogospodarske enote Hrastnik 2015-2024, Zavod za gozdove Slovenije, 
osnutek 10.9.2015  
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine;  
- razvoj raznolikih dejavnosti v smeri dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju in ohranjanja 
identitete podeželja (tradicionalna kulturna krajina, biotska pestrost, rodovitnost tal), 
- usmerjanje občinske podpore kmetijam, ki se usmerjajo na trg, specializirajo, uvajajo ekološko 
kmetijstvo, registrirajo dopolnilne in druge dejavnosti, uvajajo predelavo ali prispevajo k povečanju 
ponudbe kmetij za samooskro lokalnega okolja; 
- izboljševanje kakovosti življenja na podeželju ter spodbujanje z ukrepi za razvoj podeželja inovativno 
upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin (LAS) in lokalne razvojne strategije (SLR) po pristopu 
LEADER (spodbujanje sodelovanja in povezovanja prehranske in gozdarsko-lesne verige, inovativni rabi 
razpoložljivih potencialov podeželja in lokalnih surovin, skupnemu trženju, ipd.). 
- povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in njegovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih 
dejavnosti;  
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
1104 - Gozdarstvo 
 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Vrednost: 24.000 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, ki zajema podpore za 
prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (gradnja in obnova hlevov, opreme, postavitev 
sadovnjakov, razvoj dopolnilnih dejavnosti, ipd.), delovanje lokalnih akcijskih skupin, pripravo razvojnih 
programov za razvoj podeželja.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine, 
- povečanje konkurenčne sposobnosti kmetij in njihovo prestrukturiranje. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
-Izvedba javnega razpisa za različne namene: naložbe v kmetijska gospodarstva (skladišča, rastlinjaki, in 
ustrezna oprema, ipd.).  
- Za delovanje lokalne akcijske skupine na področju razvoja podeželja (LAS Zasavje) je  potrebno 
vzpostaviti novo javno-zasebno partnerstvo v skladu z novimi določili za obdobje 2014-2020 za pristop 
LEADER - črpanje evropskih sredstev, pripraviti novo lokalno razvojno strategijo (LRS) za novo 
programsko obdobje, prilagoditi delovanje LAS-a glede na nove usmeritve (akt, organi, ipd.). LAS mora 
pridobiti "status delujočega LAS" od pristojnega ministrstva, na podlagi tega se mu določi tudi višina 
sredstev za območje LAS, ki jih lahko črpa v določenem obdobju (do leta 2020). Uredba, ki ureja delovanje 
lokalnih akcijskih skupin je bila sprejeta šele junija 2015, kar pomeni časovni zamik vseh postopkov 
oblikovanja pogodbenega partnerstva priprave strategije lokalnega razvoja, ipd.  
Kazalniki: 
- št. izvedenih naložb na kmetijskih gospodarstvih na območju Hrastnika 
- št. izvedenih naložb za razvoj dopolnilnih dejavnosti 
- št. izvedenih naložb za razvoj ekoloških kmetij 
- pridobljen status "LAS" na območju Zasavja in potrjena lokalna razvojna strategija (SRL).  
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo (javni razpis) 
 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
Vrednost: 16.000 € 
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Opis podprograma 
Podprogram je namenjen ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem 
okolju. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči (primarna kmetijska proizvodnja) oziroma 
"pomoči de minimis" (predelava in trženje, turizem na kmetiji, ipd.), s katerimi se  prispeva k ohranjanju 
proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in trajnostnem razvoju kmetijstva na lokalnem območju. 
Zajemajo podporo za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje ter podpore za 
prestrukturiranje in prenovo kmetijskih gospodarstev (na novo: tudi podjetja, ki izvajajo primarno 
kmetijsko dejavnost).   

Zakonske in druge pravne podlage 
- Uredba komisije (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in sveta,  z dne 17. decembra 2013 o podpori 
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 
- Uredba komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
- Uredba komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju  
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in 
ribištva (Ur. list RS št. 74/2004), 
-Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/2008-Zkmet-1, 57/2012, 90/2012-ZdZPVHVVR, 26/2014, 
32/2015) 
- Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur. list RS, št. 57/2015) 
- Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. list RS, št. 8/2014); 
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik  (Ur. 
vestnik Zasavja št. 14/2015 z dne  22.5.2015) 
Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je bil sprejet šele 15.2.0015), zato so bili ostali 
predpisi sprejedi kasneje (uredbe, ipd.). Na osnovi tega programa so se oblikovali novi lokalni pravilniki za 
sofinanciranje ukrepov iz občinskih proračunov za novo programsko obdobje (upoštevanje dovoljenih 
smernic).  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine, 
- povečanje konkurenčne sposobnosti kmetij in njihovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih in drugih 
dejavnosti na kmetijah, varovanje okolja in podeželja (ekološko kmetovanje, zmanjševanje zaraščanja 
kmetijskih površin); 
- spodbujanje lokalne proizvodnje, predelave in prodaje hrane z namenom povečevanja stopnje lokalne 
samooskrbe; 
Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči oziroma pomoči de minimis za investicije 
v kmetijska gospodarstva oziroma podjetja, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko dejavnostjo (vrtnarstvo, 
zelenjadarstvo, sadjarstvo, reja živali, proizvodnja konzumnih jajc, ...).  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba javnega razpisa, na podlagi katerega se bodo dodeljevale državne pomoči oziroma pomoči de 
minimis za različne ukrepe. Dovoljeni ukrepi so navedeni v občinskem pravilniku za dodeljevanje pomoči 
za kmetijstvo za novo obdobje, pridobljena sta mnenja za dodeljevanje državnih pomoči - skupinske izjeme 
in pomoči de minimis (dopolnilne dejavnosti, trženje, ipd.). Podpirale se bodo predvsem kmetije, ki se 
usmerjajo na trg, se specializirajo, uvajajo ekološko kmetijstvo, registrirajo dopolnilne ali druge dejavnosti 
na kmetiji, uvajajo predelavo ali prispevajo k povečanju ponudbe kmetij za samooskrbo lokalnega okolja. 
Prednost se daje večjim naložbam (vrednostno). 
Kazalniki: 
- število izvedenih naložb v kmetijska gospodarstva oziroma podjetja, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko 
proizvodnjo; 
- površine urejenih sadovnjakov, jagod, ali drugih rastlin; 
 
 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Vrednost: 8.000 € 

Opis podprograma 
Podprogram zajema podporo za interesno povezovanje in delovanje lokalne akcijske skupine - LAS 
za področje podeželja,  kar je osnovni pogoj za črpanje evropskih sredstev po uredbi CLLD.  Ukrep je 
orodje za spodbujanje participativnega odločanja lokalnega prebivalstva o razvoju lokalnega območja preko 
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posebnih partnerstev, tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS).  LAS se mora oblikovati 
na območju, v skladu z opredelitvijo podeželskega območja, s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi. V 
novem programskem obdobju je vključeno celotno območje Zasavja, tudi mestno naselje Trbovlje  LAS 
mora pripraviti strategijo lokalnega razvoja za obdobje 2014-2020 (SLR), ki mora biti usklajena s 
strateškimi usmeritvami Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020. LAS naj bi pristopil k 
pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij preko predvidenih štirih tematskih področjih  in sicer: 
ustanavljanje novih delovnih mest, osnovne storitve na podeželju, varstvo okolja in ohranjanja narave, 
večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.  
Vključuje tudi pripravo razvojnih podlag za prijavo projektov na evropska sredstva (v letu 2014 so bili tako 
imenovani NIP - načrt izvedbe projektov, katere je LAS Zasavje posredoval v potrditev pristojnemu 
ministrstvu in je bila osnova za črpanje EU sredstev). Vsak LAS mora najprej pridobiti status "delujočega 
LAS" za posamezno programsko obdobje in priložiti ustrezno lokalno razvojno strategijo. Na podlagi 
potrjenega statusa za delovanje LAS in SLR(strategija lokalnega razvoja) je predvidena tudi kvota sredstev 
za posamezen LAS, katerega lahko črpa v posameznem obdobju.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
-Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/2008-Zkmet-1, 57/2012, 90/2012-ZdZPVHVVR, 26/2014, 
32/2015) 
- Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur. list RS, št. 57/2015) 
- Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. list RS, št. 8/2014); 
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (Ur. list 
RS št. 42/2015) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotovitev pogojev za delovanje LAS na območju Zasavja ter povezovanje kmetijskih in nekmetijskih 
dejavnosti na podeželju v smeri izboljšanja ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s 
širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti; 
- ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine in tradicionalnih znanj na podeželju z vidika ohranjanja 
identitete in kulturne krajine Zasavja ter varovanja podeželskega okolja; 
- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s poudarkom na kvaliteti življenja in kvaliteti 
proizvodov s podeželja (ekološko kmetovanje, lokalna samooskrba, pospeševanje povezovanja v regionalne 
in lokalne verige samooskrbe, ...) 
- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zaradi spremenjenih določil na področju pravil delovanja LAS na podeželju, se bodo v letu 
2016 nadaljevale aktivnosti za  preoblikovanje delovanja LAS Zasavje (v letu 2015 je delovalo še kot 
društvo). LAS naj bi deloval v obliki javno-zasebnega partnerstva, nosilec delovanja LAS pa naj bi eden 
izmed partnerjev - vodilni partner. Druga pomembna naloga je pridobitev statusa LAS oz. potrditev LAS  
na območju Zasavja, potrditev strategije lokalnega razvoja LAS za novo programsko obdobje 2014-2020 
ter pridobitev odločbe o dodeljeni višini sredstev za novo programsko obdobje.  
Naslednja faza je priprava javnih pozivov za črpanje sredstev  (priprava strokovnih podlag za poziv, akte, 
načrte razvojnih programov za krajša obdobja, ipd.), prijava projektov na pristojno ministrstvo, oddajanje 
zahtevkov za odobrene projekte (stare in nove). Izvajanje projektov za obdobje od 2016 je težko načrtovati, 
ker je potrebna predhodna potrditev LAS-a in SLR, odobritev višine sredstev, ki jih lahko črpa posamezen 
LAS. Nato se izvedejo javni pozivi, izdelajo Načrti izvedbe projektov, katere potrdi pristojno ministrstvo 
oziroma pooblaščene službe. Prijavljajo pa se lahko samo projekti/operacije, ki še niso bili izvedeni in 
ustrezajo določilom nove uredbe, ki ureja delovanje LAS in sofinanciranje operacij. 

 

1104 - Gozdarstvo 
Vrednost: 3.200 € 

Opis glavnega programa 
V okviru tega programa se zagotavlja pogoje za sistematično vzdrževanje in oblikovanje gozdne 
infrastrukture, ki v prvi vrsti omogoča gospodarjenje z gozdovi, ker pa jo v veliki meri lahko koristijo tudi 
drugi, ki niso lastniki gozdov, se omogoča tudi koriščenje socialnih funkcij gozdov. Program vključuje 
sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste).  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi, 
- izboljšanje možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake), 
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja,  
- dolžina rekonstruiranih gozdnih cest. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Oddelek za okolje, prostor in javne gospodarske službe 
 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Vrednost: 3.200 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture 
(gozdne vlake). 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 13/1998 Odl.US: U-I-53/95, 24/1999 Skl.US: U-I-51/95, 56/1999-
ZON (31/2000 popr.), 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 115/2006, 110/2007, 
61/2010 Odl.US: U-I-77/08-14, 106/2010, 63/13, 101/13 - ZDavNepr, 17/2014, 24/2015) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi 
- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) 
 
 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

Vrednost: 10.189 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema izvajanje programov na področju oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z 
obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. Na osnovi sprejetega Odloka o načrtu za kakovost 
zraka na območju Zasavja zajema tudi področje izvajanja ukrepov.  
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/2004), 
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 108/13), 
- Lokalni energetski koncept. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami; 
- povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij, 
- zmanjševanje preseganj z delci PM 10. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1202 Urejanje, nadzor in oskrba z električno energijo  
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje nafte in zemeljskega plina 
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 
 

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

Vrednost: 10.189 € 
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Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z energijo in načrtovanje ukrepov za izboljšanje 
kakovosti zraka z delci PM 10. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energijo 
- povečevanje zanesljivosti delovanja električnega omrežja (objektov, naprav in omrežja, ki predstavljajo 
infrastrukturo, potrebno za oskrbo z električno energijo) 
- zmanjšanje števila preseganj mejne vrednosti delcev PM 10 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Priprava ustreznih podlag za učinkovitejšo rabo energije, raba obnovljivih virov, zmanjšanje stroškov 
porabe energije. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
12029001 Oskrba z električno energijo 
 

12029001 - Oskrba z električno energijo 
Vrednost: 10.189 € 

Opis podprograma 
V okviru podprograma Občina Hrastnik zagotavlja sredstva za izvajanje programov iz sprejetega 
Lokalnega energetskega koncepta. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-
21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 
84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF, 14/2015- ZUUJFO) 
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/2014, 81/2015) 
- Lokalni energetski koncept 
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 108/2013) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je predvsem zagotavljanje kvalitetne oskrbe ter z energetskimi ukrepi 
zmanjšanje porabe energije ter izboljšanje stanja onesnaženosti zraka z delci PM10.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Energetska sanacija javnih objektov in posledično zmanjševanje stroškov za porabljeno energijo. 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 902.760 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema izvajanje programov s  področja cestnega prometa in infrastrukture, železniške 
infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.  
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije  (Uradni list RS, št. 58/2006) 
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (Uradni list 
RS, št. 39/13) 
- Občinski prostorski načrt (OPN) in Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN) 
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 z dne 26. 7. 2007 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Programi v okviru tega področja občinskega proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, 
zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni 
mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja 
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konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanja obrobnih območij občine in boljše oskrbe lokalnega 
gospodarstva. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
  
 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
Vrednost: 902.760 € 

Opis glavnega programa 
V okviru programa se uresničujejo naloge na področju razvoja cestnega prometa in infrastrukture, in sicer 
upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
urejanje cestnega prometa in cestne razsvetljave. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- razvoj občinskega cestnega omrežja, ki bo omogočal nemoteno in varno odvijanje prometa ter povečal 
varnost udeležencev v prometu in prebivalstva ob cestah 
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje 
- spodbujanje gospodarskega razvoja občine preko skrajševanja potovalnih časov, zmanjševanja zastojev v 
prometu, boljše medregijske povezanosti ter navezave na državne ceste 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- gradnja cestnega omrežja 
- vzdrževanje in razvoj občinskega cestnega omrežja ter objektov in opreme na njih 
- gradnja, vzdrževanje in razvoj cestne razsvetljave 
- urejanje cestnega prometa (parkirišč, avtobusnih postajališč, oglaševanja) 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
13029004 Cestna razsvetljava 
13029006   Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Vrednost: 433.379 € 

Opis podprograma 
V okviru podprograma Občina Hrastnik zagotavlja sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih 
cest (letno in zimsko) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, 
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/14 - odl. US, 46/2015) 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list 
RS, št. 62/1998, 109/2010-ZCes-1) - se uporablja do uveljavitve ustreznih predpisov na podlagi Zakona o 
cestah, kolikor ni v nasprotju z njim 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list 
RS, št. 49/1997, 2/2004, 109/2010-ZCes-1) - se uporablja do uveljavitve ustreznih predpisov na podlagi 
Zakona o cestah, kolikor ni v nasprotju z njim 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 
110/2006, 49/2008, 64/2008 (65/2008 popr.), 109/2010-ZCes-1) - se uporablja do uveljavitve ustreznih 
predpisov na podlagi Zakona o cestah, kolikor ni v nasprotju z njim 
- Odlok o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2012) 
- Odlok o kategorzaciji občinskih cest v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/99, 7/2006, 29/2009, 
18/2014) 
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2013) 
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- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 
Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 
109/2010-ZVoz, 7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13, 39/2011-ZJZ-E, 47/2011 Odl.US: U-I-119/10-6) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/2013-UPB2) 
- Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2016 
- Koncesijska pogodba o izvajanju obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v 
Občini Hrastnik, št. 014-2/2013, z dne 20.11.2013 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- kvalitetno upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskega cestnega omrežja 
- tekoče odvijanje cestnega prometa 
- povečanje prometne varnosti in pretočnosti 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko) 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko) 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne 
ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine) 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Vrednost: 324.181 € 

Opis podprograma 
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje  občinskih cest 
ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, 
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/14 - odl. US, 46/2015) 
- Odlok o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2012) 
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/99, 7/2006, 
29/2009, 18/2014) 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 
Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 
109/2010-ZVoz, 7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13, 39/2011-ZJZ-E, 47/2011 Odl.US: U-I-119/10-6) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/2013-UPB2) 
- Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2016 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- razvoj cestnega prometa in infrastrukture: gradnja cestnega omrežja (nove cestne povezave)  
- tekoče odvijanje cestnega prometa 
- povečanje prometne varnosti 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 
- gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti 
- gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, 
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine) 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 
Vrednost: 34.200 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, 
kategorizacijo cest, banko cestnih podatkov, kataster prometne signalizacije, prometne tokove, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/14 - odl. US, 46/2015) 
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- Odlok o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2012) 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 
Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 
109/2010-ZVoz, 7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13, 39/2011-ZJZ-E, 47/2011 Odl.US: U-I-119/10-6) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/2013-UPB2) 
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja 
prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanja javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov 
s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov 
ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje  in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč 
ter prometne signalizacije in neprometnih znakov. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 
- gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije 
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov 
- vzdrževanje banke cestnih podatkov 
- vzdrževanje katastra prometne signalizacije 
 

13029004 - Cestna razsvetljava 
Vrednost: 111.000 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje ter gradnjo in investicijsko 
vzdrževanje cestne razsvetljave. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/14 - odl. US, 46/2015) 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 
Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 
109/2010-ZVoz, 7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13, 39/2011-ZJZ-E, 47/2011 Odl.US: U-I-119/10-6) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/2013-UPB2) 
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 
62/2010, 46/2013) 
- Odlok o javni razsvetljavi v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 20/2011, 35/2012 (24/2014-
popr.)) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo 
- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja 
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- postopno zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo 
- postopna prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja 
 
 

14 - GOSPODARSTVO 
Vrednost: 59.795 € 
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje gospodarstva zajema pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu, promocijo občine in razvoj 
turizma. V okviru tega področja se bodo zagotavljali nekateri pogoji za razvoj malega gospodarstva v 
občini  in v skladu z zakonom opravljali naloge s področja turizma.  
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, MGRT, 13.11.2014, 
- Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 - 2016, Vlada RS, junij 2012,  
- Razvojni program občine Hrastnik 2020+, Občina Hrastnik,  29. maj 2014, 
- Program razvoja podeželja Slovenije za obdobje 2014-2020, 15.2.2015 
- Regionalni razvojni program zasavske regije za obdobje 2014 - 2020, sprejet 6.10.2015 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- ustvarjanje možnosti za gospodarsko preobrazbo z ohranjanjem in  in ustvarjanjem novih delovnih 
mest ter posledično zniževanjem števila brezposelnih na lokalnem in regionalnem nivoju; 
-  pospeševanje nastajanja novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo 
prestrukturiranja in povečevanjem  konkurenčnosti in uvajanjem novih tehnoloških ter drugih znanj v 
poslovne aktivnosti podjetij: 
-  osredotočanje na podporo podjetniškim projektom, ki prinašajo nova delovna mesta, rast podjetja in višjo 
dodano vrednost v različnih panogah ter s tem zagotavljajo večjo konkurenčnost in dolgoročno stabilnost 
podjetja; 
-  zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju; 
- spodbujanje podjetniške kulture in miselnosti, še zlasti pri mladih 
- povečanje sodelovanja in povezovanja med hrbteničnimi in malimi podjetji ter podpornim okoljem in 
podjetji 
- promocija kraja in turistične ponudbe  
- povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe, izvajanje razvitih turističnih programov. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Vrednost: 52.000 € 

Opis glavnega programa 
Program zajema finančne podpore malemu gospodarstvu za sofinanciranje naložb za prestrukturiranje 
podjetij in povečevanje konkurenčnosti in prepoznavnosti podjetij, za sofinanciranje pridobivanja novih 
znanj in predstavitev na trgu, ustvarjanju podpornega okolja za razvoj podjetništva (delovanje združenj na 
področju podjetništva, podjetniškega krožka v osnovni šoli).  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- spodbujanje razvoja malega gospodarstva s pomočjo uvajanja novih tehnologij in znanj ter promocije,  
- spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- spodbujanje uvajanja novih programov ali širitev obsega obstoječih dejavnosti z novimi 
storitvami/proizvodi 
- spodbujanje pridobivanja novih znanj na področju podjetništva kot enega izmed osnovnih pogojev 
konkurenčnosti in osvajanja novih trgov/tržnih niš 
- zmanjševanje števila brezposelnih v občini 
- ustvarjanje podjetniškega podpornega okolja  (delovanje zbornic, ki spodbujajo razvoj malega 
gospodarstva)  
- spodbujanje delovanja podjetniškega krožka v osnovni šoli (vključevanje mladih). 
Kazalniki: 
- št. uspešno izvedenih prijav na javni razpis 
- št. sofinanciranih naložb v malem gospodarstvu 
- št. sofinanciranih novih delovnih mest. 
Ostali kazalniki še niso znani, ker bodo ukrepi znani šele po objavi ajvnega razpisa za področje malega 
gospodarstva (v javnme razpisu so zajeti le določeni ukrepi, ne vsi). 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
14029001  Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Vrednost: 52.000 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje podpore enotam malega gospodarstva (mikro, mala podjetja) za naložbe v 
opredmetena in neopredmetena sredstva, odpiranje novih delovnih mest, izobraževanje, delovanje 
podjetniških krožkov,  ipd.). Izvajali se bodo ukrepi, ki so vključeni v pravilnik o dodeljevanju pomoči de 
minimis in drugih pomoči (nedržavna pomoč za delovanje zbornic, delovanje podjetniških 
krožkov).  Sredtva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Uredba komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju evropske unije pri pomoči de minimis (Ur. list EU, št. 352) 
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de 
minimis" (Ur. list RS, št. 61/2004, 22/2007 in 50/2014) 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/2004-ZSDrP) 
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. list RS, št. ZPOP, št. 102/2007, 57/2012, 82/2013, 
17/2015) 
- Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 69/2009-UPB, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012, 
82/2013, 55/2015) 
- Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 97/2009 - UPB, ZZad) 
- Zakon o socialnem podjetništvu (Ur. list RS, št. 20/2011, 90/2014-ZDO-1) 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/2004, 57/2012, 17/2015) 
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva  v občini Hrastnik  (Ur. vestnik 
Zasavja št. 5/2015 z dne 2.3.2015) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- spodbujanje uvajanja novih razvojnih programov podjetij ter širitev obstoječih s pomočjo 
prestrukturiranja podjetij in uvajanja novih tehnologij in znanj ter inovacij, 
- spodbujanje delovanja podpornega okolja, ki razvija in podpira podjetništvo (svetovanja za brezposelne 
osebe in podjetnike, delovanje podjetniških krožkov v osnovi šoli), 
 
Kazalniki: 
- število sofinanciranih novih delovnih mest 
- število sofinanciranih naložb delujočih mikro in malih podjetij 
- delovanje podpornega okolja za malo gospodarstvo za ohranjanje in razvoj malih podjetij  
- delovanje podjetniškega krožka na osnovni šoli 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- priprava in izvedba javnega razpisa za dodeljevanje finančnih spodbud v letu 2016 (upoštevanje finančnih 
spodbud za ukrepe iz drugih javnih virov). 
- obveščanje in motiviranje podjetnikov oziroma brezposelnih oseb o drugih spodbudah podpornih institucij 
v okviru izvajanja Programa konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Občin Hrastnik, Radeče in 
Trbovlje 2013-2018 (davčne olajšave, pomoči za zaposlovanje, pomoči za usposabljanje na delovnem 
mestu, ipd.), ipd. 
- obveščanje podjetij o aktivnostih podpornega okolja (organizacija posvetov, delavnic, izobraževanja, 
predstavitev, ipd.). 
Kazalniki: 
Kazalniki bodo znani po sprejemu pogojev javnega razpisa.  
Predvideni kazalniki:  
- št. sofinanciranih novih delovnih mest 
- št. izvedenih naložb malih podjetij 
- delovanje podjetniškega krožka na osnovni šoli 
- število izvedenih svetovanj na področju podjetništva za podjetnike in njihove zaposlene  ter brezposelne 
osebe, ki razvijajo podjetniške ideje in dejavnosti. 
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1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Vrednost: 7.795 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. Za ta program se namenjajo 
sredstva za delovanje TIC Zasavje in promocijo občine. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- promocija občine (prospekti, info označitve/table/kažipoti, prireditve in drugi dogodki, ipd.) 
- razvoj turizma na lokalnem in regionalnem nivoju (povezovanje turističnih ponudnikov, usklajevanje 
turistične ponudbe z razvojem regionalne blagovne znamke in njenih standardov, ipd.),  
- izboljšanje kakovosti turistične ponudbe in storitev turističnih ponudnikov (izobraževanje, javna 
prireditev, promocijski material) 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- označitev turističnih točk (kažipoti, table, ipd.) 
- sodelovanje pri projektu Moja dežela - lepa in gostoljubna na nacionalnem nivoju 
- sodelovanje v regionalnem projektu "Sofinanciranje medobčinskega TIC" 
- Kazalniki: 
Sofinanciranje medobčinskega TIC: obveznost po projektu Natura - turistične zanimivosti Zasavja 
zagotavljanje 1 delovnega mesta (turizem, s poudarkom Natura),   
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
14039001 - Promocija občine 
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 

14039001 - Promocija občine 
Vrednost: 675 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje promocijo občine - prospekti, razglednice, fotografije, spominki, ipd.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
-Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04, 57/2012, 17/2015) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje promocijskega materiala, spominkov, fotografij, ipd. za promocijske namene. 
Kazalnikov: 
- nabava promocijskega materiala ali izdelkov za promocijo občine 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje različnega promocijskega materiala občine (fotografije, prospekti, spominki, ipd.). 
Kazalniki: 
- št. nabavljenih promocijskih produktov 
Nabavljeni bodo v skladu z določili javnega naročanja (naročilo male vrednosti). 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Vrednost: 7.120 € 

Opis podprograma 
Podprogram zajema spodbujanje sofinanciranje programov turističnih organizacij, turističnih prireditev, 
delovanje turističnih vodičev ter razvoj turistične infrastrukture. Občina Hrastnik se v okviru tega 
podprograma vključuje tudi v regijske programe za uspešno črpanje evropskih sredstev. V okviru 
regijskega projekta Natura - turistične zanimivosti Zasavja, katerega nosilec je bila Občina Trbovlje in 
pridobljena sredstva ESRR (Evropski sklad za razvoj regij) je bilo potrjeno delovno mesto za delovanje 
TIC-a za obdobje 5 let. Zasavske občine so zagotovile delovanje TIC Zasavje v okviru Mladinskega centra 
Trbovlje od leta 2012 dalje. V TIC-u je zaposlena 1 oseba, ki pokriva območje Zasavja in opravlja naloge 
TIC-a.  
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V okviru nacionalnega projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna bo izvedeno ocenjevanje krajev. 
Ocenjevanje izvaja Turistična zveza Slovenije (nacionalni nivo, po kategorijah - zdravilišča, turistični kraji, 
srednji kraji, ipd.).   
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 - Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04, 57/2012, 17/2015) 
- Odlok o turistični taksi v občini Hrastnik (Ur. vestnik Zasavja, 10/2015, dne 17.4.2015) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- označevanje turističnih točk (kažipoti, table, ipd.) 
- sodelovanje pri nacionalnem projektu "Moja dežela - lepa in gostoljubna " (hortikulturna urejenost kraja, 
čisto okolje) 
- sodelovanje v regionalnem projektu "Sofinanciranje medobčinskega TIC-a", ki se izvaja 2011-2016  
Kazalniki: 
- projekt "Sofinanciranje medobčinskega TIC": 1 delovno mesto v Zasavju (poudarek na Naturi in drugih 
znamenitosti Zasavja). 
- sodelovanje pri ocenjevanju krajev v okviru projekta "Moja dežela - lepa in gostoljubna". 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- označitev turističnih točk (obnova manjkajočih kažipotov, tabel ali drugih oblik označitev oz. postavitev 
novih) 
- sodelovanje pri projektu nacionalnem Moja dežela - lepa in gostoljubna na nacionalnem nivoju  
-  sodelovanje v regionalnem projektu "Sofinanciranje medobčinskega TIC-a"  
Kazalniki: 
-projekt "Sofinanciranje medobčinskega TIC-a": 1 delovno mesto v Mladinskem centru rbovlje (v sklopu 
hotela), kjer deluje TIC Zasavje. 
  

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Vrednost: 387.719 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih 
virov, in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.  
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- okoljska politika Evropske unije 
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 
do leta 2017), z dne 11. 11. 2010 in Sprememba Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), z dne 14. 7. 2011 
-  Operativni program oskrbe s pitno vodo, julij 2006 
- Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10, z dne 3. 11. 2009  
- Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka /Revizija 
operativnega programa doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka iz leta 
2005/ z dne 4. 1. 2007 
- Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, z dne 13. 3. 2013 
- Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih 
odpadkov (marec 2008)  
- Dolgoročni načrt za 13. Zasavsko lovsko upravljalno območje za obdobje 2007-2016, Zavod za gozdove 
Slovenije 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj predstavlja izboljšanje stanja okolja v Občini Hrastnik. Z vsakim realiziranim projektom s 
področja varstva okolja, je dosežen neposreden vpliv na  izboljšanje stanja okolja na lokalnem nivoju, kar 
bo razvidno iz poročil o stanju okolja v Občini Hrastnik.  
Dolgoročni cilj je tudi ohranjanje divjadi na lokalnem nivoju. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 
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1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Vrednost: 387.137 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad 
onesnaženjem okolja. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- izboljšanje stanja voda 
- nadgradnja doseženega stanja na področju ravnanja z odpadki z uveljavljanjem novih pristopov k 
ravnanju z odpadki zaradi zmanjševanja količine odloženih odpadkov na odlagališču ter s tem škodljivih 
vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi na zdravje ljudi in okolje ter zmanjševanje uporabe virov 
in spodbujanje praktične uporabe ustreznega ravnanja z odpadki  
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 
- gradnja in vzdrževanje odlagališč 
- odvoz in ločeno zbiranje odpadkov 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje vodnih virov 
 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Vrednost: 50.916 € 

Opis podprograma 
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za 
odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine 
(rente) za komunalno deponijo. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB-1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-
10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 
57/2012, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/2013, 56/2015) 
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015) in drugi podzakonski predpisi, ki urejajo 
ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov 
- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/2014, 54/2015) 
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009, 
20/2012) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- postopna uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter posledično zmanjševanje obremenjevanja 
okolja z odpadki 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- vzdrževanje odlagališč 
- nabava posod za odpadke 
- ločeno zbiranje odpadkov na izvoru 
- odvoz komunalnih in kosovnih odpadkov 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
Vrednost: 336.221 € 

Opis podprograma 
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in 
čistilnih naprav. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB-1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-
10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 
57/2012, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/2013, 56/2015) 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, 
45/2007, 63/2009, 105/2010) 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, 
št. 98/2007, 30/2010) 
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011,  
8/2012, 108/2013) 
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izboljšanje stanja vodnega okolja 
- varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- gradnja sekundarnega fekalno kanalizacijskega omrežja 
- zagotavljanje čim večjega priključevanja na centralno čistilno napravo 
- vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 

 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 
Vrednost: 582 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot (za urejanje območij, kjer živi oz. se giblje 
divjad).  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Hrastnik (namenska sredstva v skladu z 
Zakonom o lovstvu in divjadi, koncesijska dajatev - 50 % lokalna skupnost, 50 % država). 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izvajanje biomeliorativnih ukrepov (gozdne jase, grmišča, logi, vodni habitati, pasišča, remize, gozdni 
robovi, grmovne in drevesne vrste, krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv) ali 
biotehničnih ukrepov (gnezdilnice, solnice, umetna dupla, preže). 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 
Vrednost: 582 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje obnovo naravne dediščine (območje kjer se zadržuje divjad). Država podeljuje 
koncesijo upravljavcem za posamezna lovna območja (lovskim družinam). Upravljavci lovnih območij 
podpišejo koncesijsko pogodbo za določeno obdobje (za več let) in se zavežejo za plačevanje koncesijske 
dajatve državi oz. pristojnemu ministrstvu, le-to pa nakaže del sredstev lokalnim skupnostim (Zakon o 
divjadi in lovstvu, 50 % delež prejmejo lokalne skupnosti). Sredstva so namenska, kar pomeni, da se lahko 
porabljajo le v skladu z namenskimi izdatki, opredeljenim v Odloku o porabi koncesijske dajatve za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo in Zakonom o divjadi in lovstvu. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. list RS, št. 16/2004, 17/2008, 46/2014-ZON-C) 
- Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. list RS, št. 100/2008). 
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. vestnik Zasavja, št. 
21/2010). 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ohranjanje narave (ohranjanje divjadi v lokalnem okolju). 
Kazalnik: 
- nakup krme za prehranjevanje divjadi v neugodnih vremenskih in drugih razmerah. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ohranjanje narave, predvsem divjadi. Usklajevanje nalog z letnimi načrti zavoda za gozdove in lovskimi 
družinami (nakup krme za divjad - za premostitev mrzlih zimskih dni,  ipd.). 
Za leto 2016 je s predstavniki zavoda za gozdove in lovskimi družinami bilo dogovorjeno, da se sredstva 
namenijo za nabavo krme za divjad (koruza, ipd.). Krma se dostavi lovskim družinam, ki pokrivajo lovna 
območja v Hrastniku in skrbijo za divjad na tem območju.  
Kazalniki: 
- količina nabavljene krme za divjad. 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 949.631 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/2004; 33/2007- ZPNačrt, 99/2007, 57/2012) 
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004; 33/2007-ZPNačrt, 99/2007, 
57/2012) 
- Splošne smernice s področja razvoja poselitve, z dne 29. 1. 2013 
- Splošne smernice s področja energetike, z dne 15. 2. 2013 
- Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč, z dne 29.4.2014 
- Splošne smernice za področje gozdarstva, marec 2013 
- Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora, verzija 1.2, z dne 2.2.2015 
- Splošne smernice s področja upravljanja z vodami, Ver. 1.1., z dne 16. 8. 2013 
- Splošne smernice za načrtovanje občinskega prostorskega načrta za področje varstva nepremične kulturne 
dediščine, z dne 28. 1. 2013 
- Splošne smernice s področja obrambe za pripravo prostorskih aktov, z dne 28. 1. 2013 
- Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom 
- Splošne smernice za pripravo občinskega prostorskega načrta ali medobčinskega prostorskega načrta, z 
dne 5. 8. 2015 
- Operativni program oskrbe s pitno vodo, julij 2006 
Dokumenti, ki še niso sprejeti: 
- Nacionalni stanovanjski program 2015-2025, Ministrstvo za okolje in prostor, predlog z dne  februar 2015 
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 -2020, Vlada RS, predlog z dne 10.9.2015 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Prostorsko planiranje in komunalna dejavnost: 
- doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje 
vključenosti občine v prostorski razvoj nacionalnega in evropskega prostora; 
- ustvariti pogoje za dostop do državnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočila učinkovitejšo 
implementacijo ciljev uravnoteženega in trajnostnega razvoja občine; 
- načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti 
izvedejo in služijo svojemu namenu; 
- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov 
razvoja z javnimi koristmi na področju varstva okolja; 
- dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe; 
- izboljšanje kvalitete življenja v občini; 
Javna tržnica: 
- izboljšati samooskrbo lokalnega območja s kmetijskimi proizvodi ter pospeševanje prodaje na javni 
tržnici. 
Stanovanjska dejavnost:  
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- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami; 
- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi; 
- urejanje zk stanja. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
1603 - Komunalna dejavnost 
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Vrednost: 214.685 € 

Opis glavnega programa 
V okviru programa se zagotavljajo sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad 
prostorom, vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom ter odkupe zemljišč. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- določitev ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine 
- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena 
- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor 
- ažurna evidenca gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena 
- urejanje zemljiškoknjižnih stanj 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- priprava in sprejem občinskega prostorskega načrta 
- priprava in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov 
- vodenje in vzdrževanje evidence gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena 
- izvedba letnega načrta nabav in prodaj 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 
16029003 Prostorsko načrtovanje 
 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
Vrednost: 24.000 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje sredstva, s katerimi se zagotavljajo naloge povezane s poimenovanjem  ulic in 
naselij, urejanjem mej občine, vzpostavitvijo in ažuriranjem evidenc stavbnih zemljišč ter lokalno 
geodetsko službo.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-
ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 
Skl.US: U-I-43/13-8, 76/2014 - odl. US, 14/2015-ZUUJFO) 
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št.  102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-
ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: 
U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 
101/13 - ZDavNepr, 110/13, 19/2015) 
- Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/2010) 
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009 (26/2010 
popr.)) 
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja, 29/2009) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
-  vodenje katastrov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda 
- vodenje in vzdrževanje katastra javne kanalizacije 

 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 
Vrednost: 17.185 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za nadzor kvalitete pitne vode vaških vodovodnih sistemov 
in izdelavo občinskega programa varstva okolja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB-1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-
10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 
57/2012, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/2013, 56/2015) 
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009 (26/2010 
popr.)) 
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšane kvalitete pitne vode v 
kemijskem in mikrobiološkem smislu 
- spremljanje stanja okolja 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- analize vode iz vodooskrbovalnih sistemov in obveščanje prebivalcev o kvaliteti pitne vode 
- priprava občinskega programa varstva okolja 
 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 
Vrednost: 173.500 € 

Opis podprograma 
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-
ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 
Skl.US: U-I-43/13-8, 76/2014 - odl. US, 14/2015-ZUUJFO) 
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št.  102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-
ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: 
U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 
101/13 - ZDavNepr, 110/13, 19/2015) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena 
- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta 
- nadaljevanje priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
- priprava strokovnih podlag za prostorske načrte 

 

1603 - Komunalna dejavnost 
Vrednost: 430.646 € 
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Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, 
sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- izboljšanje kvalitete bivanja z izboljšanjem komunalne opremljenosti naselij 
- ohranjanje delovanja javne tržnice 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter 
posodabljanjem obstoječih 
- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo 
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub 
- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo 
- ohranjanje delovanja javne tržnice 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16039001 Oskrba z vodo 
16039003 Objekti za rekreacijo 
16039004 Praznično urejanje naselij 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
 Proračunski uporabnik: Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo (delno 16039005-javna tržnica) 
 

16039001 - Oskrba z vodo 
Vrednost: 179.678 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje sredstva za gradnjo in vzdržrevanje vodovodnih sistemov, vključno s hidrantnim 
omrežjem. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB-1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-
10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 
57/2012, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/2013, 56/2015) 
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009 (26/2010 
popr.)) 
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012) 
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter 
posodabljanjem obstoječih 
- izboljševanje standrda oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšane kvalitete pitne vode v 
kemijskem in mikrobiološkem smislu 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- gradnja sekundarnega vodovodnega omrežja 
- število novih priključkov 
- kvalitetna in neoporečna pitna voda v sistemih 
 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Vrednost: 400 € 

Opis podprograma 
Podprogram zajema urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost, gradnjo in vzdrževanje pokopališč in 
mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
-Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP) (Ur. list SRS, št.34/1984, 
Ur. list SFRJ, št. 83/1989, Ur. list SRS, št. 5/1990, Ur. list RS-stari, št. 26/1990, 10/1991, Ur. list RS/I, št. 
17/1991 - ZUDE, Ur. list RS, št. 13/1993, 110/2002 - ZGO, 2/2004 - ZZdrl - A) 
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja, 21/2002) 
- Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanje, urejanje in 
vzdrževanje pokopališč, dajanje grobnih prostorov v najem in izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti 
v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje ustreznega standarda objektov in infrastrukture na pokopališču. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- prevzem vaških pokopališč v upravljanje 
 

16039003 - Objekti za rekreacijo 
Vrednost: 70.000 € 

Opis podprograma 
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo 
(zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za 
rekreacijo. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št.  102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-
ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: 
U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 
101/13 - ZDavNepr, 110/13, 19/2015) 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-
ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 
Skl.US: U-I-43/13-8, 76/2014 - odl. US, 14/2015-ZUUJFO) 
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 6/2010) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- dvig kakovosti bivanja z zagotavljanjem objektov za rekreacijo ter zagotovitev ustreznih površin za 
rekreacijo - igro otrok 
- zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin 
- zagotavljanje standarda, ki daje Hrastniku videz urejenega in čistega mesta 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izboljšanje stanja zelenic ob prometnicah 
- urejanje in tekoče vzdrževanje javnih površin - zelenic, parkov, otroških igrišč, objektov namenjenim 
športu in rekreaciji na prostem, ipd. 
 
 

16039004 - Praznično urejanje naselij 
Vrednost: 24.000 € 

Opis podprograma 
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 
67/1994, 14/1999 Odl.US: U-I-296/94) 
- Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/2004) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- počastitev državnih in občinskega praznika 
- izkaz spoštovanja in ohranjanja pozitivne tradicije in kulture 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izobešanje zastav ob praznikih Republike Slovenije, občinskem prazniku Občine Hrastnik ter športnih, 
kulturnih in drugih prireditvah in javnih shodih 
 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 
Vrednost: 156.568 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje sredstva za plakatiranje, javne sanitarije in javne tržnice. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Odlok o oglaševanju v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008) 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007) 
- Odlok o tržnem redu javne tržnice (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2009, 23/2011) 
- Odlok o pogojih za podelitev koncesije za upravljanje izbirne lokalne javne tržnice v Hrastniku (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 6/2010) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- reguliranje in nadzor nad mesti oglaševanja v občini zaradi vpliva na zunanji izgled mesta oziroma naselij 
v občini 
- ohranjanje delovanja javne tržnice ter pospeševanje lokalne samooskrbe 
Kazalnik: 
- delovanje javne tržnice 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotovitev določenega števila obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja z namenom reguliranja in 
nadzora nad prostorom oglaševanja v občini ter vzdrževanje in upravljanje le teh 
- ohranjanje delovanja tržnice (pospeševanje lokalne samooskrbe, s poudarkom na ponudbi kmečkih 
pridelkov in izdelkov, pospeševanje raznovrstne prodaje na tržnici, ipd.). Na drugih lokacijah (izven 
tržnice) se bodo izvajale začasne prodaje na premičnih stojnicah, v kolikor bodo zainteresirani organizatorji 
in prodajalci. V letu 2015 se je poskusno izvajala občasna prodaja pred Večnamenskim družbenim 
objektom Podkraj ob določenih sobotah (organizator prodaje je KS Steklarna). Načrtuje se, da se 
bo prodaja na stojnicah izvajala tudi v letu 2016. 
Kazalnik: 
- št. oddanih prodajnih miz na javni tržnici v letu 2016 
- št. sofinanciranih prodajnih miz na javni tržnici v letu 2016 v okviru prireditve "Podeželje in mi", ki se 
izvaja ob sobotah 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 304.300 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem 
področju.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami. 
- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in 
   posodobitvami, 
- tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti Občine Hrastnik 
Kazalniki: število pridobljenih novih stanovanja in število obnovljenih stanovanj. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
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16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 123.950 € 

Opis podprograma 
Ta podprogram zajema vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj v lasti občine.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11) 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14) 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/2010, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15) 
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. list RS, št. 47/06) 
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08) 
- Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Ur. list  RS, št. 18/04) 
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 
47/14) 
- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižje vrednosti 
prispevka (Ur. list RS, št. 11/04) 
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 60/09, 87/11, 85/13) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami. 
Kazalniki: število obnovljenih stanovanj  

 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 
Vrednost: 180.350 € 

Opis podprograma 
Program zajema, upravljanje in  tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, 
upravljanje, tekoče vzdrževanje, vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov)) in plačilo subsidiarne 
odgovornosti lastnika. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/03, 57/08) 
- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižje vrednosti 
prispevka (Ur. list RS, št. 11/04) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z tekočim vzdrževanjem stanovanj v lasti 
občine 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu s  tekočim vzdrževanjem stanovanj v lasti 
občine. 
  
 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Vrednost: 226.900 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
To področje zajema  določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe 
zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. V okviru tega področja se bodo ustvarjali 
in pospeševali pogoji za nemoteno delovanje in čim kvalitetnejše izvajanje zdravstvenega varstva občanov 
na primarni ravni.  
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010 2015), Ljubljana 2010 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, opredeljenih 
v zakonskih aktih.  
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1702 - Primarno zdravstvo 
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 
1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
 

1702 - Primarno zdravstvo 
Vrednost: 51.400 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti  na področju primarnega zdravstva (ZD 
Hrastnik, ambulanta Dol) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe 
na primarni ravni 
- sofinanciranje dislocirane ambulante na Dolu pri Hrastniku. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe 
na primarni ravni 
- sofinanciranje dislocirane ambulante na Dolu pri Hrastniku. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
Vrednost: 51.400 € 

Opis podprograma 
Podprogram  vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za 
zdravstvene domove.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 14/13)   
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne zdravstvene službe na 
primarni zdravstveni ravni,  
- sofinanciranje dislocirane ambulante na Dolu pri Hrastniku. 
 
Kazalniki: / 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne zdravstvene službe na 
primarni zdravstveni ravni,  
- sofinanciranje dislocirane ambulante na Dolu pri Hrastniku. 
Kazalniki:/ 
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1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
Vrednost: 175.500 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 - zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21.  točki 15. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
- ugotavljanje vzroka smrti občanov. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov  
- ugotavljanje vzroka smrti občanov. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
17079001- Nujno zdravstveno varstvo 
17079002 - Mrliško ogledna služba 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
Vrednost: 158.000 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, 
plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 
87/11, 91/13) 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15) 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21.točki 15. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
Kazalniki: / 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21.točki 15. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
Kazalniki: / 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 17.500 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje plačilo storitev mrliško ogledne službe. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 14/13)   
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. list RS, št. 56/93, 15/08) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ugotavljanje vzroka smrti občanov. 
Kazalnik: / 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ugotavljanje vzroka smrti občanov. 
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Kazalnik: / 
 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Vrednost: 705.558 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
To področje zajema  programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin 
(veteranske organizacije in druge posebne skupine - društva). V okviru tega področja se bo občanom 
zagotavljala dostopnost do informacij preko občinskega glasila, objav v medijih,  dostopnost občanov do 
vseh kulturnih programov, skrb lokalne skupnosti za kulturno dediščino, bralno kulturo, vključevanje v 
športno rekreativno dejavnost in vse vrste društvene dejavnosti.  
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014 - 2017 (Ur. list RS, št. 99/2013) 
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023 (Ur. list RS, št. 26/2014) 
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana 2014 
-  Nacionalni program za mladino 2012 - 2021 
- Razvojni program Občine Hrastnik 2020+, Občina Hrastnik, 29. maj 2014. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva 
in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje, 
itd), 
- zagotavljanje pogojev za prikaz in ohranitev premične kulturne dediščine v Muzeju Hrastnik,  
- zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev, 
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, 
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,  
- povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov,  
- povečanje števila športno aktivnih občanov, 
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v 
športu, 
- zagotavljanje pogojev za uresničevanje obstoječih mladinskih politik, 
- izvedba javnih razpisov za sofinanciranje dejavnosti 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
1803 - Programi v kulturi 
1804 - Podpora posebnim skupinam (programi za mlajšo in starejšo generacijo) 
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
Vrednost: 4.300 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične dediščine (Muzej 
Hrastnik, Mlakarjevo stanovanje, kulturni spomeniki, spomeniki NOB). 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine 
- ureditev steklarske zbirke v Muzeju Hrastnik 
- organizacija delavnic za predšolske in šolske otroke v okviru zbirk lutk in šolstva v Muzeju Hrastnik 
Kazalniki: 
- število obiskovalcev muzeja, Mlakarjevega stanovanja in ostale kulturne dediščine. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18029001 - Nepremična kulturna dediščina 
18029002 - Premična kulturna dediščina 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 
Vrednost: 2.000 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje vzdrževanje spominskih obeležij ( manjše obnove posameznih spominskih obeležij 
in hortikulturno ureditev teh spominskih obeležij, dvakrat letno). 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 90/12, 111/13) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ohranjanje nepremične kulturne dediščine 
Kazalniki: / 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ohranjanje nepremične kulturne dediščine 
Kazalniki: / 

18029002 - Premična kulturna dediščina 
Vrednost: 2.300 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje odkup premične kulturne dediščine (ključno zasebnega arhivskega gradiva), 
dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 90/12, 111/13) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ohranjanje premične kulturne dediščine  
Kazalniki:  
- število obiskovalcev v muzeju in Mlakarjevem stanovanju 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ohranjanje premične kulturne dediščine  
Kazalniki:  
- število obiskovalcev v muzeju in Mlakarjevem stanovanju 

 

1803 - Programi v kulturi 
Vrednost: 365.980 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za knjižnično dejavnost,  ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi ter 
objave občine v različnih medijih.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva 
in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje, 
itd), 
- zagotavljanje pogojev za prikaz in ohranitev premične kulturne dediščine v Muzeju Hrastnik,  
- zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev, 
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti. 
- vzdrževanj sistema obveščanja javnosti 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- na področju knjižničarstva ustvarjanje pogojev za nadaljnje izboljšanje kulture branja in povečanje 
dostopnosti do knjige in revij vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini,   
- preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, nabavo opreme in vzdrževanja prostorov 
društvom s  področja ljubiteljske kulture in Zvezi kulturnih društev, 
- izdaja strokovnih publikacij po posameznih muzejskih zbirkah, organizacija delavnic za osnovno šolsko 
mladino v okviru posameznih muzejskih zbirk ali celoti, 
- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih  dejavnosti v objektih, ki so v upravljanju javnega 
zavoda Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik in objektih posameznih krajevnih skupnosti,  
- objava informacij občine v raznih oblikah medijev                                  
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
18039003 - Ljubiteljska kultura 
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 
18039005 - Drugi programi v kulturi 
18039004 - Mediji in avdiovizialna kultura 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Oddelek za splošne zadeve 
 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
Vrednost: 183.431 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, 
izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij, itd. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01)                   
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/27-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13) 
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. list RS, št. 29/03) 
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. list Rs, št. 40/12 in spremembe) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico 
- povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva 
- pospeševanje obračanje knjižničnega gradiva 
- biti posrednik pri razvoju bralne kulture 
- spodbujati informacijsko pismenost 
- spodbujati hrastniško literarno in domoznansko dejavnost s predstavitvijo in kulturnimi prireditvami 
- spodbujati vseživljenjsko učenje in izobraževanje 
- spodbujati socialno enakost z nudenjem brezplačnega dostopa do virov znanja 
- biti pomemben dejavnik pri oblikovanju vsakdanjega, socialnega in gospodarskega življenja v občini 
Kazalniki:  
- število obiskov knjižnice in število izposoj knjižničnega gradiva, 
- število prireditev in število obiskovalcev teh prireditev. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico 
- povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva 
- pospeševanje obračanje knjižničnega gradiva 
- biti posrednik pri razvoju bralne kulture 
- spodbujati informacijsko pismenost 
- spodbujati hrastniško literarno in domoznansko dejavnost s predstavitvijo in kulturnimi prireditvami 
- spodbujati vseživljenjsko učenje in izobraževanje 
- spodbujati socialno enakost z nudenjem brezplačnega dostopa do virov znanja 
- biti pomemben dejavnik pri oblikovanju vsakdanjega, socialnega in gospodarskega življenja v občini 
Kazalniki:  
- število obiskov knjižnice in število izposoj knjižničnega gradiva  
- število prireditev in število obiskovalcev teh prireditev 
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18039003 - Ljubiteljska kultura 
Vrednost: 29.580 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
(revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, 
zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS,  št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13),  
- Zakon o društvih (Ur. list RS, št. 64/11-UPB2) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti. 
Kazalniki:  
- število društev in članstvo v društvih 
- število prireditev, ki jih organizirajo društva 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti. 
Kazalniki:  
- število društev in članstvo v društvih. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 
Vrednost: 40.500 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje lokalni časopis, lokalni radio, lokalno TV, sofinanciranje glasil, izgradnja 
kabelskega TV sistema. Informiranje občanov preko Radia KUM Trbovlje, - izdaja informacijskih 
publikacij.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o medijih (Ur. list RS, št. 110/06-UPB1, 47/12) 
  
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
-informiranje občanov preko Radia KUM Trbovlje, ETV 
- izdaja informacijskih publikacij, 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
  
-informiranje občanov preko televizijskega in radijskega medija 
- izdaja informacijskih publikacij, časopisa Hrastov list 

18039005 - Drugi programi v kulturi 
Vrednost: 112.469 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje  vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih 
sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja ter investicijsko 
vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup in gradnjo ter 
investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov). 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13),  
- Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 8/96) 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14) 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih  dejavnosti v objektih, ki so v upravljanju javnega 
zavoda Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik.  
Kazalniki:  
- število športnih in kulturnih prireditev 
- število obiskovalcev kulturnih in športnih prireditev. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih  dejavnosti v objektih, ki so v upravljanju javnega 
zavoda Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik.  
Kazalniki:  
- število  kulturnih prireditev 
- število obiskovalcev kulturnih prireditev. 

1804 - Podpora posebnim skupinam 
Vrednost: 12.200 € 

Opis glavnega programa 
Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje veteranskih organizacij, verskih skupnosti, 
narodnostnih skupnosti, romske skupnosti ter drugih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje programov 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 
Vrednost: 7.700 € 

Opis podprograma 
Program veteranski organizacij zajema sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov 
in borcev. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje izvajanja sprejetih programov dela 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- Program dela in finančni načrt društva 
 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 
Vrednost: 4.500 € 

Opis podprograma 
Ta program zajema financiranje programov upokojenskih društev. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje sprejetih programov dela  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- Plan in finančni načrt društev upokojencev 
 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Vrednost: 323.078 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in drugih prostočasnih aktivnosti, 
tudi mladih.  
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Dolgoročni cilji glavnega programa 
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,  
- povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov,  
- povečanje števila športno aktivnih občanov, 
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v 
športu. 
- sofinacniranje društvenih programov za predšolsko in šolsko mladino 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,  
- povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov,  
- povečanje števila športno aktivnih občanov, 
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v 
športu, 
- izvedba javnih razpisov 
  
Kazalci so uspešno izvedeni javni razpisi in sklenitev pogodb. 
 
  
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18059001 - Programi športa 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
18059002 Programi za mladino 
Proračunski uporabnik: Oddelek za splošne zadeve 
  

18059001 - Programi športa 
Vrednost: 243.386 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne 
zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v 
športu, financiranje v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih 
(prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, šport 
starejših rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje objektov (dvoran, igrišč - 
obratovalni str., zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), 
nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o športu (Ur. list RS, št. 22/98) 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu 
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti 
Kazalnik: 
- število udeležencev  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,  
- povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov,  
- povečanje števila športno aktivnih občanov, 
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v 
športu. 
Kazalnik: 
- število udeležencev 
 

18059002 - Programi za mladino 
Vrednost: 79.692 € 
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Opis podprograma 
Podprogram vključuje dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi 
(klubi študentov, društvo prijateljev mladine in drugi), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa 
otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja prostorov za mladinsko dejavnost. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 94/07-UPB-2, 76/0/8, 79/09, 51/10) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje mladinskih dejavnosti 
- izvedba javnega razpisa  
Kazalnik: 
- število udeležencev  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- povečanje števila  mladine, ki se ukvarjajo z raznimi interesnimi dejavnostmi 
- podpora društvom, ki se ukvarjajo z mladimi 
 
 
Kazalnik: 
- število udeležencev 
- uspešno izveden javni razpis 
 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
Vrednost: 2.448.589 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
To področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega 
glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim. V okviru tega področja 
se bo preko javnih zavodov zagotavljal in pospeševal vzgojno-izobraževalni proces in v okviru finančnih 
možnosti omogočalo izvajanje nadstandardnih programov.   
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS 
 - Razvojni program Občine Hrastnik 2020 + 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
-  kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in zagotavljanjem 
kakovostne izvedbe  Kurikula za vrtce, 
- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje 
sprejetih nacionalnih programov, 
- zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje odraslih in delovanje glasbenih šol, 
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti  otrok,  
- dvig izobrazbene ravni občanov z zagotavljanjem sredstev za štipendiranje na univerzitetnih, 
visokošolskih, višješolskih in poklicnih izobraževanjih, 
- krepitev zdravja in duha predšolskih in šolskih otrok z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja 
otrok. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
1905 - Drugi izobraževalni programi 
1906 - Pomoči šolajočim 
 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Vrednost: 750.861 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok - Vrtec Hrastnik.  
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Dolgoročni cilji glavnega programa 
- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in zagotavljanjem 
kakovostne izvedbe  Kurikula za vrtce, 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- bolj odprti in fleksibilni Kurikulum v različnih programih za predšolske otroke 
- pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje 
- izboljšanje informiranja vrtca in sodelovanja s starši 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19029001 - Vrtci 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 

19029001 - Vrtci 
Vrednost: 750.861 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili 
staršev), nakup opreme in gradnja ter vzdrževanje vrtcev. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 36/10) 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14 ) 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 
64/09-popr., 65/09-popr., 69/09-popr., 20/11), 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15), 
-  podzakonski predpisi 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in zagotavljanjem 
kakovostne izvedbe  Kurikula za vrtce, 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- bolj odprti in fleksibilni Kurikulum v različnih programih za predšolske otroke 
- pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje 
- izboljšanje informiranja vrtca in sodelovanja s starši 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Vrednost: 1.466.442 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol in glasbenih šol.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje 
sprejetih nacionalnih programov, 
- zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje odraslih in delovanje glasbenih šol, 
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti  otrok,  
- dvig izobrazbene ravni občanov z zagotavljanjem sredstev za štipendiranje na univerzitetnih, 
visokošolskih, višješolskih in poklicnih izobraževanjih, 
- krepitev zdravja in duha šolskih otrok z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja otrok. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje optimalnih materialnih pogojev za izvajanje programa osnovno šolskega izobraževanja in 
glasbenega izobraževanja,  
- vključevanje učencev s posebnimi potrebami v ustrezne programe izobraževanja,  
- izvajanje dela osnovno šolskega programa preko šole v naravi, 
- zagotavljanje dviga izobrazbene strukture občanov s štipendiranjem. 
 



 

Stran 76 od 166 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19039001 - Osnovno šolstvo 
19039002 - Glasbeno šolstvo 
 

19039001 - Osnovno šolstvo 
Vrednost: 1.435.942 € 

Opis podprograma 
Osnovno šolstvo vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in 
druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), 
tekmovanja učencev (nagrade), nakup in gradnja ter vzdrževanje osnovnih šol. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 
64/09-popr., 69/09-popr., 20/11), 
- Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06-UPB3, 102/07, 87/11, 63/13), 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. list RS, št. 58/11, 90/12), 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/2010). 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja  

19039002 - Glasbeno šolstvo 
Vrednost: 30.500 € 

Opis podprograma 
Glasbeno šolstvo vključuje materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo ter druge materialne 
stroške, zavarovanje, itd.), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program 
v glasbenih šolah, nakup in gradnja ter vzdrževanje glasbenih šol. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07-UPB5,    
  36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11), 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14) 
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. list RS, št. 81/06-UPB1). 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanja osnovnega glasbenega izobraževanja 
Kazalniki:  
- število vpisanih učencev v glasbeno šolo. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanja osnovnega glasbenega izobraževanja 
Kazalniki:  
- število vpisanih učencev v glasbeno šolo. 

1905 - Drugi izobraževalni programi 
Vrednost: 7.833 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in druge oblike izobraževanja. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- približevanje izobraževanja odraslim ter širjenje kulture vseživljenjskega učenja 
 



 

Stran 77 od 166 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- povečanje izobrazbene ravni občanov  
 
Kazalnik: 
- število udeležencev izobraževalnih programov odraslih 
  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19059001 - Izobraževanje odraslih 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 

19059001 - Izobraževanje odraslih 
Vrednost: 7.833 € 

Opis podprograma 
Izobraževanje odraslih vključuje dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni str. 
obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup in gradnja ter 
vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih. 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. list RS, št. 110-06-UPB1) 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje dviga izobrazbene strukture občanov 
Kazalniki: / 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje dviga izobrazbene strukture občanov 
Kazalniki: / 

 

1906 - Pomoči šolajočim 
Vrednost: 223.453 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotavljanje enakih možnosti učencev pri izobraževanju ter krepitev zdravja in duha učencev 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izvajanje dela osnovnošolskega programa preko šole v naravi za vse učence 
- krepitev zdravja in duha učencev z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja otrok in 
sofinanciranje šolske prehrane 
Kazalniki: število učencev vključenih v šolo v naravi in v šolsko prehrano ter letovanje 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
19069003 - Štipendije 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
Vrednost: 195.653 € 

Opis podprograma 
Pomoči  v osnovnem šolstvu vključuje subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih 
potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev od doma v osnovno šolo in 
nazaj. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06-UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 63/13), 
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- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1), 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/2010). 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje enakih možnosti učencem pri izobraževanju ter krepitev zdravja in duha učencev  
Kazalniki: število učencev vključenih v šolo v naravi in  letovanje ter prejemnikov brezplačnega kosila 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje prevoza učencev v šolo in iz šole 
- izvajanje dela osnovnošolskega programa preko šole v naravi za vse učence 
- krepitev zdravja in duha učencev z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja otrok in 
sofinanciranje šolske prehrane 
Kazalniki: število učencev vključenih v šolo v naravi in in  letovanje ter prejemnikov brezplačnega kosila 
 

19069003 - Štipendije 
Vrednost: 27.800 € 

Opis podprograma 
Podprogram  vključuje štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za študente 
z nižjim socialnim statusom družine. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o štipendiranju (Ur list RS, št. 56/13-Zštip1), 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14)  
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11)14/13, 99/13, 57/15, 
- Pravilnik štipendiranju v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/11). 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- dvig izobrazbene strukture občanov 
Kazalniki: število dodeljenih štipendij 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- dvig izobrazbene strukture občanov,  
- pomoč pri študiju občanov z nižjim socialnim statusom, študentom za potrebe zaposlovanja v javnih 
zavodih in službah in učencev na poklicnih šolah 
Kazalniki: število dodeljenih štipendij 
 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
Vrednost: 795.639 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so 
namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov, najrevnejših slojev 
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. V okviru tega področja se bodo 
pospeševale dejavnosti služb socialnega varstva občanov in družin ter krepitev sodelovanja s Centrom za 
socialno delo in drugimi javnimi zavodi s področja socialnega varstva.  Sem sodi tudi sofinanciranje 
posameznih društev.  
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Ur. list RS, št. 39/13) 
- Razvojni program Občine Hrastnik 2020 +, Občina Hrastnik, 29. maj 2014. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih izvaja 
občina, 
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno 
varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, 
zasvojeni itd)     
- uspešna izvedba javnih razpisov. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 
2002 - Varstvo otrok in družine 
2004 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
 

2002 - Varstvo otrok in družine 
Vrednost: 11.250 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za pomoč družini na lokalnem nivoju. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- spodbujanje rojstev otrok 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- spodbujanje rojstev otrok 
Kazalniki: / 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
20029001 - Drugi programi v pomoč družini 
Proračunski uporabnik: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 
Vrednost: 11.250 € 

Opis podprograma 
Drugi programi v pomoč družini vključuje pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa in 
gradnje ter vzdrževanje materinskih domov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- dvig rojstev v občini  
Kazalniki: število rojstev 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- dvig rojstev v občini  
Kazalniki: število rojstev 
 
 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Vrednost: 784.389 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za izvajanje programov v  Centru za socialno delo, programe pomoči družini na 
lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim 
skupinam ter sofinanciranje posameznih društev.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnega pravic občanov 
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno 
varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, 
zasvojeni itd) 
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje društev. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi 
   izvajanje programov pomoči na domu, domske oskrbe in družinskega pomočnika, 
- podeljevanje enkratnih socialnih pomoč za nakup ozimnice in šolskih potrebščin na osnovi javnega 
razpisa, 
- zagotavljanje drugih pomoči socialno ogroženim (subvencije najemnin, itd.) 
- uspešno izvedeni javni razpisi s sklenitvijo pogodb. 
  
Kazalniki: - uspešno izveden javni razpis 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
20049001 - Centri za socialno delo 
20049002 - Socialno varstvo invalidov 
20049003 - Socialno varstvo starih 
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 

20049001 - Centri za socialno delo 
Vrednost: 6.076 € 

Opis podprograma 
Centri za socialno delo vključuje dopolnilne programe (preventivni programi za otroke in mladostnike).  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS št. 3/07-UPB2, 23/07-popr, 41/07-popr., 57/12), 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15). 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14) 
- Pravilnik o dodeljevnju denarnih pomoči v občini Hrastnik (UVZ št. 20/12 in 6/14) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje socialno varstvenih pravic v pristojnosti lokalne skupnosti preko Centra za socialno delo 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izvajanje programa mladostnikov na stranskem tiru ter prva socialna pomoč za osnovnošolce, ki zajema 
prvo informacijo o drogah in alkoholu, preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer občanov in izdelava 
poročil za uveljavljanje drugih socialno varstvenih pravic in vodenje postopkov za dodeljevanje občinskih 
socialnih pomoči upravičencem na osnovi določil pravilnika.  
 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 
Vrednost: 78.303 € 

Opis podprograma 
Socialno varstvo invalidov vključuje financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih 
za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o socialnem varstvu (UL RS, št. 3/07-UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 57/12), 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15). 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje pravic občanov do izbire družinskega pomočnika 
- zagotavljanje prevozov občanov v VDC Zagorje ob Savi 
Kazalnik: / 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje pravic občanov do izbire družinskega pomočnika 
- zagotavljanje prevozov občanov v VDC Zagorje ob Savi 
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Kazalnik: / 
 

20049003 - Socialno varstvo starih 
Vrednost: 446.000 € 

Opis podprograma 
Socialno varstvo starih vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih 
centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v 
domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o socialnem varstvu (Ur list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 57/12), 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13,57/15). 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje oskrbe skozi izvajanje programov pomoči na domu in oskrbe v socialnih zavodih 
Kazalniki: število oseb v domski oskrbi in število oseb koristnikov pomoči na domu 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi izvajanje programov 
pomoči na domu in domske oskrbe 
Kazalniki: število oseb v domski oskrbi in število oseb koristnikov pomoči na domu 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
Vrednost: 220.350 € 

Opis podprograma 
Socialno varstvo materialno ogroženih vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, 
pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo 
pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.  
  
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07, 23/07-popr, 41/07-popr, 57/12), 
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13) 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15), 
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14 ) 
- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11), 
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS št. 131/03, 142/04, 99/08),  
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur. list SRS, št. 34/84, RS  26/90) 
- Pravilnik o prevozu, prekopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov (Ur. list RS, št. 70/97, 61/11). 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za pokrivanje stroškov najemnin in pogrebnih 
stroškov 
- dodeljevanje enkratnih socialnih pomoči in letovanje socialno ogroženih 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje finančne pomoči socialno ogroženim za pokritje stroškov najemnin 
- zagotavljanje drugih pomoči socialno ogroženim (subvencije najemnin, plačilo stroškov pogreba, 
najemnin za socialne grobove in letovanje socialno ogroženih otrok, 
- dodeljevanje enkratnih socialnih pomoči za nakup ozimnice in šolskih potrebščin na osnovi javnega 
razpisa 
 
Kazalci: 
- število prejemnikov socialnih pomoči 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Vrednost: 33.660 € 
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Opis podprograma 
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami - 
sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč 
duševno prizadetim, društva slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov, ipd.  
Na tem področju želimo čim večjemu številu humanitarnih in drugih organizacij pomagati s 
sofinanciranjem tako, da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki 
se znajdejo v stiskah zaradi bolezni ali pa s programi pripomorejo k aktivnem udejstvovanju občanov na 
področju družbenega življenja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. list RS,  št. 7/93, 79/10),   
- veljavni pravilnik, ki ureja sofinanciranje društev 
- Razvojni program Občine Hrastnik 2020+ (Občina Hrastnik, maj 2014,- razvojna prioriteta 4, učinkovita 
občina (podpora društveni dejavnosti in promocija prostovoljstva ter njihove vloge v lokalnem razvoju) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje nemotenega delovanja humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva  
Kazalnik: uspešna izvedba javnega razpisa, sklenitev pogodb 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje nemotenega delovanja humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva  
Kazalnik: razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa 
 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 8.800 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Servisiranje javnega dolga vključuje v okviru Bilance prihodkov in odhodkov sredstva za odplačilo 
obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov 
financiranja  in upravljanja z javnim dolgom.    
  
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- jih ni 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotavljanje finančnih virov za tekoče financiranje in izvajanje projektov ter optimalne likvidnosti 
proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2201 - Servisiranje javnega dolga 
 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 8.800 € 

Opis glavnega programa 
Zagotavljanje sredstev  za odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja občine in sredstva za plačilo 
stroškov financiranja  in upravljanja z javnim dolgom. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje sredstev za ažurno odplačevanje dolgov. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Plačilo vseh zapadlih anuitet. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
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22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

Vrednost: 5.300 € 

Opis podprograma 
Zagotavljajo se sredstva za poravnavanje obveznosti iz naslova odplačila  obresti od dolgoročnih kreditov 
in obresti od kratkoročnih kreditov občine, najetih na domačem trgu kapitala.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13, 
55/15-ZFisP) . 
 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06 - ZFO-1, in 
57/08 - ZFO-1A)   
- Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/Ur.l. RS, št. 94/2007  
Spremembe: Ur.l. RS, št. 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-  
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin ( UL RS, št. 108/2008) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ažurno odplačevanje zapadlih obveznosti. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- jih ni 
 

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

Opis podprograma 
Iz tega podprograma  se poravnavajo stroški financiranja in upravljanja z dolgom (stroški obdelave kredita, 
stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita itd.). 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13, 
55/15-ZFisP) . 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Čim nižji stroški financiranja in upravljanja z dolgom. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- jih ni 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Vrednost: 141.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
To programsko področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki 
jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve 
občine za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso 
zadostovala za njihovo izvedbo.  
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni. Osnova je Zakon o 
odpravi posledic naravnih nesreč. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim 
hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
2303 - Splošna proračunska rezervacija 
 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 

Vrednost: 108.644 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino Hrastnik, 
kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični 
pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in 
posledično s tem povezane ekološke nesreče.   
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- intervenirati v primeru naravnih nesreč, zavarovati ljudi in premoženje ter omogočiti čim hitrejšo odpravo 
posledic naravnih nesreč. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- jih ni 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
23029001 - Rezerva občine 
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
 

23029001 - Rezerva občine 
Vrednost: 105.644 € 

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

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

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
Vrednost: 3.000 € 
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Opis podprograma 
Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, 
sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski infrastrukturi 
na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, 
pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06, 28/06),  Zakon o odpravi 
posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 98/05,  114/05, 90/07, 102/07),  Uredba o metodologiji za 
ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 81/06). 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nadgrajevati sistem ocenjevanja škode ter učinkovito spremljati in ocenjevati škodo po naravnih in drugih 
nesrečah. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Na dolgoročni cilj podprograma nadgrajevati sistem ocenjevanja škode ter učinkovito spremljati in 
ocenjevati škodo po naravnih in drugih nesrečah se navezujejo naslednji letni cilji: 
1. Učinkovito spremljati in ocenjevati škodo po naravnih in drugih nesrečah. 
Kazalci: 
- število usposobljenih članov komisije po programu 50 %, 
- število kontrol komisij za ocenjevanje škode na terenu  100 % vseh cenitev. 
 
 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 32.856 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje  sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa niso 
bile načrtovane v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje nalog občine 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- jih ni 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
23039001 - Splošna proračunska rezervacija 
 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 32.856 € 

Opis podprograma 
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem 
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi 
županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v 
Odloku o proračunu občine za posamezno leto. 
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
• 42. člen Zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 

110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 
38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - 
ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A) 

• Odlok o proračunu občine za posamezno leto. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- jih ni 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
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C - Račun financiranja 
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 76.389 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
To področje programske porabe  v okviru Računa financiranja zajema servisiranje obveznosti iz naslova 
zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi 
s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim 
dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega 
proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga.   
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- zagotavljanje finačnih virov za financiranje projektov in optimalne likvidnosti proračuna z dolgoročno 
čim nižjim stroškom servisiranja dolgov, 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2201 - Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 76.389 € 

Opis glavnega programa 
Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova dolgoročnega zadolževanja 
občine (odplačilo glavnic kreditov). 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotavljanje finančnih virov za ažurno odplačevanje glavnic dolgoročnih kreditov 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje finančnih virov za ažurno odplačevanje glavnic dolgoročnih kreditov 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
22019001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

Vrednost: 76.389 € 

Opis podprograma 
Zagotavljajo se sredstva za glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
-  Zakon o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 
56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 
110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 
55/15-ZFisP) 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ažurno odplačevanje zapadlih obveznosti 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
jih ni 
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Obrazložitev proračunskih postavk 
A - Bilanca odhodkov 

10 - Občinski svet 
Vrednost: 113.142 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

1001001 - Stroški delovanja Občinskega sveta 
Vrednost: 20.860 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2016 je načrtovanih  sedem rednih sej občinskega sveta. Izračun je pripravljen na udeležbo  18 
članov občinskega sveta, upoštevaje višino sejnine v višini 106,48 EUR bruto na posameznega člana 
občinskega sveta. Po Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, 
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov znaša 
sejnina za člana občinskega sveta v višini 3,5% plače župana. Strošek zajema tudi prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, kot to določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Iz te 
postavke se zagotavljajo tudi stroški povezani z najemom prostora, v katerem poteka seja občinskega sveta 
in izdatki za postrežbo na posamezni seji.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezave ni. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Osnova za določitev višine sejnine članom občinskega sveta je Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, 
nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov. 
 
1001002 - Stroški sej odborov in komisij OS in drugih 

Vrednost: 9.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Tu so zajeti izdatki za sejnine članom odborov in komisij občinskega sveta in drugih komisij, ki so 
imenovane na podlagi sklepa župana. Višina sejnine za predsednike in člane odborov in komisij je določena 
v Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Višina sejnine 
za predsednika takega organa znaša v višini 2% plače župana (60,85 €), za ostale člane pa 1% (30,42 €).  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezav ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Osnova za določitev višine sejnine članom odborov in komisij je Pravilnik o plačah občinskih 
funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov. 
 
1001004 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Vrednost: 4.600 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Priprava in izvedba temeljita predvsem na delu dveh komisij in sicer Komisije za varnost in vzgojo v 
cestnem prometu in cestno signalizacijo ter  Komisije za predšolsko in šolsko mladino. Velika večina 
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aktivnosti poteka v okviru redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci,osnovno šolo, aktivnosti ob začetku novega 
šolskega leta), programa prometno vzgojnih akcij in preventivnih dejavnosti.  
  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče za načrtovanje omenjenih sredstev je program dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu občine Hrastnik. 
 
1001100 - Financiranje polit.strank- SD Hrastnik 

Vrednost: 822 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za financiranje politične stranke. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče za določitev višine sredstev za financiranje političnih strank je Sklep o financiranju političnih 
strank v Občini Hrastnik (UVZ št. 2/03, 27/06) in razpoložljiva proračunska sredstva za posamezno 
proračunsko leto (leto 2016 - 0,139 €/glas). 
 
1001102 - Financiranje polit.strank - SDS Hrastnik 

Vrednost: 335 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za financiranje politične stranke. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče za določitev višine sredstev za financiranje političnih strank je Sklep o financiranju političnih 
strank v Občini Hrastnik (UVZ št. 2/03, 27/06) in razpoložljiva proračunska sredstva za posamezno 
proračunsko leto (leto 2016 - 0,139 €/glas). 
 
1001105 - Financiranje polit.strank-DESUS Hrastnik 

Vrednost: 577 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za financiranje politične stranke. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče za določitev višine sredstev za financiranje političnih strank je Sklep o financiranju političnih 
strank v Občini Hrastnik (UVZ št. 2/03, 27/06) in razpoložljiva proračunska sredstva za posamezno 
proračunsko leto (leto 2016 - 0,139 €/glas). 
 
1001110 - Financiranje polt.strank - SMC Hrastnik 

Vrednost: 842 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za financiranje politične stranke. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče za določitev višine sredstev za financiranje političnih strank je Sklep o financiranju političnih 
strank v občini Hrastnik (UVZ, št. 2/03, 27/06) in razpoložljiva proračunska sredstva za posamezno 
proračunsko leto (leto 2016 - 0,139 €/glas). 
 
1001120 - Svetniške skupine_SD Hrastnik 

Vrednost: 1.980 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka je namenjena financiranju svetniške skupine, na podlagi pravilnika, ki ga mora 
sprejeti občinski svet. Predlog pravilnika je, da se sredstva namenijo za delo svetniških skupin in 
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samostojnih članov občinskega sveta za nakup pisarniškega materiala, nakup in vzdrževanje osnovnih 
sredstev v lasti občine (npr. računalniki), plačilo reprezentančnih stroškov.... 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Finančni načrt. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta Občine Hrastnik 
(UVZ, št. 4/15) 
Višina sredstev je odvisna od sredstev, ki so zagotovljena v občinskem proračunu (leto 2016 - 55,00 €/člana 
sveta) 
 
1001121 - Svetniške skupine - LMJ 

Vrednost: 5.280 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka je namenjena financiranju svetniške skupine, na podlagi pravilnika, ki ga mora 
sprejeti občinski svet. Predlog pravilnika je, da se sredstva namenijo za delo svetniških skupin in 
samostojnih članov občinskega sveta za nakup pisarniškega materiala, nakup in vzdrževanje osnovnih 
sredstev v lasti občine (npr. računalniki), plačilo reprezentančnih stroškov.... 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Finančni načrt. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta Občine Hrastnik 
(UVZ, št.4/15). 
Višina sredstev je odvisna od sredstev, ki so zagotovljena v občinskem proračunu (leto 2016 - 55,00 €/člana 
sveta). 
 
1001122 - Svetniške skupine - SDS Hrastnik 

Vrednost: 660 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka je namenjena financiranju svetniške skupine, na podlagi pravilnika, ki ga mora 
sprejeti občinski svet. Predlog pravilnika je, da se sredstva namenijo za delo svetniških skupin in 
samostojnih članov občinskega sveta za nakup pisarniškega materiala, nakup in vzdrževanje osnovnih 
sredstev v lasti občine (npr. računalniki), plačilo reprezentančnih stroškov.... 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Finančni načrt. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta Občine Hrastnik 
(UVZ, št. 4/15). 
Višina sredstev je odvisna od sredstev, ki so zagotovljena v občinskem proračunu (leto 2016 - 55,00 €/člana 
sveta). 
 
1001123 - Svetniške skupine - DESUS Hrastnik 

Vrednost: 1.320 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka je namenjena financiranju svetniške skupine, na podlagi pravilnika, ki ga mora 
sprejeti občinski svet. Predlog pravilnika je, da se sredstva namenijo za delo svetniških skupin in 
samostojnih članov občinskega sveta za nakup pisarniškega materiala, nakup in vzdrževanje osnovnih 
sredstev v lasti občine (npr. računalniki), plačilo reprezentančnih stroškov.... 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Finančni načrt. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta Občine Hrastnik 
(UVZ, 4/15). 
Višina sredstev je odvisna od sredstev, ki so zagotovljena v občinskem proračunu (leto 2016 - 55,00 €/člana 
sveta). 
 
1001124 - Svetniške skupine - Naš Hrastnik 

Vrednost: 1.320 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka je namenjena financiranju svetniške skupine, na podlagi pravilnika, ki ga mora 
sprejeti občinski svet. Predlog pravilnika je, da se sredstva namenijo za delo svetniških skupin in 
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samostojnih članov občinskega sveta za nakup pisarniškega materiala, nakup in vzdrževanje osnovnih 
sredstev v lasti občine (npr. računalniki), plačilo reprezentančnih stroškov.... 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Finančni načrt. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta Občine Hrastnik 
(UVZ, št. 4/15). 
Višina sredstev je odvisna od sredstev, ki so zagotovljena v občinskem proračunu (leto 2016 - 55,00 €/člana 
sveta). 
 
1001125 - Svetniške skupine - LGP 

Vrednost: 660 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka je namenjena financiranju svetniške skupine, na podlagi pravilnika, ki ga mora 
sprejeti občinski svet. Predlog pravilnika je, da se sredstva namenijo za delo svetniških skupin in 
samostojnih članov občinskega sveta za nakup pisarniškega materiala, nakup in vzdrževanje osnovnih 
sredstev v lasti občine (npr. računalniki), plačilo reprezentančnih stroškov.... 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Finančni načrt. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Hrastnik 
(UVZ, št. 4/15). 
Višina sredstev je odvisna od sredstev, ki so zagotovljena v občinskem proračunu (leto 2016 - 55,00 €/člana 
sveta). 
 
1001126 - Svetniške skupine - SMC Hrastnik 

Vrednost: 1.980 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka je namenjena financiranju svetniške skupine, na podlagi pravilnika, ki ga mora 
sprejeti občinski svet. Predlog pravilnika je, da se sredstva namenijo za delo svetniških skupin in 
samostojnih članov občinskega sveta za nakup pisarniškega materiala, nakup in vzdrževanje osnovnih 
sredstev v lasti občine (npr. računalniki), plačilo reprezentančnih stroškov.... 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Finančni načrt. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta Občine Hrastnik 
(UVZ, št.4/15). 
Višina sredstev je odvisna od sredstev, ki so zagotovljena v občinskem proračunu (leto 2016 - 55,00 €/člana 
sveta). 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 
0401 - Kadrovska uprava 
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

1004002 - Nagrade po občinskem odloku 
Vrednost: 18.855 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izdatki predstavljajo denarne nagrade za podeljena občinska priznanja in vsa posebna priznanja župana, v 
skladu z določili Odloka o priznanjih. Z odlokom so opredeljene višine denarnih nagrad za posamezno 
vrsto priznanj in  znašajo: 
- za častnega občana tri povprečne neto plače  
- za zlato priznanje dve in pol povprečni neto plači (max eno priznanje v letu) 
- za srebrno priznanje dve povprečni neto plači (max eno priznanje v letu) 
- za bronasto priznanje ena povprečna neto plača (max tri priznanja v letu) 
- za posebna priznanja do višine ene neto povprečne plače v RS v preteklem letu. 
 Poleg denarnih nagrad pa je potrebno zagotoviti tudi sredstva za izdelavo priznanj in listin ter stroške 
fotografiranja. 
Poleg zgoraj naštetih priznanj pa je del sredstev namenjen tudi za podelitev morebitne nagrade s področja 
športa. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Odlok o priznanjih Občine Hrastnik (UVZ, št. 21/05, 17/07, 31/09) določa višine posameznih denarnih 
nagrad za prejemnike vseh vrst občinskih priznanj. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

1004001 - Stroški objav občinskih predpisov 
Vrednost: 2.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predpisi občine se objavljajo v Uradnem vestniku Zasavja ali v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Zakon o lokalni samoupravi določa, da se občinski predpisi objavijo v uradnem glasilu. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izdatki predstavljajo plačilo članarine v združenju Skupnosti občin Slovenije (SOS). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-40/12) se lokalne skupnosti lahko med seboj 
povezujejo, sodelujejo in združujejo. 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1803 - Programi v kulturi 
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

1018001 - Stroški objav v medijih 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina v medijih objavlja čestitke in programe prireditev ter podobne informacije. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezav ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sklenjene pogodbe za programsko sodelovanje. 
 
1018002 - Celostna podoba občine 

Vrednost: 7.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina se promocijsko predstavlja v posameznih medijih, npr. časopisih, knjigah, npr. PIRSu, Financah, 
Dnevniku. Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za  vzdrževanje spletne strani, ki predstavlja glavnino teh 
stroškov.                  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
  
1018004 - Občinsko glasilo 

Vrednost: 13.500 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2016 se nadaljuje z izdajo občinskega glasila Hrastov list. Glasilo naj bi se izdalo 4 x v letu, odlok o 
ustanovitvi glasila in vse v zvezi z njim pa je sprejel Občinski svet. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Odlok o lokalnem časopisu Občine Hrastnik (UVZ, št. 12/13). 
 
 

20 - Nadzorni odbor 
Vrednost: 4.050 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
0203 - Fiskalni nadzor 
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

2002001 - Delovanje Nadzornega odbora 
Vrednost: 4.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo sejnin in nadzorov članom nadzornega odbora, 
njihovo udeležbo na seminarjih in podobno. Sejnine za redno sejo in posamezne vrste nadzorov so 
določene v Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov in Poslovniku 
o delu nadzornega odbora. Predsednik nadzornega odbora prejme 4,8% plače župana, to je 146,03 evrov, 
ostali člani pa 1,4% plače župana, to je 42,59 evrov. Za zelo zahteven nadzor prejmejo člani 7% plače 
župana, za zahteven nadzor 3,5% in manj zahteven nadzor 1,4% plače župana. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezave ni.                 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Osnova za določitev višine sejnine članom odbora je Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah 
članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov in Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Hrastnik. 
 
 

30 - Župan 
Vrednost: 73.576 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 
0101 - Politični sistem 
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

3001001 - Plače in nadom. za opravlj.funkcije župana 
Vrednost: 51.906 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače. Po odločitvi Ustavnega 
sodišča RS (UL RS, št. 3/07) je županova plača določena v skladu z ZSPJS. Plača poklicnega župana se 
določi z uvrstitvijo v 51. plačni razred.  Odhodki zajemajo stroške poklicnega župana za 12 plač (51. plačni 
razred), k čemur je potrebno dodati še stroške za dodatek za delovno dobo in prispevke. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Priloga 2 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določa, da so župani v občinah od 5001 do 15.000 
prebivalcev uvrščeni v 51. plačni razred. 
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3001002 - Plače in nadom.za opravlj.funkcije podžupana 
Vrednost: 7.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Višina plače oz. plačila za opravljanje funkcije podžupana je v skladu z ZSPJS. Plačni razred podžupana 
določi župan ob upoštevanju podžupanovih pooblastil. Razlika med poklicnim in nepoklicnim podžupanom 
je v tem, da nepoklicni podžupan prejme določen delež plače ter, da ni upravičen do dodatka za delovno 
dobo, ki pripada le poklicnim podžupanom. Pri planiranju smo upoštevali tako plačo za enega nepoklicnega 
podžupana v 43. plačnem razredu, v deležu 25%, kar pomeni 561,01 evrov bruto, k temu je potrebno 
prišteti še prispevek za ZPIZ.   
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Zakon o sistemu plač določa, da plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega 
podžupanovih pooblastil. 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 
0403 - Druge skupne administrativne službe 
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

3004001 - Pokroviteljstva in sofinaciranja prireditev 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za enkratne dogodke, ki se dogajajo po posameznijh 
krajevnih skupnostih in pripomorejo k boljšemu družbenemu dogajanju v kraju. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezave ni. 
 

3004002 - Protokolarni stroški 
Vrednost: 9.820 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na osnovi sprejetega Pravilnika o protokolarnih obveznostih občine Hrastnik ( UVZ št. 15/07) in Pravilnika 
o svečani potrditvi zakonske zveze (UVZ, št. 8/07) se iz te postavke zagotavljajo sredstva za pokrivanje 
vseh stroškov v zvezi s protokolom občine vezane na prejšnja pravilnika kot npr. stroški zlatih porok, 
žalnih ikeban, osmrtnic, sprejemov ob večjih prireditvah ali uspehih društev ali posameznikov, obiskov iz 
drugih občin in ministrstev ter za protokolarna darila idr.      
                                                                                
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezave ni. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Iz določil Pravilnika o protokolarnih obveznostih občine Hrastnik ( UVZ št. 15/07) in Pravilnika o svečani 
potrditvi zakonske zveze (UVZ, št. 8/07) so razvidni posamezni protokolarni dogodki in višine posameznih 
izdatkov za nekatere protokolarne dogodke. 
 
 

40 - Občinska uprava - Oddelek za splošne zadeve 
Vrednost: 1.249.226 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 
0403 - Druge skupne administrativne službe 
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

1004006 - WI-FI omrežje 
Vrednost: 1.940 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina je v ožjem središču Hrastnika, Dola ter v letu 2015 tudi v naselju Turje zgadila brezžično omrežje 
za dostop do svetovnega spleta. Sredstva so namenjena vzdrževanju tega omrežja. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Idejna zasnova omrežja s petim dostopnimi točkami v Hrastniku in tremi na Dolu. 
 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 
4004005 - Posebne javne prireditve 

Vrednost: 50.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju prireditev posebnega pomena smo na tej postavki 
rezervirali sredstva za sofinanciranje prireditev v skladu  s 4. členom navedenega pravilnika in sicer za: 
tradicionalne prireditve, osrednje prireditve ob počastitvi državnih praznikov, osrednjo prireditev v 
počastitev občinskega praznika 3. julij, prireditve v počastitev visokih jubilejev delovanja društev oz. 
združenj in druge prireditve, ki imajo javni značaj in so  za njihovo izvedbo zagotovljena proračunska  
sredstva.       
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezave ni. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pravilnik o sofinanciranju prireditev posebnega pomena in razpoložljiva proračunska sredstva. 
 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
4004003 - Izvršbe, sodni postopki idr. 

Vrednost: 13.050 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju zoper dolžnike vlaga izvršbe na pristojnem sodišču, s 
čimer nastajajo stroški (rubežnik). V  postopkih npr. premoženjsko pravnih pa nastajajo notarski stroški, 
stroški cenitev in podobno. S te postavke krijemo tudi stroške odvetnikov za njihovo zastopanje v 
posameznih sporih.                                                                                                               
 
4004004 - Stroški upravljanja občinskega premoženja 

Vrednost: 5.590 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina krije stroške zunanjemu izvajalcu za  fizično obhodno varovanje, prav tako pa tudi za čiščenje in 
košnjo parkirišča pri železniški postaji za kamione in vlačilce s priklopniki.  Poleg tega se iz te postavke 
krijejo tudi spremljajoči obratovalni stroški, stroški zavarovanja ter manjša popravila, ki so potrebna za 
redno obratovanje parkirišča. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci. 
 
4004100 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 

Vrednost: 58.960 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S te postavke krijemo stroške ogrevanja, pregledov hidrantov, vodovodne napeljave, stroške toplotnih 
postaj, električno energijo, čistilni material, stroške upravnika in manjše nepredvidene stroške ( npr. 
izpraznitev sanitarnih jam, izlivi vode,). 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sklenjena pogodba o opravljanju upravniških storitev za stanovanja in poslovne prostore 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

4006100 - Plačilo skupnih storitev za KS( pogreb.govori,...) 
Vrednost: 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi Pravilnika o povračilu stroškov predsednikom KS in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik krije občina stroške posameznikom, ki na pogrebih naših občanov 
opravijo poslovilni govor v imenu posamezne KS.      
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom KS in storitev pisanja in branja govorov na pogrebnih 
svečanostih v občini Hrastnik. 
 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
06039001 - Administracija občinske uprave 

4006001 - Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki 
Vrednost: 521.529 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, povračila, nadomestila, regres za letni 
dopust in drugi izdatki zaposlenim, kot tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
V proračunu nismo planirali stroškov za delovno uspešnost v višini 2% od sredstev za plače.  
S prehodom na nov plačni sistem so vse plače zaposlenih vezane na plačne razrede. V letu 2016 načrtujemo 
izplačilo plač in dodatkov zaposlenim in vseh prispevkov ter 1 solidarnostno pomoč, 2 jubilejnih nagrad za 
10 let ter izplačilo regresa, vse v skladu z veljavnimi predpisi. Masa plač je v primerjavi s preteklim letom 
večja iz razloga, ker smo v preteklem letu beležili nekaj daljših bolniških odsotnosti ter zaradi izvedbe 
napredovanj, kar ima zaposledico dvig plačnih razredov pri posameznih javnih uslužbencih. Glede na to, 
da je bil sklenjen dogovor med sindikati in vlado glede tako imenovanih podaljšanih varčevalnih ukrepih 
smo planirali višino regresa za javne uslužbence na osnovi sprejetega dogovora, nove plačne razrede 
dosežene z napredovanju ter novo plačno lestvico, ki bo stopila v veljavo v letu 2016. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Kolektivna pogodba za javni sektor, 
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih 
ukrepih v javnem sektoroju za leto 2016. 
 
4006002 - Materialni stroški za delovanje občinske uprave 

Vrednost: 99.005 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2016 bomo s te postavke krili npr. nakup pisarniškega materiala (papir, tonerji, pisala,..), 
izobraževanja zaposlenih, izdatke za službena potovanja, obratovalne stroške za upravne prostore občinske 
uprave, najemnine za uporabo kopirnega stroja, dostopa do ius-software, vzdrževanje računalniške opreme 
(RSH, HKOM), najem programske opreme Microsoft, boljšo informiranost občanov in podobno. V skladu 
z izjavo o varnosti pa bomo tudi v prihodnjem letu del sredstev s te postavke namenili za zdravstvene 
preglede, potrebne meritve gasilnikov in drugih meritve v skladu s priporočili zunanjega izvajalca za 
požarni red. S počitniškim delom si bomo pomagali pri enostavnejših strokovnih delih. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Požarni red 
- Izjava o varnosti 
 
4006005 - Sredstva za revizijo poslovanja občine 

Vrednost: 4.500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu z 2. odstavkom 10. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega 
nadzora javnih financ smo dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja z ustanovitvijo lastne 
revizijske službe ali z najemom zunanje.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 
 
4006006 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje 

Vrednost: 34.692 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi so ustanovile skupni organ medobčinski inšpektorat in 
redarstvo  Zasavje. Na podlagi specifikacije stroškov za delovanje tega organa (prostor, računalniška 
oprema, oprema za delo redarja, oprema za delo inšpektorja, druga oprema, stroški zaposlenih, materialni 
stroški, stroški delodajalca) in ključa za delitev stroškov po principu števila prebivalstva posamezne občine 
(22,13%) in načrtovano refundacijo stroškov v višini 50% za preteklo leto, ocenjujemo, da bo potrebno v 
proračunu zagotoviti  34.692 evrov za celo leto. Če ta strošek zmanjšamo za ocenjen znesek sofinanciranja 
s strani države, ugotovimo, da je ta oblika organiziranosti smiselna. Razlog za povečanje sredstev je v 
izplačilu napredovanj, ki zapadejo v plačilo v letu 2016.  Od skupnega zneska 34.692 € je 710 € 
namenjenih za nakup strojne računalniške opreme, 1.932 € za delo strokovnih služb v občinski upravi 
Občine Trbovlje, 32.050 € pa za ostale stroške, ki so : za stroške iz naslova plač, prispevkov in drugih 
stroškove dela (24.405 €), materialne stroške (5.374 €), plačilo najemnine za poslovni prostor (2.269 €). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-09-0013 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Dogovor o medsebojnih razmerjih in podlage za plače javnih uslužbencev , Finačni načrt za leto 2016 
 

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

4006003 - Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja 
Vrednost: 12.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva s te postavke so namenjena za storitve varovanja upravne zgradbe, stroške za zavarovalno 
premijo, stroške tekočega vzdrževanja ter nabavo računalniške opreme za občinsko upravo. V letu 2016 je 
v načrtu nabava računalniške opreme za potrebe občinske uprave. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
 NRP št. OB 034-06-0075 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

4007001 - Sredstva za redno dejavnost CZ 
Vrednost: 8.500 € 

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

 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Kot izhodišče za načrtovanje sredstev na proračunski postavki so prednostno fiksni materialni stroški ter 
zakonske in pogodbene obveznosti, realizacija stroškov v letu 2015 ter ocena potreb za leto 2016. 
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4007002 - Sofinanciranje dejavnosti društev na podr.CZ 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil 
zaščite, reševanja in pomoči v občini Hrastnik, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev 
sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega 
članstva. Financirali bomo Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik ter Društvo za podvodne dejavnosti 
Trbovlje, katerega člani sestavljajo ekipi za reševanje na vodi in iz vode. Ravno tako bomo 
financirali  programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezani na prevzemanje nalog enot Civilne 
zaščite. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Kot izhodišče za načrtovanje potrebnih sredstev je realizirana poraba v letu 2015, plan pogodb za 
sofinanciranje gasilskih enot ter sofinanciranje društev. 
 
4007008 - Stroški intervencij ob narav. in dr. nesrečah 

Vrednost: 1.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za pokritje najnujnejših stroškov reševalnih služb 
(prehrana, najnujnejša reševalna oprema, sredstva za izvajanje zaščitnih ukrepov.).  
  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče za načrtovanje omenjenih sredstev temelji na podlagi ocene stroškov ob naravnih nesrečah iz 
preteklih let. 
 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
4007003 - Nakup in vzdrževanje opreme CZ 

Vrednost: 11.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Nadaljevali bomo z načrtom nakupa opreme, ki je narejen v skladu z Uredbo o organiziranju in opremljanju 
Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11), ki bo temeljil na osebni in skupni opremi 
pripadnikov, štabov in enot CZ ter na opremi, ki je potrebna predvsem za reševanje v slučaju neurij s točo 
ter močnim dežjem. Obnovili bomo del opreme za enoto prve medicinske pomoči, ki se je uničila med 
pripravami ekip za tekmovanja.  Ravno tako bo nabavljen del opreme za tehnično reševanje. Nadaljevali 
 bomo z dopolnjevanjem osebne in skupne opreme za člane občinskega štaba civilne zaščite ter nadaljevali 
z obnavljanjem telekomunikacijskih naprav.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-06-0064 Nakup zaščitne in reševalne opreme 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče za načrtovanje omenjenih sredstev je sprejeti program opremljanja občinskih enot  Civilne 
zaščite. 
 
4007004 - Stroški operativnega delovanja enot civilne zaščite 

Vrednost: 1.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s 27. in 73. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 51/06-
UPB1, 95/07 - ZSPJS in 97/10) ter 25. členom Zakona o gasilstvu (Ur.list RS št. 113/05) imamo na tej 
proračunski postavki rezervirana sredstva za stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne 
zaščite, stroškov operativnega delovanja gasilskih in ostalih društev, ki prostovoljno sodelujejo pri zaščiti, 
reševanju in pomoči. 

 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Kot izhodišče za načrtovanje potrebnih sredstev je ocenjena poraba v zadnjih petih letih, plan pogodb za 
sofinanciranje društev ter načrt vaj zaščite in reševanja. Pri načrtovanju potrebnih sredstev  upoštevamo 
tudi število naravnih nesreč v zadnjih nekaj letih. 
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4007005 - Sredstva za redno dej. Gasilske zveze Hrastnik 
Vrednost: 119.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za redno dejavnost požarnega varstva so namenjena za zagotavljanje rednega delovanja Občinske 
gasilske zveze ter vseh gasilskih društev. To so sredstva, ki so namenjena za njihove osnovne potrebe 
(elektrika, voda, stroški telefonov, strokovnega izobraževanja, potnih stroškov in drugih funkcionalnih 
izdatkov). Poleg naštetega se na  tej proračunski postavki zagotovljajo tudi sredstva za delovanje 
poklicnega jedra. 
Del sredstev je namenjen za zavarovanje članov gasilskih društev, gasilskih vozil, opreme in gasilskih 
domov, redno vzdrževanje vozil, črpalk in druge reševalne opreme. Nekaj sredstev je namenjenih tudi za 
operativne potrebe in sicer za gasilska tekmovanja, delo z mladino, delo s članicami ter proslave in 
prireditve. 

 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Podlaga za sofinanciranje je letni program aktivnosti in nalog Gasilske zveze Hrastnik kot so: 
organizacijska dejavnost, preventivna dejavnost, usposabljanje in izobraževanje, izdajanje strokovne 
literature, zdravniški pregledi, vzdrževanje gasilskih vozil in opreme... 
 
4007006 - Požarna taksa 

Vrednost: 19.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
  
Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje požarne varnosti v lokalnih skupnostih 
(nabava gasilske zaščitno reševalne opreme in vozil). Del sredstev požarne takse je namenjenih za širši 
pomen in se porabijo za nabavo in razdelitev opreme za potrebe gasilstva. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-07-0045 Nakup opreme za gasilske enote 
  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče za načrtovanje omenjenih sredstev temelji na podlagi ocene, koliko sredstev bodo zavarovalnice 
na podlagi Zakona o varstvu pred požarom in Uredbe o požarni taksi vplačale za leto 2016. Na podlagi 
sklepa o merilih za delitev sredstev požarne takse in sklepa o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje 
nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnosti, porabo sredstev določi Odbor za razpolaganje s sredstvi 
požarnega sklada Občine Hrastnik. 
 
4007007 - Sofinanciranje nakupa opreme, vozil in drugo 

Vrednost: 249.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Nabava zaščitne opreme poteka v skladu z načrtom nabave opreme. V letu 2016 je načrtovana nabava 
gasilske avtolestve s košaro ALK 23/12 1+2 ter podvozje (šasija) za gasilsko cisterno AC 16/60. Gasilska 
avtolestev se bo nabavila v sodelovanju z Občino Trbovlje, del sredstev pa bo prispevalo tudi Ministrstvo 
za obrambo - Uprava RS za zaščito in reševanje.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
 OB034-07-0045 
OB034-15-0026 
OB034-15-0027 

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

Podlaga za sofinanciranje je srednjeročni plan nabave sredstev in opreme ter investicijskega vzdrževanja 
Gasilske zveze Hrastnik za obdobje 2015-2020. 

4007009 - Investicijska vlaganja v gasilske domove 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Lastniki gasilskih domov so prostovoljna gasilska društva, ki skrbijo za njihovo redno vzdrževanje, obnovo 
in adaptacije. Skladno z letnim načrtom  vzdrževanja gasilskih domov se v letu 2016 za vzdrževanje 
gasilskih domov načrtujejo sredstva v višini 3.000€.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-06-0068 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče za načrtovanje omenjenih sredstev temelji na podlagi letnega načrta vzdrževanja in obnove 
gasilskih domov, ki ga pripravi Gasilska zveza Hrastnik. 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

4216003 - Odkupi in odškodnine za posege v prostor 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Po končanih postopkih geodetskih odmer in parcelacij je potrebno zasebna zemljišča za ureditev 
premoženjskih zadev odkupiti in vknjižiti kot občinsko last, pri posegih na zasebna zemljišča za potrebe 
gradnje pa plačati odškodnino za posege na zasebnih zemljiščih. V letu 2016 bodo sredstva namenjena 
realizaciji programov iz letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-07-0035 Odkupi in odškodnine za posege v prostor 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- načrt nabav in načrt prodaj  
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
18059002 - Programi za mladino 

4018002 - Financiranje programov za predšolsko in šolsko mladino 
Vrednost: 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S te postavke se zagotavljajo sredstva, ki bodo preko javnega razpisa namenjena za sofinanciranje 
programov za predšolsko in šolsko mladino, v višini 11.000,00 €. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
- izveden javni razpis 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- veljaven pravilnik o sofinanciranju društev in drugih dejavnosti 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

4020001 - Sredstva za delovanje humanitar.in dr.društev 
Vrednost: 18.660 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje društev s področja humanitarnih in drugih 
dejavnosti. Občina na podlagi javnega razpisa razdeli sredstva med vlagatelje v skladu z merili in kriteriji iz 
veljavnega pravilnika. V letu 2016 je na tej postavki zagotovljeno skupno 18.660,00 €, od tega za društva s 
sedežem izven občine do 10 članov v višini 600,00 €, z več kot 10 člani v višini 1.500,00 €. Za društva, s 
sedežem v občini pa so sredstva namenjena po tako imenovanih  skupinah B1 v višini 4.960,00 €, B2 v 
višini 4.100,00 €, B3 v višini 3.800,00 €, B4 v višini 2.200,00 €, B5 v višini 900,00 € in D 1.800,00 
€.Glede na prispele vloge je možna prerazporeditev sredstev v skladu s pravilnikom in v okviru 
proračunskih sredstev znotraj postavk. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- veljaven pravilnik o sofinanciranju društev in drugih dejavnosti 
 

41 - Občinska uprava - Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo 

Vrednost: 4.601.203 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni 
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

4106001 - Razvojni programi, projekti in strategije 
Vrednost: 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ta proračunska postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje deleža Občine Hrastnik za delovanje 
regionalne razvojne agencije, ki opravlja splošne razvojne naloge v javnem interesu za območje Zasavske 
regije. V evidenco razvojnih agencij pri pristojnem organu MGRT je trenutno vpisan RCR d.o.o., 
za opravljanje regionalnih nalog za obdobje 2014-2020, ki jih določi MGRT v skladu z veljavno 
zakonodajo in izvede vsako leto javni poziv (Odločba o vpisu v evidenco regionalnih razvojnih agencij, 
spis št. 3030-11/2013/108, z dne 18.7.2014, vendar pogojno do 28.7.2016). MGRT določi naloge in osnovo 
za sofinanciranje nalog na regionalnem nivoju ter delež sofinanciranja, ostali delež pa sofinancirajo lokalne 
skupnosti. V letu 2016 se bo ustanovila in pričela delovati javni zavod regionalna razvojna agencija  
Zasavje, ki bo opravljala tudi splošne regionalne razvojne naloge.  Tako proračunska sredstva za te namene 
zagotavljajo dogovorjeni delež Občine Hrastnik za sofinanciranje dejavnosti obstoječe regionalne razvojne 
agencije (RCR d.o.o.) in zagonska sredstva za novo razvojno agencijo, saj MGRT sofinancira delež 
opravljanja splošnih regionalnih razvojnih nalog v oktobru oziroma novembru. 
RRA opravlja naloge na regionalni ravni: delovanje regijskih organov (Razvojni svet zasavske regije, 
odbori po področjih: gospodarstvo; okolje, prostor in infrastruktura; turizem; podeželje; človeški viri; 
energetika; zdravje, Svet zasavske regije), delovanje shem (garancijske sheme - posojila in garancije 
podjetjem na območju šest občin, štipendijske sheme (povezava med štipendisti in delodajalci), pripravlja 
in dopolnjuje regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020, pripravlja in prijavlja dokumentacije za 
ustrezne javne razpise za regionalne projekte in podobno, spremljanja in izvaja izvedben načrt RRP za 
obdobje treh let, izvaja naloge regionalnega značaja (reševanje skupne problematike: npr. bolnica, 
energetika, ipd.).  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezave ni. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pogodba o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Zasavsko 
razvojno regijo v letu 2015 (razlika za leto 2015 - 3.707,08 €) ter obseg nalog na istem nivoju v letu 
2015, ocena za leto 2016  ter zagonski stroški delovanja nove regionalne razvojne agencije. Za leto 2015 je 
MGRT načrtovalo sofinanciranje 60 % upr. stroškov (66.726,00 €), ostalo zasavske občine  pa skupaj  
44.485,00 €, od tega vsaka občina 14.828,33 €. Plačuje se v dveh delih (za opravljene naloge od 1.1. do 
30.9. v tekočem letu (v letu 2015:  11.121,25 €), za opravljene naloge od 1.10. do 31.12. v naslednjem letu 
(upoštevanje valute plačila). 
 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
10039001 - Povečanje zaposljivosti 

4120009 - Javna dela 
Vrednost: 64.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje javnih del na področju družbenih  dejavnosti in komunalno 
cestnem področju in omogočajo zaposlitev cca 30 občanom  na osnovi meril in kriterijev iz javnega poziva 
za leto 2016. Dejansko število delavcev, ki bodo vključeni v javna dela pa je odvisno od uspešnosti 
kandidature izvajalcev javnih del na  javni poziv Republiškega zavoda za zaposlovanje za leto 2016. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Prijava na javni poziv Zavoda za zaposlovanje RS (javna dela) in razpisni pogoji o sofinanciranju javnih 
del. 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

4111001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
Vrednost: 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za dodeljevanje subvencij (državnih pomoči za 
nosilce kmetijskih gospodarstev oz. pomoči de minimis). Sredstva bodo na osnovi novega pravilnika ter 
javnega razpisa dodeljena upravičencem (kmetijam) kot tudi institucijam s področja kmetijstva za 
predvidoma naslednje namene: 
- naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev - primarna kmetijska proizvodnja (hlev in  hlevska 
oprema, mlečne zbiralnice, ipd.), 
- naložbe v dopolnilne dejavnosti - de minimis,  
- naložbe v trženje proizvodov in storitev - de minimis, ... 
V letu 2015 je Občina Hrastnik pripravila nov pravilnik v skladu z novimi določili za novo programsko 
obdobje 2014-2020 ter ga priglasila na pristojno ministrstvo. Na osnovi pridobljenega mnenja lahko lokalne 
skupnosti objavijo javne razpise in dodeljujejo sredstva posameznim upravičencem. Z javnim razpisom se 
določijo merila točkovanja za pridobitev sredstev (kateri vlagatelji imajo prednost: usmerjeni na trg, 
dopolnilne dejavnosti, plačujejo zavarovanje iz naslova te dejavnosti, ekološko kmetovanje, ...). Po novem 
so vključeni tudi poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko dejavnostjo (podjetja, zadruge, 
socialna podjetja), ker v preteklosti niso bila zajeta.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Navezava je NRP OB034-06-0023 Subvencije za kmetijstvo (državne pomoči). Zabeleži se celotna višina 
načrtovanih sredstev, ker je možen prenos sredstev med državnimi in nedržavnimi pomočmi, kar je odvisno 
od vlog in prijav na posamezne ukrepe. Odstopanja +-20 % se morajo prijaviti na pristojno ministrstvo. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Načrtovana  sredstva  za leto 2016 temeljijo  na realizaciji porabe  sredstev za te namene v letu 2015. Za 
dodeljevanje sredstev bo osnova Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Hrastnik  (Ur. vestnik Zasavja št. 14/2015) in Mnenje o shemi za državne pomoči - 
skupinske izjeme MKGP (št. priglasitve:    K-BE009-5880181-2015  z dne 21.5.2015; ID pri EK št. 
SA.41980 (2015/XA),  Mnenja o shemi pomoči "de minimis" MF (št. priglasitve: M002-5880181-2015, z 
dne 9. 4. 2015).   
  
 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
4111002 - Razvojni programi podeželja - strategije, projekti,podpora 
interesnemu povezovanju 

Vrednost: 8.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja lokalne akcijske 
skupine (delovanje LAS na področju razvoja podeželja). Za izvajanje nalog novega programskega 
obdobja 2014-2020 se mora ustanoviti Lokalna akcijska skupina v obliki pogodbenega partnerstva. V 
Sloveniji je v programskem obdobju delovalo 33 LAS,  v različnih pravnih oblikah (društvo, zadruga, 
zavod, družba, RRA, ipd.). Društvo za razvoj podeželja Zasavje bo opravljalo še naloge v smislu poročanja 
o operacijah v programskem obdobju 2007 -2013, sodelovanja pri izvajanju nadzorov in kontrol 
posameznih operacij, promocije operacij, ipd. 
LAS naj bi deloval v obliki javno-zasebnega partnerstva, upravljanje LAS naj bi prevzel eden izmed 
pogodbenih partnerjev (vodilni partner). Društvo za razvoj  podeželja Zasavje (LAS ZASAVJE) so 
trenutno vključene vse zasavske občine, zasavske obrtno podjetniške zbornice in gospodarska zbornica, 
RCR d.o.o., podjetja, društva in fizične osebe (cca 50 članov).  
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Pogodbeno partnerstvo mora pridobiti status "delujočega LAS" za obdobje 2014-2020 in imeti potrjeno 
strategijo lokalnega razvoja (SLR), kar je pogoj za črpanje sredstev iz različnih skladov (ESRR- Evropski 
sklad za regionalni razvoj, EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja). V novi SLR morajo biti 
navedene podrobnosti glede organov in njihovega delovanja, merila za izbor operacij, ipd - bolj podrobno 
kot doslej. Že v predlogu partnerske pogodbe novega LAS so vnešena dokaj podrobna določila za 
delovanje organov, izvajanje posameznih postopkov, pravice in obveznosti ter odgovornosti 
partnerjev. LAS naj bi pristopil k razvoju podeželja preko štirih tematskih področjih: 
-ustanavljanje novih delovnih mest (razvoj podjetij na podeželju in ustanavljanje novih delovnih mest)  
-osnovne storitve na podeželju  (razvoj lokalne infrastrukture za prosti čas in kulturne storitve, obnova vasi, 
razvoj dejavnosti za ohranjanje in izboljšanje kulturne dediščine, druge osnovne storitve) 
- varstvo okolja in ohranjanje narave (prispevati morajo k varstvu okolja in ohranjanju narave 
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju (zagotavljati vključenost vsaj ene 
od ranljivih ciljnih skupin).  
LAS bo imel možnost, da lahko enkrat letno spremeni SLR. ESRR bo verjetno glavni sklad za financiranje 
tekočih stroškov in stroškov animacije LAS. Posamezni LAS bo na začetku programskega obdobja imel 
določen okvirni znesek porabe pravic  za celotno programsko obdobje.   
Pogodbeno partnerstvo  je že sklenjeno, oblikovan je bil koordinacijski odbor (26  članov iz zasavske 
regije), ki vodi postopke za oblikovanje pogodbenega partnerstva in  pripravo strategije lokalnega razvoja 
na programsko obdobje 2014-2020). Za izdelavo strategije je bil predlagan KGZS-Zavod Ljubljana, . 
V letu 2016 bo potrebno za prvo polovico leta zagotoviti proračunska sredstva za nemoteno delo LAS 
(delovanje LAS v času ko še ni potrjena strategija in pridobljen status LAS za novo programsko obdobje s 
strani pristojnih služb, potrjevanje in izvajanje letnih planov dela, finančnih načrtov.), kajti LAS bo lahko 
na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja oddal zahtevke za kritje upravičenih stroškov delovanja 
LAS - vodilni partner bo direktno financiran, vendar šele po potrditvi strategije in LAS, predvidoma v prvi 
polovici leta 2016. LAS-i imajo možnost oddati prijavo do 31. 10. 2015  ali 31. 1. 2016 in pozneje. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni povezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Načrtovana  sredstva  za leto 2016 temeljijo  na oceni realizacije porabe  sredstev za te namene v letu 2015 
ob upoštevanju nemotenega delovanja novega LAS v času pridobivanja statusa LAS in potrditve strategije 
lokalnega razvoja ter delovanja Društva za razvoj podeželja Zasavje samo v delu dokončanja obveznih 
nalog iz obdobja 2007-2013 (poročanje, prisotnost pri kontroli in nadzorih, promocija operacij iz obdobja 
2007-2013,  ipd.).   
Občina Hrastnik je do sedaj zagotavljala proračunska sredstva po ključu št. prebivalstva na območju LAS, 
površin kmetijskih gospodarstev (osnova potrjena LRS v začetku leta 2008, statistični podatki iz leta 2006), 
in sicer 35 %, Občina Trbovlje 7 % (izločeno naselje Trbovlje) ter Občina Zagorje ob Savi 58 %. V novem 
programskem obdobju bo to razmerje spremenjeno, ker je lahko vključeno celotno območje Zasavja, tudi 
mestno naselje Trbovlje (sredstva ESRR). Ključ delitve stroškov med lokalnimi skupnostmi in ostalimi 
partnerji bo znan, ko bo izdelana strategija lokalnega razvoja.  
 

14 - GOSPODARSTVO 
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

4114100 - Subvencije za malo gospodarstvo 
Vrednost: 52.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka je namenjena dodeljevanju državnih in nedržavnih pomoči.  Sredstva se bodo 
dodeljevala na osnovi določil  pravilnika in javnega razpisa. Predvideva se sofinanciranje odpiranja novih 
delovnih mest pri podjetnikih za brezposelne osebe iz Hrastnika in samozaposlitve ter prve redne 
zaposlitve, subvencioniranje naložb v določene vrste osnovnih sredstev, delovanje zbornic za področje 
malega gospodarstva in delovanje podjetniškega krožka. Ukrepi so znani v pravilniku (več ukrepov), letno 
pa se izvajajo tisti, ki so prednostno obravnavani glede na razmere.  
V okviru izvajanja ukrepov se bodo še naprej prednostno namenjala sredstva za odpiranje novih delovnih 
mest, povečujejo pa se sredstva namenjena za naložbe (za 14.660,00 €).  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP OB34-06-0016:  Subvencije za malo gospodarstvo 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Načrtovana  sredstva  za leto 2016 temeljijo  na izhodiščni vrednosti sredstev za te namene v letu 2015, pri 
čemer so sredstva povečana glede na povečanje števila vlog  v 2015 za sofinanciranje naložb. Pri 
dodeljevanju sredstev se bo upošteval pravilnik, ki velja za novo programsko obdobje 2014-2020 (določena 
je višina sofinanciranja upravičenih stroškov). Upoštevala se bodo tudi določila objave javnega razpisa - 
kateri subjekti imajo prednost (točkovanje). 
 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
14039001 - Promocija občine 

4114002 - Promocijski material in oglaševanje 
Vrednost: 675 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se namenjajo za pridobitev novega promocijskega materiala (fotografije-predvsem panoramski 
posnetki, nakup spominkov). Fotografije v visoki resoluciji in kakovosti so namenjene za objave v medijih. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Upoštevajo se cene promocijskega materiala - odvisno od vrste materiala in njegove kvalitete ter naklade 
ter ocena stroškov v letu 2015. 
 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
4114001 - Spodbujanje razvoja turizma 

Vrednost: 7.120 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje medobčinskega TIC-a in nabavo turističnih usmerjevalnih tabel. 
Vključitev v sofinanciranje regijskega projekta "Sofinanciranje medobčinskega TIC-a  izhaja kot obveznost 
iz regionalne operacije Natura - turistične zanimivosti Zasavja (kazalnik - 1 delovno mesto). V roku treh let 
je bilo potrebno zagotoviti 1 delovno mesto za obdobje 5 let. Nosilec operacije je Občina Trbovlje. To 
delovno mesto se zagotavlja od leta 2011 (konec leta) v Mladinskem centru Trbovlje (hotel). Obveznost 
sofinanciranja tega delovnega mesta velja od 2012 do 2016. 
Občina Hrastnik vsako leto sodeluje v nacionalnem projektu "Moja dežela - lepa in gostoljubna" (prijava na 
tekmovanje - izbor urejenih krajev, kategorija srednji kraji). Ocenjevanje izvedejo predstavniki Turistične 
zveze Slovenije. Lokalno okolje se spodbuja k boljši urejenosti kraja (ne samo v času spomladanskega 
čiščenja), opozorimo jih na morebitne neprijetne okoliščine ali stanja v okolju, ki negativno prispevajo k 
promociji kraja, sodelujemo pri iskanju rešitev.  
Prav tako se lokalne ponudniki spodbujajo za sodelovanje in promociji kraja (vključevanje v različne 
prireditve - v občini in izven občine, v lokalno samooskrbo, v promocijske aktivnosti - objava v časopisih, 
spletnih straneh, vključitev v regijske in druge projekte - LAS, RCR, ipd.).   
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
- nacionalni projekt Moja dežela - lepa in gostoljubna (Turistična zveza Slovenije),  
- navezava:  NRP OB034-11-0028 Sofinanciranje medobčinskega TIC-a.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Stroški dela strokovnega delavca TIC, ki ga v sorazmernem deležu sofinancirata občini Trbovlje in 
Zagorje 
- stroški izdelave in postavitve turističnih tabel v letu 2015. 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

4115001 - Ohranjanje narave 
Vrednost: 582 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka je namenjena financiranju nalog na področju varstva narave v skladu z veljavnim 
Odlokom  o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (določeni dovoljeni ukrepi - 
biomeliorativni ukrepi, biotehnični ukrepi, čistilne akcije in čiščenje divjih odlagališč). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na NRP. Navezava je podelitev koncesij lovskim družinam na območju Hrastnika ter določena 
višina koncesije za lovsko upravljalno območje - določi  pristojno ministrstvo za kmetijstvo, lokalna 
skupnost prejme nakazilo v višini 50 % koncesijske dajatve, ostalo država. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Koncesijo in višino koncesije podeljuje oz. določa država. Sredstva nakazuje pristojno ministrstvo za 
kmetijstvo, enkrat letno na podlagi plačanih koncesij (običajno avgusta tekočega leta). Načrtovana sredstva 
so upoštevana na podlagi nakazanih sredstev v letu 2015 in ocene za nakazilo v letu 2016 (sredstva so 
namenska in se lahko porabijo v skladu z Odlokom  o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo - biomeliorativni ukrep (krmljenje divjadi). 
Nakup krme za krmljenje divjadi se izvede preko javnega naročila - nabavi se krma in se le-ta dodeli 
lovskim družinam, ki skrbijo za divjad na lovsko upravljalnem območju Hrastnika. 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603 - Komunalna dejavnost 
16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

4116100 - Javna tržnica 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Tudi v letu 2016 se bo nadaljevalo z aktivnostmi ohranjanja delovanja javne tržnice ter spodbujanje lokalne 
samooskrbe (prodaja pridelkov in izdelkov slovenskih kmetij). V ta namen se bo nadaljevalo s 
sofinanciranjem najema  miz in porabe električne energije za prodajo določenih izdelkov, s poudarkom na 
ponudbi podeželja (samo izdelki kmetij). Upravljavec javne tržnice poskrbi vsako soboto za organizacijo in 
prijavo prireditve "Podeželje in mi", Občina Hrastnik v sklopu te prireditve plača najem stojnic in elektrike 
za prodajo proizvodov slovenskih kmetij, ki so za prodajo tudi registrirane.  Prodajalci so objavljeni na 
spletnih straneh upravljavca tržnice, kar prispeva k promociji ponudbe tržnice.  
V sklopu spodbujanja lokalne samooskrbe se bodo občasno izvajale prodaje na premičnih stojnicah na 
določenih lokacijah, v kolikor bodo za-to zainteresirani  organizatorji in prodajalci proizvodov slovenskih 
kmetij (npr. občasna prodaja pred Večnamenskim objektom v Podkraju).  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Načrtovana  sredstva  za leto 2016 temeljijo  na oceni potrebnih sredstev za te namene po veljavnem ceniku 
za storitve javne tržnice in ocene oddanih miz za te namene v letu 2015 (veljavna cena oddaje prodajne 
mize: 10,68 €). Odlok o tržnem redu in cenik storitev je objavljen na spletni strani upravljavca in Občine 
Hrastnik, objavljeni so tudi občasni ponudniki na tržnici.  
(http://hrastnik.si/zivljenje_v_hrastniku/kmetijstvo/trznica/ ). 
 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

4116002 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj 
Vrednost: 123.950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke se sredstva  namenjajo za pridobitev projektne dokumentacije za večje 
posege investicijskega vzdrževanja in  investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj v lasti občine. Z 
navedenimi sredstvi se zagotavljajo sredstva za namestitev termoizolacijskih fasad na stanovanjskih 
objektih in sanacijo streh na stanovanjskih objektih, v katerih ima občina Hrastnik v lasti določeno število 
stanovanj. Sredstva se zagotavljajo v lastniških deležih etažnih lastnikov. V letu 2016 se načrtuje 
namestitev izolacijskle fasade na 3 objektih, zamenjava strešne kritine na 6 objektih, od tega na dveh 
objektih tuditoplotna izolacija podstešja (skupna vrednost deležev občine znaša 78.000,00 €)  

http://hrastnik.si/zivljenje_v_hrastniku/kmetijstvo/trznica/
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Ostala sredstva  se bodo namenila za investicijsko vzdrževanje stanovanj (obnova elektičnih napeljav, 
zamenjava stavbnega pohištva in obnova sanitarnih prostorov ter obnovo streh)).  
S 1. rebalansom proračuna se sredstva na tej proračunski postavki zmanjšujejo za 15.000,00 €, 
namenjajo pa se za kritje znatno povečanih  obveznosti iz naslova subvencij za najemnine.  
  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP OB34-06-0069 Prenova stanovanj. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pogodbe z upravniki o opravljanju upravniških storitev za stanovanja ter poslovne prostore (Spekter d.o.o. 
Trbovlje, KSP Hrastnik, d.d., Naše okolje d.o.o., Trbovlje). 
Plan prioritet po investicijskih vlaganjih v okviru razpoložljivih sredstev. 
 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 
4116001 - Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj 

Vrednost: 180.350 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se zagotavljajo za poravnavo obveznosti  iz naslova  stroškov upravljanja  na osnovi sklenjenih 
pogodb z upravniki, stroškov tekočega vzdrževanja stanovanj, vplačil v rezervni sklad etažnih lastnikov pri 
upravnikih,  stroškov vpisa etažne lastnine, stroškov, ki nastanejo z nezasedenimi stanovanji ter plačila za 
subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj v primeru neporavnavanja in neizterljivosti obratovalnih 
stroškov s strani najemnikov. 
  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/03, 57/08) 
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur.l.RS 60/2009, 87/2011),  
- Pogodbe z upravniki o opravljanju upravniških storitev za stanovanja  (Spekter d.o.o.  Trbovlje, KSP 
Hrastnik, d.d., Naše okolje d.o.o. Trbovlje).  
 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
1702 - Primarno zdravstvo 
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

4117004 - Zdravtsveni dom Hrastnik 
Vrednost: 37.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 37.000,00 € se namenjajo za sofinanciranje nabave  vozila za izvajanje nenujnih prevozov 
ležečih pacientov. Predračunska vrednost vozila znaša 116.000,00 €. Razlika se bo zagotovila s sredstvi 
amortizacije Zdravstvenega doma, donarorskimi sredstvi in sredstvi državnega proračuna (odvisno od 
javnega razpisa). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP OB34 11 0030 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
-  predračun vozila 
 
4117006 - Sofinanciranje ambulante na Dolu 

Vrednost: 14.400 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva koncesionarki ambulante na Dolu za izpad 
prihodkov iz naslova nedoseganja 100 % glavarine in temu posledično tudi izpada financiranja dejavnosti 
iz obiskov oz. razlika do 100 % financiranja programa, ki ga za posamezno leto z dogovorom prizna Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zdravstvenemu domu Hrastnik za kritje materialnih stroškov 
obratovanja zobozdravstvene ambulante na Dolu.  



 

Stran 108 od 166 

 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Navedeni izračun potrebnih sredstev temelji na izpadu dohodkov koncesionarke ambulante na Dolu pri 
Hrastniku v letu 2015 po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenijenje  in ocene obratovalnih 
stroškov Zdravstvenega doma Hrastnik za obratovanje mladinske zobozdravstvene ambulante na Dolu za 
leto 2016. 
 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

4117010 - Nakup medicinske opreme 
Vrednost: 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te proračunske postavke se sredstva namenjajo za nakup 6  eksternih defibrilatorjev z zaščitnimi 
omaricami in izdelavo električnih priključkov, ki bodo nameščeni v posameznih krajevnih skupnostih.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP OB34 13 0009 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Predračunska vrednost defibrilatorja 
 
4120012 - Zdravstveno zavarovanje občanov - 15. člen ZZZ 

Vrednost: 140.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska sredstva  se namenjajo za poravnavo obveznosti za zdravstveno zavarovanje občanov Občine 
Hrastnik, ki so državljani RS in nimajo prejemkov na osnovi, katerega bi pridobili status zavarovanca. Prav 
tako se sredstva namenjajo za otroke do 18 leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi 
starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje (rejenci, tujci). Zakon o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je izvajanje postopka prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje 
občanov iz občin prenesel na centre za socialno delo, medtem ko občina  ostaja zavezanec za plačilo 
prispevka. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina prispevka, ki ga predpiše Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in povprečno število 
upravičencev  v zadnjem obdobju  ( 378 oseb in trenutnim veljavnim  prispevkom v višini 30,87 
EUR/osebo/ mesec),  
 

17079002 - Mrliško ogledna služba 
4117001 - Plačila storitev mrliških ogledov 

Vrednost: 17.500 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva  za plačilo storitev mrliških ogledov  pokojnikov, ki so imeli 
zadnje stalno prebivališče v naši občini. Višina sredstev je odvisna  od števila mrliških pregledov oz. 
zahtevanih obdukcij v zvezi z razjasnitvijo vzroka smrti. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Načrtovana  sredstva  za leto 2016 temeljijo  na oceni potreb . 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

4118303 - Vzdrževanje spominskih obeležij 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se  sredstva zagotavljajo  za tekoče vzdrževanje spominskih obeležij in hortikulturno 
ureditev le teh ( v spomladanskem in jesenskem obdobju). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Načrtovana  sredstva  za leto 2016 temeljijo na oceni potrebnih sredstev za te namene. 
 

18029002 - Premična kulturna dediščina 
4118301 - Zasavski muzej Trbovlje - aktivnosti v hrastniškem muzeju 

Vrednost: 2.300 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2016 se bo v okviru aktivnosti, ki jih  izvaja Zasavski muzej Trbovlje v Muzeju Hrastnik nadaljevalo 
z izvajanjem  delavnic za predšolsko in šolsko mladino, ki potekajo  v okviru zbirk lutk in igrač in zbirke 
razvoja šolstva (35-40 delavnic), katerih se bo predvidoma udeležilo preko 1.500 obiskovalcev. Sredstva 
zajemajo tudi sofinanciranje razstave Branka Klačarja v prostorih muzeja, ki bo zajemala: razvoj fotografije 
in aparatov po letu 1950, izbor portretov znanih Zasavčanov, izbor umetniških fotografij in izbor fotografij 
kulturne dediščine, urbanizacije,..... 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Zagotovljena sredstva temeljijo na predloženem finančnemu načrtu financiranja dejavnosti s strani Muzeja 
Trbovlje za leto 2016 ob upoštevanju spremenjenih pogojev financiranja zaradi zmanjšanja razpoložljivih 
sredstev.  
 

1803 - Programi v kulturi 
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

4118200 - Knjižnica Antona Sovreta - redni transferi 
Vrednost: 168.431 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Tako kot drugim javnim zavodom se po istih kriterijih in merilih zagotavljajo sredstva za  plače in druge 
prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca, premije dodatnega pokojninsko invalidskega 
zavarovanja in sredstva za materialne stroške.  
Povečanje sredstev v primerjavi s sredstvi iz 1. obravnave je posledica zagotavljanja plač in drugih 
izdatkov zaposlenim na osnovi sklenjenega Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih 
ukrepov v javnem sektorju za leto 2016 (U.l. RS 90/2015 in 91/2015). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Finančni načrt Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik za leto 2016 
 
4118201 - Knjižnica Antona Sovreta - nakup knjižničnega gradiva 

Vrednost: 15.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva  za nakup novega knjižničnega gradiva. Sredstva 
za te namene se zagotavljajo tudi iz državnega proračuna. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva, zagotovljena za te namene v preteklem letu  
 

18039003 - Ljubiteljska kultura 
4118300 - Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture 

Vrednost: 29.580 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti vseh kulturnih 
društev v občini in Zveze kulturnih društev. Izvajalci kulturnih programov   bodo izbrani na osnovi 
sprejetega letnega programa  kulture in javnega razpisa. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izveden bo javni razpis v skladu s kriteriji in merili Pravilnika o merilih  za vrednotenje programov v 
ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik, ob upoštevanju spremenjenih pogojev financiranja zaradi zmanjšanja 
razpoložljivih sredstev. 
 

18039005 - Drugi programi v kulturi 
4118100 - KRC Hrastnik - stroški upravljanja kulturnih objektov 

Vrednost: 104.339 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Glede na to, da javni zavod Kulturno rekreacijski center Hrastnik opravlja  dejavnost za različna področja je 
kot celota prikazan v prilogi.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Finančni načrt KRC Hrastnik za leto 2016 
 
4118101 - KRC Hrastnik - sofinanciranje abonmajskih predstav 

Vrednost: 5.470 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Kulturno rekreacijski center Hrastnik je  organizator  vsakoletnega gledališkega abonmaja, tako za starejšo 
populacijo kot mladino,  katerega stroški se krijejo iz prodanih vstopnic in s sofinanciranjem  s strani 
proračuna občine. V okviru  gledališkega abonmaja se načrtuje sofinanciranje  6 gledaliških predstav za 
odrasle.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Načrtovana  sredstva  za leto 2016 temeljijo  na oceni realizacije porabe  sredstev za te namene v letu 2015  
 
4118102 - KRC Hrastnik - stroški razstav v galeriji 

Vrednost: 2.660 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se zagotavljajo organizacijo in izvedbo  5 - 6 razstav v Galeriji Delavskega doma Hrastnik. Stroški 
posamezne razstave vključujejo oblikovanje in tiskanje vabil, organizacijo in izvedbo otvoritve in stroške 
dežurstva v času možnosti ogleda razstave. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni povezave 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Načrtovana  sredstva  za leto 2016 temeljijo  na oceni realizacije porabe  sredstev za te namene v letu 2015 
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1804 - Podpora posebnim skupinam 
18049001 - Programi veteranskih organizacij 

4118400 - Združenje borcev za vrednote NOB Hrastnik 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Združenju borcev za vrednote NOB Hrastnik, ki ima status društva, ki deluje v javnem interesu, zato se  na 
osnovi predloženega programa dela za leto 2016 namenjajo sredstva za sofinanciranje izvajanja dejavnosti. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni povezave 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Program dela društva za leto 2016 
 
4118401 - Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje 

Vrednost: 1.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Policijsko veteransko društvo Sever  Zasavje ima status društva, ki deluje v javnem interesu, zato se mu na 
osnovi predloženega programa dela za leto 2016 namenjajo sredstva za sofinanciranje.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni povezave 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Program dela društva za leto 2016 
 
4118402 - Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zasavje 

Vrednost: 1.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zasavje ima status društva, ki deluje v javnem interesu, 
zato se mu na osnovi predloženega programa dela za leto 2016 namenjajo sredstva za sofinanciranje.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni povezave 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Program dela društva za leto 2016 
 
4118403 - Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik 

Vrednost: 2.200 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik ima status društva, ki deluje v javnem interesu, zato se 
mu na osnovi predloženega programa dela za leto 2016 namenjajo sredstva za sofinanciranje.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni povezave 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Program dela društva za leto 2016 
 
4118404 - Društvo vojnih invalidov Zasavje 

Vrednost: 500 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Društvo  vojnih invalidov Zasavje ima status društva, ki deluje v javnem interesu, zato se mu na osnovi 
predloženega programa dela za leto 2016 namenjajo sredstva za sofinanciranje.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni povezave 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Program dela društva za leto 2016 
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4118405 - Društvo generala Maistra za Zasavje 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Društvo generala Maistra za Zasavje  ima status društva, ki deluje v javnem interesu, zato se mu na osnovi 
predloženega programa dela za leto 2016 namenjajo sredstva za sofinanciranje. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni povezave 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Program dela društva za leto 2016 
 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 
4018001 - Financiranje programov upokojenskih društev 

Vrednost: 4.500 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov društev upokojencev in projekta, 
ki ga društvi vodita za boljšo kakovost življanja občanov starejših od 69 let. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni povezave 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- veljaven pravilnik o sofinanciranju društev in drugih dejavnosti 
 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
18059001 - Programi športa 

4118001 - Sofinanciranje športnih programov v občini 
Vrednost: 73.570 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izvajalci športnih programov v občini Hrastnik bodo izbrani na osnovi sprejetega letnega programa  športa 
in javnega razpisa.  V letu 2016 se bodo sofinancirali naslednji programi: šport mladih, športna rekreacija, 
vrhunski šport, kakovostni šport, športni programi za izobraževanje, prireditve (Večer Športa) in delovanje 
športne zveze in druge naloge skupnega pomena, v načrtovani skupni višini 73.570,00 EUR.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Javni razpis v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini 
Hrastnik. 
 
4118013 - KRC Hrastnik - stroški upravljanja športnih objektov - delno 

Vrednost: 159.816 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Glede na to, da javni zavod Kulturno rekreacijski center Hrastnik opravlja  dejavnost za različna področja je 
kot celota prikazan v prilogi. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Finančni načrt KRC Hrastnik za leto 2016 
 
4118014 - KRC Hrastnik - investicije v športne objekte - delno 

Vrednost: 10.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva  se namenjajo za investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih, ki jih upravlja KRC. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP OB034-06-0061 Prenova športnih objektov in nabava opreme. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pridobljen predračun za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del. 
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18059002 - Programi za mladino 
4118015 - Mladinski center Hrastnik 

Vrednost: 46.962 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva  se zagotavljajo za delovanje Mladinskega centra Hrastnik, in sicer: za plačilo stroškov dela  
direktorja Mladinskega centra Hrastnik  (sredstva za plače in druge prejemke, prispevke delodajalcev in 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) in materialne stroške delovanja centra, ki 
zajemajo predvsem obratovalne stroške prostorov Mladinskega centra. 
Povečanje sredstev v primerjavi s sredstvi iz 1. obravnave je posledica zagotavljanja plač in drugih 
izdatkov zaposlenim na osnovi sklenjenega Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih 
ukrepov v javnem sektorju za leto 2016 (U.l. RS 90/2015 in 91/2015). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Predlog finančnega načrta Mladinskega centra Hrastnik za leto 2016 
 
4118016 - Sofinanciranje programov za mladino 

Vrednost: 16.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva  se namenjajo za financiranje oz. sofinanciranje programov za mladino (otroški počitniški 
program, lutkovne predstave, umetniški predstavitve in delavnic za otroke, mladinski tabor za otroke, tečaji 
in seminarji za neformalno izobraževanje mladih, delavnice za umetniške, pedagoške in socialne veščine, 
kulturni večeri in literarni natečaji za mlade, manjši koncerti in kulturne prireditve s predavanji, mladinske 
ekskurzije z delavnicami, organizacija okoljskih, socialnih, prostovoljskih in preventivnih akcij). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni povezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izveden bo javni razpis 
 
4119017 - Sofinanciranje letovanja otrok 

Vrednost: 5.730 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo proračunska sredstva  za sofinanciranje letovanja otrok, ki vsako leto 
poteka v organizaciji Zveze prijateljev mladina Hrastnik. Namen zagotavljanja sredstev  je, da se z 
zmanjšanjem plačila polne cene omogoči letovanje čim večjemu številu otrok. V teh sredstvi so zajeta tudi 
sredstva za brezplačno letovanje 5 otrokom iz socialno najbolj ogroženih družin. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva zagotovljena za te namene v letu 2015. 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
19029001 - Vrtci 

4119100 - Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok 
Vrednost: 750.861 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 Javno službo na področju predšolske vzgoje v Hrastniku izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Hrastnik, ki 
ima štiri organizacijske enote. Te so Enota Dolinca, Enota Sonček, Enota na OŠ n. h. Rajka in Enota Lučka.  
Proračunska sredstva  se namenjajo za  sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini 
razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se z odločbo Centra za socialno delo o odmeri višine 
plačila vrtca, odredi staršem.  Starši lahko plačujejo  največ 77% veljavne ekonomske cene programa vrtca. 
V času počitnic  se vrtcu na osnovi sklepa Občinskega sveta zagotavlja plačilo storitev glede na število 
otrok po stanju 30. junija tekočega leta, prav tako se vrtcu zagotavljajo tudi sredstva za nadomeščanje 
bolezni strokovnih delavcev  do 30 dni, stroški zagotavljanja specialnega pedagoga za otroke s posebnimi 
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potrebami ter  jubilejne nagrade in odpravnine zaposlenim v vrtcu, ki niso na osnovi sklepa občinskega 
sveta kalkulativni element cene.  
V okviru teh sredstev se zagotavljajo tudi sredstva  za plačilo storitev vzgoje in varstva otrok  zavodom v 
drugih občinah Slovenije, v katere so vključeni otroci s stalnim prebivališčem iz občine Hrastnik  
(uveljavljen domicilni princip).  Prav tako se na osnovi dogovora vseh treh zasavskih občin zagotavlja tudi 
sofinanciranje oddelka v okviru Pediatričnega oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje.  
S šolskim letom 2015/2016 je bilo v predšolsko vzgojo vključenih 252 otrok kar pomeni 68% - no 
vključenost otrok starih od 11 mesecev do 6 leta starosti. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
 Finančni načrt Vrtca Hrastnik za leto 2016 in ocena potrebnih sredstev za plačilo teh storitev za otroke, ki 
so vključeni v vrtce izven občine. 
 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
19039001 - Osnovno šolstvo 

4119003 - OŠ NH Rajka - redni transferi 
Vrednost: 214.358 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zagotovljena sredstva vključujejo financiranje stroškov uporabe prostorov in opreme in druge materialne 
stroške. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter prispevke delodajalca se namenjajo za plačilo 
razlike med dejanskimi stroški, in sredstvi, ki jih za plačilo delovne obveznosti tako imenovanega drugega 
strokovnega delavca v oddelku 1. razreda zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport . V letu 
2016 se zagotavlja sofinanciranje v istem obsegu kot v letu 2015. 
Povečanje sredstev v primerjavi s sredstvi iz 1. obravnave je posledica zagotavljanja plač in drugih 
izdatkov zaposlenim na osnovi sklenjenega Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih 
ukrepov v javnem sektorju za leto 2016 (U.l. RS 90/2015 in 91/2015). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Na osnovi  82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja mora lokalna skupnost 
osnovnim šolam  zagotavljati sredstva za plačilo stroškov uporabe prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, 
komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov)  in druge materialne stroške. Upošteva se 
tudi predlog finančnega načrta OŠ NHR Hrastnik za leto 2016 ob upoštevanju prihrankov pri stroških 
ogrevanja zaradi izvedbe energetske sanacije objektov matične šole v Hrastniku. 
 
4119007 - OŠ NH Rajka - investicije v šolski prostor 

Vrednost: 8.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva  se zagotavljajo za  investicijsko vzdrževalna dela šole v Hrastniku. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
 NRP OB034-07-0029 Investicijsko vzdrževanje prostorov OŠ NH Rajka. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Plan investicijskih vlaganj osnovne šole za leto 2016 ob upoštevanju ostalih vlaganj na področju šolstva in 
s tem omejenih finančnih možnosti. 
 
4119013 - KRC Hrastnik - stroški upravljanja šport. objekt. - delno 

Vrednost: 238.280 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Glede na to, da javni zavod Kulturno rekreacijski center opravlja  dejavnost za različna področja  glede  na 
novo programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov je kot celota prikazan in obrazložen v  
prilogi.   
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Finančni plan KRC Hrastnik za leto 2016  
 
4119020 - Sofinanciranje waldorfske osnovne šole 

Vrednost: 304 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Waldorfska šola Ljubljana z Območno enoto v Celju je zasebna šola, ki je vpisana v razvid osnovnih šol. 
Šola nima definiranega šolskega okoliša, zato se na šoli lahko izobražujejo tudi otroci iz drugih občin. Na 
podlagi 86. člena Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja so dolžne občine sofinancirati 85% 
sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim 
šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.materialnih stroškov. S 
šolskim letom 2013/2014 je začel obiskovati Waldorfsko šolo en učenec iz občine Hrastnik. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izračun Waldorfske šole za obveznosti  občine glede na število učencev.  
 
4119021 - OŠ NH Rajka _ Podružnica Dol 

Vrednost: 975.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2015 je bila pridobljena dokumentacija, na osnovi katere se je odločilo, da se rekonstruira obstoječa 
šola na Dolu in idejni projekt. V letu 2016 bo pridobljena dokumentacija za spremembo OPPN ter 
dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo rekonstrukcije. Ko bo znana dokončna 
vrednost projekta in zagotovljeni ostali viri financiranja bo občinski svet dokončno odločal o potrditvi 
investicije, na osnovi pridobljene investicijske dokumentacije. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-14-0006 OŠ NH Rajka - Podružnica Dol 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Ocena stroškov pridobitve dokumentacije 
 

19039002 - Glasbeno šolstvo 
4119011 - Glasbena šola Hrastnik - redni transferi 

Vrednost: 27.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Glasbeni šoli se zagotavljajo v pretežni meri sredstva za prevoz na delo in prehrano med delom, deloma pa 
tudi za kritje stroškov godalnega in simfoničnega  orkestra.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Finančni plan Glasbene šole Hrastnik za leto 2016  
 
4119012 - Glasbena šola Hrastnik - investicije v šolski prostor 

Vrednost: 3.500 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska sredstva  se zagotavljajo za manjša investicijska dela. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP OB034-06-0051 Invest. vzdr. prostorov in nabava opreme v Glasbeni šoli 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Plan investicijskih vlaganj Glasbene šole za leto 2015. 
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1905 - Drugi izobraževalni programi 
19059001 - Izobraževanje odraslih 

4119001 - Zasavska ljudska univerza 
Vrednost: 7.833 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ustanoviteljice Zasavske ljudske univerze so vse tri zasavske občine. Občine ustanoviteljice zagotavljajo 
sredstva za sofinanciranje dela materialnih stroškov in in dela programskih vsebin Zasavske ljudske 
univerze, ki se nanašajo na izvajanje javne službe, ki jo za prebivalce izvaja, delno pa jo sofinancira tudi 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Finančni načrt ZLU za leto 2016, delež sofinanciranja temelji na številu prebivalcev. 
 

1906 - Pomoči šolajočim 
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

4119004 - OŠ NH Rajka - prevozi otrok z minibusom 
Vrednost: 16.118 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S šolskim minibusom  se  zagotavljajo prevozi otrok  v šolo in iz šole  iz KS Podkraj in KS Kovk.  Za te 
namene se zagotavljajo sredstva  za plače in druge prejemke ter  prispevke delodajalca za  voznika. 
Povečanje sredstev v primerjavi s sredstvi iz 1. obravnave je posledica zagotavljanja plač in drugih 
izdatkov zaposlenim na osnovi sklenjenega Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih 
ukrepov v javnem sektorju za leto 2016 (U.l. RS 90/2015 in 91/2015). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Na osnovi 56. člena Zakona o osnovni šoli mora lokalna skupnost zagotavljati prevoz vsem tistim učencem, 
katerih oddaljenost stalnega prebivališča od šole je več kot 4 km. 
 
4119005 - OŠ NH Rajka - doplačila za šolo v naravi 

Vrednost: 5.385 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska sredstva se namenjajo za sofinanciranje izvedbe šole v naravi.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Načrtovana  sredstva  za leto 2016 temeljijo  na oceni realizacije porabe  sredstev za te namene v letu 2015.  
 
4119006 - OŠ NH Rajka - sofinanciranje prehrane učencev 

Vrednost: 7.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Tako kot v preteklih letih se predlaga tudi sofinanciranje prehrane učencev. Cilj tega  je omogočanje in 
zagotavljanje toplega obroka (kosila) tudi učencem iz socialno šibkih družin, ki pa kljub temu statusu, 
država ne financira brezplačnega kosila v 100% višini. Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za 
poravnavo razlike do brezplačnega kosila za tiste učence, ki so prijavljeni na kosilo in katerih mesečni 
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša nad 18% do 30% (tem učencem od 
1.1.2016 krije država 70% cene kosila) in tiste, katerih mesečni dohodek na osebo znaša nad 30% do 36% 
(tem učencem krije država 40% cene kosila). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva so ocenjena na osnovi dodeljenih subvencij v letu 2015 
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4119015 - Prevozi otrok v šolo 
Vrednost: 167.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Do brezplačnega prevoza so upravičeni učenci, če je  njihovo prebivališče oddaljeno od šole več kot  4 km. 
Učenci, ki obiskujejo prvi razred devetletke in učenci s posebnimi potrebami ( če je tako odločeno z 
odločbo) pa so upravičeni do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost. Prevozi se bodo na osnovi 
predpisov, ki urejajo to področje izvajali na naslednjih relacijah:  
1.  Z avtobusom:  
- Železniška postaja - OŠ n. h. Rajka, 
- Čeče - OŠ n. h. Rajka, 
- Brezno - Turje - 
Dol                                                                                                                                                        
2.  S kombijem oz. minibusom 
- Kal - OŠ n. h. Rajka - Podkovk  - Krištandol  - OŠ Dol, 
- Gore - OŠ Dol, 
- Unično - Brdce - Brezno - OŠ Dol  
 -Šavna Peč- Krnice- OŠ n.h. Rajka 
Prav tako se zagotavljajo tudi sredstva za povračilo stroškov staršem, ki na osnovi predpisov sami 
prevažajo otroke v šolo (otroci z motnjami v duševnem in telesnem razvoju) in prevozov, ki jih izvaja 
Občina Laško v okviru svojih prevozov za učence iz naše občine, ki se šolajo v šoli v Rimskih Toplicah. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Podpisane pogodbe z izbranimi izvajalci za prevoze otrok in šolski koledar. 
 

19069003 - Štipendije 
4119016 - Štipendije 

Vrednost: 27.800 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke  se zagotavljajo sredstva  za štipendije za študente z nižjim socialnim statusom 
družine, kadrovske štipendije za potrebe javnih zavodov in občinske uprave  in štipendije za poklicno 
izobraževanje.  Štipendije se podeljujejo na osnovi javnega razpisa in določil pravilnika. Načrtovana 
sredstva zagotavljajo  izplačilo 1 kadrovske štipendije za potrebe OŠ n.h. Rajka ( študij specialne 
pedagogike), 1 štipendije za poklicno izobraževanje (izobraževanje na srednji šoli za gostinstvo in turizem) 
in 16 štipendij za študente z nižjim socialnim statusom družine in 1 štipendijo za študenta z posebnimi 
potrebami. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Osnova so prijave na javni razpis, objavljen na podlagi Pravilnika o štipendiranju v občini Hrastnik za 
študijsko oz. šolsko  leto 2015/2016. Višina štipendije znaša 17% povprečne bruto plače v RS (zadnji 
objavljeni podatki pred razpisom) za študente in 15% za dijaka, kar znaša 134,43 EUR  oz. 118,61 EUR. 
Kadrovska štipendija pa znaša 267,07 EUR. 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
2002 - Varstvo otrok in družine 
20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

4120017 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 
Vrednost: 11.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se namenjajo staršem kot pomoč pri rojstvu otroka, v letu 2016 se prispevek občine povečuje iz 
100 € na 150 €. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Določila Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Hrastnik in načrtovano število 
oddanih vlog v letu 2013 (70 vlog) in dogovorjene višine pomoči v višini 150,00 EUR/otroka. 
 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
20049001 - Centri za socialno delo 

4120001 - Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo 
Vrednost: 6.076 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Center za socialno delo bo v letu 2016 za lokalno skupnost opravljal naslednje naloge: 
- vodenje postopka za dodelitev enkratnih socialnih pomoči občanom za šolske potrebščine in ozimnico na 
osnovi določil pravilnika in javnega razpisa, 
- preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer občanov in izdelava poročil za uveljavljanje pravic, vodenje 
postopkov pri dodatnih oprostitvah, pri plačilu storitev uporabnikov....(plačilo pogrebnih stroškov, ), 
- dajanje informacij o izbiri  do pravice do družinskega pomočnika, obiski družinskih pomočnikov na domu 
ter spremljanje njihovega  dela, 
- izvajanje prve socialne pomoči za osnovnošolce, ki zajema prve informacije o drogah in alkoholu.             
Porast sredstev je posledica vodenja novega  postopka - dodeljevanja subvencij za brezplačno kosilo in s 
tem v povezavi povečanih stroškov poštnega prometa. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Določila  Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o dodeljevanju socialne pomoči v občini Hrastnik. 
Sofinanciranje izhaja iz elementov, opredeljenih v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09,in 6/12) in zajema zagotavljanje 
sredstev za plačilo stroškov dela in materiala. 
 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 
4120014 - Varstveno delovni center - sofin. prevozov 

Vrednost: 7.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska sredstva se namenjajo za sofinanciranje prevozov 21 občanov Občine Hrastnik na delo v 
Varstveno delovni center Zagorje ob Savi. Prevoz sofinancira tudi Občina Trbovlje. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Dogovor sklenjen med VDC-jem, Občino Trbovlje in Občino Hrastnik. 
 
4120015 - Financiranje družinskega pomočnika 

Vrednost: 71.303 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi veljavne zakonodaje ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko 
motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana osebe, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh 
osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi 
pomoč, ki jo potrebuje. Lahko je ta oseba tudi družinski član (eden od staršev). Družinski pomočnik ima na 
podlagi zakona pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma 
sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. 
Sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja 
občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo.  V 
letu 2015 se zagotavljajo proračunska sredstva  za poravnavo teh obveznosti  7 družinskih pomočnikov. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Določila Zakona o socialnem varstvu in Zakona o usklajevanju transferjev posameznikov in gospodinjstev 
v Republiki Sloveniji ter trenutno število registriranih družinskih pomočnikov, ter Zakona za uravnoteženje 
javnih financ - 7 osebe (trenutno znaša bruto znesek izgubljenega dohodka 858,33 EUR/osebo). 
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20049003 - Socialno varstvo starih 
4120002 - Oskrbnine v socialnih zavodih 

Vrednost: 330.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska sredstva so namenjena plačilu oziroma doplačilu oskrbnin v splošnih in posebnih socialno 
varstvenih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo.   
Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s 
tem obveznosti občine do kritja razlike do polne vrednosti oskrbnih stroškov oskrbovanca izda Center za 
socialno delo na osnovi določil Zakona o socialnem varstvu in v skladu z  določili Uredbe o merilih za 
določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev.  Načrtovana  sredstva za leto 2016 zagotavljajo 
sofinanciranje domskega varstva za cca 50 občanov (stanje september 2015) v domovih za starejše po vsej 
Sloveniji.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Določila Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev (Ur. list RS št. 
110/2004, 124/2004, 114/2006 - ZUTPG, 5/2008, 73/2008, 8/2009, 53/2009, 7/2010, 56/2010, 62/2010 - 
ZUPJS, 3/2011, 40/2011, 57/2011) in ocena stroškov za plačilo storitev za leto 2015 na osnovi števila 
upravičencev po stanju september 2015 in plačil iz občinskega proračuna za te upravičence. 
 
4120011 - Pomoč na domu 

Vrednost: 116.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu je občina dolžna izvajati v 
skladu z veljavno zakonodajo. V naši občini to dejavnost izvaja  na osnovi sprejetega odloka od 1. 04. 2000 
dalje Dom starejših Hrastnik. Pomoč na domu zajema: 
-  gospodinjsko pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil, pomivanje uporabljene 
posode, osnovno čiščenje bivalnega prostora z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje 
spalnega prostora), 
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju, hranjenju, opravljanju 
osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov), 
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, 
informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo). 
Trenutno dela izvajajo  4 redno zaposlene delavke.  V teh sredstvih je zajeta tudi odpravnina za upokojitev 
ene delavke, ki na osnovi sklepa občinskega sveta ni kalkulativni element cene. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Določila 43. člena Zakona o socialnem varstvu in Zakona o lokalni samoupravi. 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
  
 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
4120003 - Tekoče vzdrževanje socialnih grobov 

Vrednost: 350 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska sredstva se zagotavljajo za plačilo najemnin za tako imenovane socialne grobove na 
pokopališču Dol.   
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Ocena potreb po financiranju aktivnosti za te namene. 
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4120004 - Pogrebni stroški nepremožnih občanov 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva  zagotavljajo  plačilo stroškov 6 pokopov za občanov, ki nimajo zavezancev oz.  leti niso sposobni 
plačati stroškov pokopa.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Po določilih Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna poravnati 
stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki so dolžni organizirati in plačati stroške pokopa ali če 
svojci  niso sposobni poravnati teh stroškov. 
 
4120005 - Subvencije najemnin 

Vrednost: 185.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Najemnikom neprofitnih stanovanj in tržnih stanovanj, ki   izpolnjujejo ustrezne pogoje za dodelitev 
subvencije najemnin na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se dodeljuje subvencija za 
znižanje stroškov najemnin. Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem 
stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. 
Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika 
in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka brez 
dodatka za delovno aktivnost, določenega skladno s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, 
povečanega za 30% ugotovljenega dohodka, in za znesek neprofitne najemnine, določene po predpisih, ki 
urejajo stanovanjske zadeve, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških 
stanovanjih. Ne glede na določbe zakona, ki ureja socialnovarstvene prejemke, se pri izračunu minimalnega 
dohodka najemnik in osebe, ki so navedene v najemni pogodbi, štejejo v družino.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Načrtovana sredstva zagotavljajo plačilo subvencij cca 235 najemnikom neprofitnih stanovanj po stanju 
september 2015 
 
4120006 - Enkratne pomoči socialnim upravičencem 

Vrednost: 29.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Enkratne socialne pomoči se dodeljujejo za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin in pomoč pri nabavi 
ozimnice.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Enkratne socialne pomoči se dodeljujejo na osnovi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih 
pomoči v občini Hrastnik in javnega razpisa. Višina denarne pomoči, ki jo prejme posameznik oz. družina 
je odvisna od števila prijav na javni razpis 
 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
4120013 - Sofinanciranje OORK Hrastnik 

Vrednost: 15.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje izvajanja dejavnost Občinske organizacije Rdečega križa Hrastnik 
in sicer za kritje stroškov dela delavke (sredstva za plače, prispevki  delodajalca, regres za letni dopust in 
drugi stroški,  vezani na zaposlitev)  za polovičen delovni čas in sredstva za sofinanciranje dejavnosti 
društva. Sredstva se v letu 2015 zmanjšujejo za sredstva v višini 6.000,00, ki so bila v letu 2014 dodeljena 
Rdečemu križu za razreševanje socialnih stisk delavcev Sijaja ob stečaju. 
  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
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42 - Občinska uprava - Oddelek za prostor, okolje 
in javne gospodarske službe 

Vrednost: 1.664.057 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 
0402 - Informatizacija uprave 
04029002 - Elektronske storitve 

4204001 - Zagotavljanje prostorskih podatkov -PISO za občane 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Z zagotavljanjem prostorskih podatkov javne narave preko Prostorskega informacijskega sistema občine 
(PISO), se občanom omogoča brezplačen pregled oziroma dostop do teh podatkov preko spletnega 
pregledovalnika. Vsebovane storitve pokrivajo potrebe po množičnem ter enostavnem dostopu do državnih 
in občinskih prostorskih vsebin. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-
ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 
Skl.US: U-I-43/13-8, 76/2014 - odl. US, 14/2015-ZUUJFO) 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
1104 - Gozdarstvo 
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

4211001 - Vzdrževanje gozdnih cest 
Vrednost: 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za vzdrževanje gozdnih cest bo občina skupaj s sredstvi iz proračuna RS namenila 3.200,00 EUR, ki bodo 
porabljena skladno z letnim programom gozdnega gospodarstva po prioritetnem vrstnem redu. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Gozdnogospodarski načrt , Zavod za gozdove Slovenije 
- Pogodba o vzdrževanju gozdnih cest z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 
1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in 
distribucije električne energije 
12029001 - Oskrba z električno energijo 

4212001 - Projekt racionalne porabe energije 
Vrednost: 8.689 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na osnovi sprejete energetske zasnove Občine Hrastnik, je Občina Hrastnik pristopila k 
izvajanju razširjenih energetskih pregledov javnih objektov, ki so energetsko neučinkoviti, s ciljem 
prihranka pri porabi energije. V letu 2014 je občinski svet sprejel nov Lokalni energetski koncept, ki je 
usklajen z veljavno zakonodajo. V letu 2016 bomo nadaljevali s postopki, ki vodijo k racionalni porabi 
energije, na osnovi akcijskega programa. Občina Hrastnik ima vzpostavljen tudi informacijski sistem za 
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energetsko knjigovodstvo in energetsko upravljanje javnih stavb v občini. Programski paket Daljinski 
energetski manager omogoča energetsko knjigovodstvo, izdelavo analiz in pomoč pri planiranju. V ta 
sistem so vključeni vsi javni objekti v občini. Občina bo na osnovi Odloka o načrtu za kakovost zraka na 
območju Zasavja (Uradni list RS, št. 108/2013) pripravljala ukrepe za zmanjšanje števila preseganj mejne 
koncentracije delcev PM10. Višina potrebnih sredstev za leto 2016 znaša 8.689,00 €. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-07-0033 Projekt racionalizacije rabe energije 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča za načrtovanje sredstev na proračunski postavki so Lokalni energetski koncept, Uredba o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010) in Načrt 
javne razsvetljave ter Podrobnejši program ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju 
Zasavja. 
 
4212003 - Sofinanciranje delovanja OREZ 

Vrednost: 1.500 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za plačilo stroškov na podlagi podjemne pogodbe za koordinacijo 
delovanja Odbora za razvoj energetike v Zasavju. 
  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Podjemna pogodba. 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
1302 - Cestni promet in infrastruktura 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

4213100 - Vzdrževanje občinskih cest 
Vrednost: 420.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V občini Hrastnik je skupno 125,0 km kategoriziranih in 14,225 km nekategoriziranih cest. Občina je v letu 
2013 podelila koncesijo za vzdrževanje občinskih cest, ki zajema tako letno kot zimsko vzdrževanje. 
Koncesijska pogodba je sklenjena za obdobje sedmih let, sredstva na tej postavki pa so namenjena 
zimskemu in letnemu vzdrževanju. Poleg tega koncesijska pogodba zajema tudi vzdrževanje prometne 
signalizacije, sredstva za ta namen pa so na postavki 4213005.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Koncesijska pogodba o izvajanju obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v 
Občini Hrastnik, št. 014-2/2013, z dne 20.11.2013 
- Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za tekoče proračunsko leto  
-  Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/14 - odl. US, 46/2015) 
- Odlok o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/12)  
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
4213006 - Odbojne ograje, pločniki,razsvetljava.... 

Vrednost: 15.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predlagamo, da se v okviru te postavke zagotovi 15.000,00 EUR, ki bodo namenjeni nameščanju odbojnih 
ograj na občinskih cestah in ograj na pločnikih, odpravi ovir za neovirano gibanje invalidov na prečkanjih 
cestnega in peš prometa ter sanaciji in dograditvi pločnikov in razsvetljave.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-06-0048 Odbojne ograje, pločniki, razsvetljava 
 
  
4213201 - Rekonstrukcije občinskih cest in javnih poti 

Vrednost: 40.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2016 načrtujemo nadaljevanje izgradnje pešpoti v občini in sicer s povezavo od obstoječe poti nad 
Brnico do pokopališča na Dolu pri Hrastniku. Gradnja pešpoti je tudi del načrta za izboljšanje kakovosti 
zraka v Zasavju, zato bomo projekt pripravili tudi za morebitno prijavo za pridobitev nepovratnih evropskih 
ali državnih sredstev. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-11-0012 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- stanje občinskih cest in načrtovane nove prometnice, pešpoti in druge javne površine 
 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 
4213005 - Prometna signalizacija 

Vrednost: 24.200 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predlagana višina sredstev je predvidena za urejanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije (talne 
označbe, vzdrževanje in nameščanje prometnih znakov in ogledal). Prometna signalizacija se ureja v 
sodelovanju s Svetom za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, ki ob svojih rednih pregledih prometnih 
površin oblikuje predloge za izboljšanje varnosti udeležencev v prometu.  
  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Podatki Banke cestnih podatkov  
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 
110/2006, 49/2008, 64/2008 (65/2008 popr.), 109/2010-ZCes-1) - se uporablja do uveljavitve ustreznih 
predpisov na podlagi Zakona o cestah, kolikor ni v nasprotju z njim 
- Kataster prometne signalizacije 
 
4213015 - Celostna prometna strategija OH 

Vrednost: 10.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Celostna prometna strategija pomeni nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah 
načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi 
izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah. Izdelana CPS ter potrjen akcijski načrt za 
njeno izvedbo bo osnova za prijave na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo načrtovanih 
ukrepov. Izdelava CPS je na podlagi razpisa Ministrstva za infrastrukturo predvidena v letih 2016 in 2017.   
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034 - 15 - 023 
 

13029004 - Cestna razsvetljava 
4213001 - Javna razsvetljava - poraba elektr.energije 

Vrednost: 101.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo porabljene električne energije na javni razsvetljavi 
za celotno območje Občine Hrastnik. Predlagamo, da se v proračunu za leto 2016 zagotovi 101.000,00 
EUR. 
  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Posamična pogodba št. 326121/2013/3-AJR za dobavo električne energije z dobaviteljem Elektro Celje 
d.o.o., z dne 1.12.2012, in Aneks k Posamični pogodbi št. 326121/2013/3-AJR, z dne 28.1.2013. 
 
4213002 - Vzdrževanje javne razsvetljave 

Vrednost: 10.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju ulične 
razsvetljave ter zamenjavi svetilk in prižigališč javne razsvetljave. Za leto 2016 predlagamo sredstva v 
višini 10.000,00 EUR. Sredstva bodo namenjena tudi popravilu dotrajane ali uničene razsvetljave. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Ocena porabe glede na stroške prejšnjih let. 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

4215011 - Stroški izvajanja javne službe pri javnem podjetju 
Vrednost: 299 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki se v višini 299,00 EUR namenjajo za poravnavo stroškov javnega podjetja zaradi 
operativnega vodenja analitičnih evidenc javne infrastrukture, v skladu s Pogodbo o poslovnem najemu 
javne infrastrukture, št. 350-24/2009, z dne 1. 1. 2010, po kateri se pri občinah (najemodajalkah) javna 
infrastruktura za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov izkazuje le v glavni knjigi, v analitičnih evidencah pa se izvenbilančno vodi 
pri javnem podjetju (najemniku).  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture, št. 350-24/2009, z dne 1. 1. 2010 
 
4215013 - Obnove in investicijska vlaganja v GJS - odpadki 

Vrednost: 50.617 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na postavki predstavljajo del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo občina, skladno 
z zakonodajo, daje v najem izvajalcu gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave oziroma 
odstranjevanja komunalnih odpadkov (javno podjetje CEROZ d.o.o.) in so namenjena obnovi sistema javne 
infrastrukture, potrebne zaradi zagotavljanja kvalitetnega izvajanja gospodarske javne službe. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB 034-12-0009 
 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
4215006 - Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo komunalne 
infrastrukture 

Vrednost: 70.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Hkrati z gradnjo kanalizacijskega omrežja je potrebno izvesti tudi navezave za priključke objektov, ki so ob 
trasi cevovodov in je njihova izvedba mogoča. Poleg tega je potrebno obnoviti obstoječo komunalno 
infrastrukturo, kjer je to potrebno. Infrastruktura bo obnovljena tudi v kombinaciji s sredstvi najemnine, 
zato za leto 2016 načrtujemo sredstva v višini 70.000,00 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-08-0010 Izvedba kanalizacijskih priključkov 
 
4215009 - Obnove in investicijska vlaganja v GJS - ravnanje z odpadno 
vodo 

Vrednost: 121.311 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na postavki predstavljajo del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo občina, skladno 
z zakonodajo, daje v najem izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode (koncesionarju KSP HRASTNIK Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.) in so 
namenjena obnovi sistema javne infrastrukture, potrebni zaradi zagotavljanja kvalitetnega izvajanja 
gospodarske javne službe.  
  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-10-0002 
 
4215012 - Subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vode 

Vrednost: 144.910 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s 3. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012; v nadaljevanju: Uredba MEDO) se 
najemnina za infrastrukturo, ki se uporablja za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
zaračunava najmanj v višini amortizacije infrastrukture. Izgradnja kolektorskega sistema, ki se zaključuje s 
čistilno napravo, in zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju Občine Hrastnik 
v skladu s predpisi s področja varstva okolja, je bila finančno obsežen projekt, katerega posledica je visok 
strošek letne amortizacije, ki za končnega uporabnika predstavlja visok strošek omrežnine. Zaradi 
navedenega je bilo ob prehodu na sistem zaračunavanja omrežnine po moči vodomerov na področju 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode že do sedaj uvedeno subvencioniranje cene uporabe 
infrastrukture uporabnikom, ki so gospodinjstva. Zaradi sistemskih sprememb zaračunavanja omrežnine 
uvedenih v letu 2014 v skladu z Uredbo MEDO v večstanovanjskih stavbah ter trenutne socialne in 
gospodarske situacije v občini in postopnega prehoda na nov način zaračunavanja, se za gospodarsko javno 
službo odvajanja komunalne odpadne vode predlaga podaljšanje 80% subvencioniranja omrežnine, za 
gospodarsko javno službo čiščenja komunalne odpadne vode pa 45% subvencioniranja omrežnine za 
uporabnike, ki so gospodinjstva, tudi v letu 2016. 
Z namenom ureditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na celotnem območju Občine 
Hrastnik, torej tudi na območjih, ki niso območja poselitve (aglomeracije) v skladu z Uredbo o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/2007, 63/2009, 
105/2010) in na katerih so si lastniki objektov ustrezno odvajanje in čiščenje dolžni zagotoviti sami, se za 
leto 2016 za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav planirajo sredstva v višini 
20.000,00 EUR. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-13-0005 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 
38/2010-ZUKN, 57/2011 - ORZGJS40) 
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

4216002 - Stroški soglasij, geodet.storitve idr. 
Vrednost: 14.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Glavni poudarek na tej postavki se daje naročanju geodetskih storitev za potrebe parcelacij, odmer ipd. v 
postopkih urejanja zemljiško knjižnih zadev bodisi s področja vodovarstvenih pasov, premoženjskopravnih 
zadev, itd., ter za potrebe katastra gospodarske javne infrastrukture. Predlagamo, da se za te namene 
zagotovi 14.000,00 EUR sredstev.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Načrt nabav in načrt prodaj, predvidene naložbe v gospodarsko javno infrastrukturo 
 
4216010 - Geodetske odmere cest 

Vrednost: 10.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2003 smo v občini Hrastnik pričeli z intenzivnejšim odmerjanjem javnih cest, ki so še v lasti fizičnih 
oseb, kar omogoča ureditev zemljiškoknjižnih zadev in prenos v občinsko last. Predlagana sredstva za leto 
2016 v višini 10.000,00 EUR so potrebna za nadaljevanje začrtanih nalog na tem področju. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/14 – odl. US, 46/2015) 
- Odlok o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/12) 
- dolžina neodmerjenih cestnih odsekov 
 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 
4216013 - Izdelava elaboratov poškod.obj.,meritve,analize 

Vrednost: 15.185 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva bodo namenjena jemanju vzorcev pitne vode ter izdelavi analiz iz vodooskrbnih sistemov, ki niso 
v upravljanju KSP Hrastnik d.d.. V letu 2016 bomo nadaljevali z izvajanjem programa ukrepov za 
zmanjšanje delcev PM 10, pri pripravi projektov bomo nastopali skupno z občinama Trbovlje in Zagorje ob 
Savi. Dokončane bodo tudi geološke in stabilnostne raziskave na območju Ceste padlih borcev. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Poročilo o stanju okolja za leti 2008 in 2009 
 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 
4216001 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 36.500 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2016 bomo zaključili s postopki za izdelavo Občinskega prostorskega načrta, kar bo predstavljalo 
težiščno nalogo. Po sprejetju dokumenta je potrebno izdelati program opremljanja in ostale zakonsko 
predpisane OPN - ju podrejene dokumente, za kar bodo predlagana sredstva na postavki namenjena. 
  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-06-0036 Prostorsko načrtovanje 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- razvoj poselitve, dejavnosti v prostoru in gospodarske javne infrastrukture 
 
4216004 - Projektna dokumentacija 

Vrednost: 37.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Priprava naložb v infrastrukturo in objekte zahteva pravočasno izdelavo projektne dokumentacije zaradi vse 
daljših in zahtevnejših postopkov urejanja zemljiško knjižnih zadev in pridobivanja upravnih dovoljenj. 
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Tudi javni natečaji za pridobitev sredstev iz državnega proračuna zahtevajo predložitev projektov in 
dovoljenj že ob prijavi. Pri načrtovanju izdelave projektne dokumentacije bomo sledili ciljem v načrtu 
razvojnih programov. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-07-0034 Projektna dokumentacija 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- predvidene naložbe v gospodarsko javno infrastrukturo 
 
4216021 - Urejanje območja OIC Steklarna-TKI 

Vrednost: 50.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V OPN Občine Hrastnik je območje opredeljeno kot gospodarska cona in predvideno za vzpostavitev 
območja namenjenega industriji, podjetništvu in obrti. V letu 2016 načrtujemo izdelavo idejne zasnove 
bodoče ureditve območja, kot tudi elaborata zagotovitve nadomestnih stanovanj. Dokumentacija bo osnova 
za odločanje o nadaljnjih korakih za pripravo investicijske dokumentacije in izvedbenih projektov. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034 - 15-024 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Regionalni razvojni program za Zasavje za obdobje 2014 – 2020 
 
4216022 - Urejanje območja Ojstro 

Vrednost: 50.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Območje Ojstro predstavlja zelene površine med občinama Hrastnik in Trbovlje. Sanacija degradiranih 
površin na tem območju predstavlja razvojno priložnost na področju športnih dejavnosti, rekreacije, 
urbanega vrtičkarstva, industrijske dediščine, ipd. Na osnovi že sprejete idejne zasnove iz leta 2012 
načrtujemo pripravo projektne dokumentacije, ki bo povezala načrtovane ukrepe RTH, občine in drugih 
sofinancerjev, z načrtovano končno podobo celotnega območja. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034 - 15 – 025 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Regionalni razvojni program za Zasavje za obdobje 2014 – 2020 
 

1603 - Komunalna dejavnost 
16039001 - Oskrba z vodo 

4216102 - Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba 
Vrednost: 90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva najemnine infrastrukturnih objektov potrebnih za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo, ki so bila s pogodbo predana v najem koncesionarju KSP HRASTNIK 
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., bodo namenjena za obnovitvena dela na javni infrastrukturi 
vodooskrbe. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-09-0004 Obnova in inv. vlaganja v GJS-vodooskrba 
 

4216103 - Stroški izvajanja javnih pooblastil in zavarovanja 
infrastrukture 

Vrednost: 12.161 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so namenjena izvajanju javnih pooblastil v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo 
na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/2009 (26/2010 popr.)) in Odlokom o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/2009), saj so del 
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strokovno tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog iz pristojnosti lokalne skupnosti, izvajanje katerih 
pa lahko občina iz razloga ekonomičnosti in racionalnosti dela skladno z  Zakonom o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011 - 
ORZGJS40), z javnim pooblastilom prenese na izvajalca javne službe. Sredstva na postavki so namenjena 
tudi za stroške zavarovanja gospodarske javne infrastrukture potrebne za izvajanje gospodarskih javnih 
služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter upravljanja, 
urejanja in vzdrževanja pokopališč ter izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti.  
  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- višina zavarovalne premije in ocenjeno število zadev iz javnih pooblastil 
  
4216105 - Subvencije cen oskrbe s pitno vodo 

Vrednost: 77.517 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s 3. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) se najemnina za infrastrukturo, ki se 
uporablja za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja, zaračunava najmanj v višini amortizacije 
infrastrukture. Ker je bila izgradnja vodovodnega omrežja za oskrbo prebivalcev na območju Občine 
Hrastnik s pitno vodo finančno obsežen projekt, je odraz tega visok strošek letne amortizacije, ki za 
končnega uporabnika predstavlja visok strošek omrežnine. Zaradi navedenega je bilo ob prehodu na sistem 
zaračunavanja omrežnine po moči vodomerov na področju oskrbe s pitno vodo že do sedaj uvedeno 
subvencioniranje cene uporabe infrastrukture uporabnikom, ki so gospodinjstva. Zaradi sistemskih 
sprememb zaračunavanja omrežnine v večstanovanjskih stavbah uvedenih v letu 2014 ter trenutne socialne 
in gospodarske situacije v občini, se predlaga podaljšanje subvencioniranja omrežnine v višini 60% za 
uporabnike, ki so gospodinjstva, v delu, ki se nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture, tudi v 
letu 2016. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-13-0007 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 
38/2010-ZUKN, 57/2011) 
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) 
 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
4216300 - Obnove in investicijska vlaganja v GJS- pokopališča 

Vrednost: 400 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so namenjena vlaganju v infrastrukturo na pokopališču in predstavljajo najemnino 
za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo občina daje v najem izvajalcu gospodarske javne službe 
upravljanja, urejanja in vzdrževanja pokopališč ter izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti 
(koncesionarju KSP Hrastnik d.d.). Za leto 2016 načrtujemo samo sredstva v višini 400,00 EUR, 
ki so namenjena poravnavi stroškov najemnine vaških pokopališč Turje, Gore, Draga in Podkraj v skladu s 
sklenjenima najemnima pogodbama. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-10-0003 Obnova in inv. vlaganja v GJS-pokopališča 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pogodba o najemu vaških pokopališč št. 19/09 z dne 12. 5. 2009 
Pogodba o najemu, št. 7113-39/2010, z dne 26.3.2015 
 

16039003 - Objekti za rekreacijo 
4216007 - Objekti za rekreacijo 

Vrednost: 70.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva bodo namenjena izvajanju gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin, za 
hortikulturno urejanje, vzdrževanje objektov za rekreacijo kot so zelenice, parki, otroška igrišča in druge 
javne rekreacijske površine po krajevnih skupnostih. V okviru postavke je predvideno tekoče in 
investicijsko vzdrževanje javnih površin. 
  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB 034-07-0032 Oprema zunanjih igrišč 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- obseg potrebnih vzdrževalnih del na javnih površinah 
  

16039004 - Praznično urejanje naselij 
4216006 - Izobešanje in obnova zastav 

Vrednost: 8.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Skladno z zakonom je občina dolžna poskrbeti za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, državnih 
praznikih in ob volitvah. Delo se izvaja v okviru izbranega izvajalca, kjer skrbijo tudi za vzdrževanje in 
obnovo zastav. Predlagana višina sredstev za leto 2016 znaša 8.000,00 EUR.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 
67/1994, 14/1999 Odl.US: U-I-296/94) 
- Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/2004) 
 
4216008 - Stroški novoletne okrasitve 

Vrednost: 16.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za leto 2016 predlagamo sredstva v višini 16.000,00 EUR. Predlagana višina sredstev na tej postavki je 
predvidena za vsakoletno prednovoletno okrasitev Hrastnika ter  vzdrževanje, popravilo, montažo in 
demontažo svetlobnih okraskov. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Ocena stroškov temelji na podlagi izdelanega programa. 
 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 
4216005 - Javna komunalna raba 

Vrednost: 77.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva na tej postavki so namenjena izvajanju gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 
javnih površin, vsakoletni pomladanski akciji "Čisto okolje", zakonsko obvezni deratizaciji, izvajanju nalog 
javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali z območja občine v zavetišču, 
itd. Poleg tega so sredstva v okviru te postavke namenjena tudi za obnovo urbane opreme ob peš poteh, 
parkih, igriščih itd. Skupna predlagana višina sredstev za leto 2016 znaša 77.000,00 EUR. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- obseg potrebnih vzdrževalnih del na javnih površinah 
- obseg izvedenih nalog javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali z 
območja občine v zavetišču v preteklem letu 
 
4216009 - Manjša vzdrževalna dela na komunalni infr. 

Vrednost: 25.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za leto 2016 predlagamo sredstva v višini 25.000,00 EUR. Predlagana sredstva so namenjena 
nepredvidenim poškodbam in manjšim vzdrževalnim delom na komunalni infrastrukturi, kot so npr. 
zamenjava cestnih rešetk, pokrovov jaškov, začasne prestavitve komunalnih vodov, odvod meteornih voda 
s cestišč in javnih površin, sanacija vdorov ipd.. 
  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišče za načrtovanje sredstev na proračunski postavki je ocena izdelana na podlagi porabe sredstev v 
prejšnjih letih.  
 
4216011 - Vzdrževanje saniranih plazov 

Vrednost: 25.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sanirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti zahtevajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih ukrepov 
za preprečevanje nadaljnjega plazenja. V postavki je zajeto tudi redno čiščenje in kontrola jaškov, čiščenje 
drenažnih in odvodnih cevi s pritiskom, čiščenje koritnic, jarkov in nujna intervencijska dela pri 
novonastalih plazovih, ipd. Za leto 2016 predlagamo sredstva v višini 25.000,00 EUR.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Kataster saniranih in delno saniranih plazov;  Načrt vzdrževanja saniranih plazov v Občini Hrastnik. 
 
4216015 - LN Spodnje Marno 

Vrednost: 19.268 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občinski svet je v letu 2007 sprejel Lokacijski načrt za stanovanjsko območje Spodnje Marno, kjer je 
predvidena gradnja večjega števila stanovanjskih hiš. V letu 2013 so bili izvedeni nakupi pretežnega dela 
zemljišč, potrebnih za gradnjo komunalne infrastrukture, del sredstev pa vložen v gradnjo. V letu 2014 so 
bili načrtovani in izvedeni preostali potrebni odkupi zemljišč in delno komunalno opremljeno območje "B." 
Sredstva, predlagana za leto 2016, bodo namenjena nadaljevanju gradnje komunalne opreme v območju 
"A", tako da bo moč nadaljevati s prodajo zemljišč za gradnjo. 
  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB034-06-0043 Odkupi in opremljanje zemljišč Spodnje Marno 
 

4216104 - Plakatiranje in nameščanje plakatnih mest 
Vrednost: 3.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za potrebe volilnih in referendumskih kampanj mora Občina Hrastnik brezplačno in enakovredno 
zagotoviti vsem organizatorjem kampanj osnovno informiranje volivcev v občini o kandidatih 
in kandidatnih listah oziroma o referendumskem vprašanju. Višina planiranih sredstev za leto 2016 znaša 
3.300,00 EUR. 
  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 
Odl.US: U-I-295/07-8, 11/2011, 28/2011 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/2013) 
- Odlok o oglaševanju v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008) 
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

4223001 - Stroški odprave posledic naravnih nesreč 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokritje stroškov komisij za ocenjevanje 
škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacije plazov in odprave posledic na 
gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o 
odpravi posledic naravnih nesreč. Za te namene načrtujemo sredstva v višini 3.000,00 EUR. 
  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave. 
 
  
 

43 - Občinska uprava - Oddelek za proračun in 
finance 

Vrednost: 150.390 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

4302001 - Provizija Uprave za javne prihodke 
Vrednost: 820 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Iz te postavke se poravnavajo stroški plačilnega prometa, ki ga v skladu z zakonodajo za občino opravlja 
Uprava RS za za javna plačila, saj občine nimajo transakcijskega računa pri poslovnih bankah, ampak pri 
Banki Slovenije.  Iz te postavke se plačuje plačilni promet za vse neposredne uporabnike proračuna, tudi 
krajevne skupnosti. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
je ni 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Statistični podatki za pretekla obdobja. 
 
4302006 - Stroški javne blagajne 

Vrednost: 2.270 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za potrebe občinske javne blagajne se pri UJPodpre namenski transakcijski račun, preko katerega se polaga 
gotovina iz javne blagajne in poravnavajo plačane obveznosti prejemnikom sredstev. Provizija za ta plačila, 
stroški vodenja računa in drugo se poravnavajo iz te proračunske postavke. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
jih ni 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Statistični podatki za pretekla obdobja. 
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201 - Servisiranje javnega dolga 
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

4322001 - Obvezn.iz nasl.izvršev.proračuna-domače zadolžev. 
Vrednost: 5.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Hrastnik ima najete 4 dolgoročne kredite. V splošni bilanci Računa financiranja se odplačujejo 
glavnice kredita, v  Bilanci prihodkov in odhodkov pa cena kreditov, torej realne obresti.  Za plačilo realnih 
obresti teh kreditov (konto 4033) se načrtuje   5.300 evrov. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
je ni 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- izračuni temeljijo na amortizacijskih načrtih kreditov 
 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
4322002 - Stroški financiranja in upravlj. z dolgom 

Vrednost: 3.500 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina na tej postavki načrtuje sredstva za druge operativne stroške v zvezi z zadolževanjem (odplačilo 
garancij, provizije za opravljanje komisijskih poslov bank, obresti za likvidnostne kredite ipd.). 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
je ni 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Statistični podatki za pretekla obdobja. 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 
23029001 - Rezerva občine 

4323002 - Posebna proračunska rezerva - izl. v sklad 
Vrednost: 105.644 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, 
kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, 
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne 
sile in ekološke nesreče.   Rezerve se oblikujejo kot sklad, o uporabi sredstev pa v skladu s pooblastili  iz 
letnega odloka o proračunu odloča župan, sicer pa Občinski svet s posebnim odlokom.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
je ni 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
 49. člen Zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - 
ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 
107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - 
ZIPRS1415-A). V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna 
v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. 
 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 
23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

4323001 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 32.856 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna 
proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. O uporabi sredstev splošne proračunske 
rezervacije odloča župan , dodeljena sredstva pa se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. 
  Za te namene se načrtuje 32.856 evrov. 
   
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
je ni 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
42. člen  Zakon< o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - 
ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 
107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - 
ZIPRS1415-A). Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov. 
  
 

50 - Krajevna skupnost Rudnik 
Vrednost: 1.911 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5006001 - Dejavnost sveta KS Rudnik 
Vrednost: 1.828 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material,in druge operativne 
odhodke. S sredstvi namenjenih za vzdrževanje in obratovanje doma KS, krajevna skupnost Rudnik ne 
razpolaga, ker nima lastnega doma temveč uporablja stavbo občinske uprave, oziroma občasno Kegljaški 
dom Rudnik. V sklop drugih operativnih odhodkov spada izplačilo predsednikom svetov krajevnih 
skupnosti na podlagi pravilnika. 

 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10, 19/10) 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
1302 - Cestni promet in infrastruktura 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5013001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Rudnik 
Vrednost: 83 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 
Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
V KS Rudniku, je zaradi kratke dolžine makadamskih javnih poti na razpolago manj sredstev. 

 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
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51 - Krajevna skupnost Steklarna 
Vrednost: 8.025 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5106001 - Dejavnost sveta KS Steklarna 
Vrednost: 4.536 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material in druge operativne 
odhodke. KS Steklarna uporablja tudi del prostorov v Večnamenskem družbenem objektu Podkraj v okviru 
katerih smo za plačilo rednih stroškov dodatno namenili 1.500,00 €, in sicer zaradi zavez na 
podlagi Programa upravljanja VDO v Podkraju, kjer so vključeni različni subjekti, ki izvajajo številna 
predavanja, rekreativne dogodke, tradicionalne dogodke, predavanja v zzvezi s kulinariko, ekološkim 
kmetovanjem. Poleg tega pa je predvidena uporaba prostorov s strani Steklarne Hrastnik v 
vrednosti 1.000,00 €. KS Steklarna je pričela tudi s pripravo tržnice, praviloma dvakrat mesečno, ki poteka 
pred VDO Podkraj.  Zaradi dodatnih stroškov, ki nastanejo v okviru uporabe objekta, bo občinska 
uprava izdelala in uskladila s sveti KS, nov pravilnik v zvezi s financiranjem rednih dejavnosti v krajevnih 
skupnosti.  
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10, 19/10) 
 
5106002 - Investicijska vlaganja v dom KS Steklarna 

Vrednost: 2.191 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Investicijska vlaganja v dom KS se bodo namenila za dobavo nedrsečih trakov na stopnišče in dobavo 
drobnega inventarja. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP: OB034-13-0012 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
1302 - Cestni promet in infrastruktura 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5113001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Steklarna 
Vrednost: 1.298 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
Svet KS na podlagi predlogov krajanov določi prioritete in način vzdrževanja posamezne javne poti. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
  
 

52 - Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku 
Vrednost: 9.259 € 



 

Stran 135 od 166 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5206001 - Dejavnost sveta KS Dol 
Vrednost: 3.179 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške 
(elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne odhodke.  Del sredstev namenijo 
tudi za praznovanje praznika v mesecu juniju, pokop pusta s kulturnim programom in 
organizacijo tradicionalnega miklavževanja. Krajevna skupnost namenja del sredstev tudi za vzdrževanje 
prostorov doma KS, s svojimi idejami  in vizijo pa nudijo pomoč pri urejanju centra Dola in okolice. 
V sklop drugih operativnih odhodkov spada izplačilo predsednikom svetov krajevnih skupnosti na podlagi 
pravilnika. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10, 19/10) 
 
5206003 - Investicijska vlaganja v dom KS Dol 

Vrednost: 1.035 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se bo namenilo za plačilo zamenjave peči v domu KS. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP: OB034-15-0028 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
1302 - Cestni promet in infrastruktura 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5213001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Dol 
Vrednost: 2.045 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
V Krajevni skupnosti se bo uredilo kar nekaj daljših makadamskih odsekov s sklopu tekočega vzdrževanja 
poti. Svet KS na podlagi predlogov krajanov določi prioritete in način vzdrževanja posamezne javne poti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
  
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
5213003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Dol 

Vrednost: 3.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Po sklepu sveta KS Dol pri Hrastniku se bo izdelal projekt za ureditev okolice pred spomenikom v centru 
Dola pri Hrastniku. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP: OB034-15-0029 
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53 - Krajevna skupnost Marno 
Vrednost: 93.310 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5306001 - Dejavnost sveta KS Marno 
Vrednost: 2.895 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške 
(elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne odhodke. Velik del 
obratovalnih stroškov predstavlja električna energija in ogrevanje doma KS.  V mesecu januarju praznujejo 
praznik KS, ki ga obeležujejo s pohodom in kulturnim programom. V sklop drugih operativnih odhodkov 
spada izplačilo predsednikom svetov krajevnih skupnosti na podlagi pravilnika. 
  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10,19/10) 
  
 
5306002 - Investicijska vlaganja v dom KS Marno 

Vrednost: 35.350 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Po sklepu sveta KS se bo sredstva namenilo za izgradnjo zunanjih sanitarij, nabavo materiala za zunanjo 
večnamensko uto in dobavo materiala za javno razsvetljavo pred domom KS. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP: OB034-07-0079, OB034-12-0026 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
1302 - Cestni promet in infrastruktura 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5313001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 463 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
Svet KS na podlagi predlogov krajanov določi prioritete in način vzdrževanja posamezne javne poti. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
  
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
5313003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste 

Vrednost: 54.602 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi sredstev iz naslova rente medobčinske deponije, se bo  bodo sredstva namenilo v investicijska 
vlaganja v krajevne ceste. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP: OB034-06-0018 
 

54 - Krajevna skupnost Turje-Gore 
Vrednost: 44.429 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5406001 - Dejavnost KS Turje-Gore 
Vrednost: 3.052 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške 
(elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne odhodke. V letošnjem letu so se 
zamenjala še vhodna vrata v dom KS, tako da je v celoti zamenjano stavbno pohištvo, s tem pa je poraba 
električne energije, ki služi kot energent malce nižja.  V sklop drugih operativnih odhodkov spada izplačilo 
predsednikom svetov krajevnih skupnosti na podlagi pravilnika. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10,19/10) 
  
5406003 - Namenska sredstva od najemnin KS Turje - Gore 

Vrednost: 2.679 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavko namenska sredstva od najemnine ima na razpolago  KS Turje- Gore na podlagi pogodbe s 
Telekom d.d. Sredstva se bodo namenila za urejanje doma KS. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP: OB034-07-0013 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pogodba med Občino Hrastnik in Telekom d.d. 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
1302 - Cestni promet in infrastruktura 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5413001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Turje-Gore 
Vrednost: 2.754 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
V krajevni skupnosti Turje- Gore zaradi večjih potreb  po pesku večino sredstev namenimo dobavi in 
prevozu peska, veča pa se potreba po celotni ureditvi cest. Vsako leto se  na nekaterih odsekih uredi 
odvodnjavanje (vgradnja cestnih odbojnih ograj za namene odvodnjavanja), s katerimi se prepreči izliv 
meteorne vode po cestišču ter s tem zmanjšamo možnost poškodbe cestišča. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
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- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
  
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
5413003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Turje-Gore 

Vrednost: 35.944 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Investicijska vlaganja po sklepu sveta KSse bodo namenila za dokončanje cestnega odseka Vičič - Šergan 
in za posodobitev makadameske ceste, v skupni dolžini cca 220 m. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP: OB034-11-0020; OB034-15-0030 
 

 

 

55 - Krajevna skupnost Kovk 
Vrednost: 8.056 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5506001 - Dejavnost sveta KS Kovk 
Vrednost: 2.095 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške 
(elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne odhodke.  V sklop drugih 
operativnih odhodkov spada izplačilo predsednikom svetov krajevnih skupnosti na podlagi pravilnika. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10,19/10) 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
1302 - Cestni promet in infrastruktura 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5513001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 544 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov 
odvodnjavanja.  Svet KS na podlagi predlogov krajanov določi prioritete in način vzdrževanja posamezne 
javne poti. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
5513003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Kovk 

Vrednost: 5.417 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi sklepa sveta KS se bo sredstva namenilo za protipožarno zaščito, neposredno ob trasi ceste. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
 OB034-15-0031 
 

 

 

 

 

 

56 - Krajevna skupnost Boben 
Vrednost: 34.743 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5606001 - Dejavnost sveta KS Boben 
Vrednost: 1.629 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške 
(elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne odhodke.  Del sredstev namenijo 
tudi praznovanju praznika KS, kjer se na dan praznovanja odvija vrsto aktivnosti (bogračjada, otroške 
delavnice, turnir v balinanju, peka kostanja in kulturni del  z nastopom lokalnih glasbenikov). V sklop 
drugih operativnih odhodkov spada izplačilo predsednikom svetov krajevnih skupnosti na podlagi 
pravilnika. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10,19/10) 
 
5606002 - Namenska sredstva od najemnin 

Vrednost: 672 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavko namenska sredstva od najemnine ima na razpolago  KS Boben na podlagi pogodbe s najemnico 
frizerskega salona. Sredstva se bo namenilo za polaganje keramike na stopnišču doma KS. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP. OB034-07-0064 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pogodba med Občino Hrastnik in najemnico frizerskega salona. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
1302 - Cestni promet in infrastruktura 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5613001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 442 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
Svet KS na podlagi predlogov krajanov določi prioritete in način vzdrževanja posamezne javne poti. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
 
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
5613003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Boben 

Vrednost: 32.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Po sklepu sveta KS se bo posodobilo dve cesti v skupni dolžini cca 210 m. 
  
 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP: OB034-07-0094; OB034-13-0021 
 
 

57 - Krajevna skupnost Prapretno 
Vrednost: 22.253 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5706001 - Dejavnost sveta KS Prapretno 
Vrednost: 1.426 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške 
(elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne odhodke. Vzdrževanje doma se 
vzdržuje tudi preko postavke iz sredstev najemnine. Del sredstev se nameni tudi praznovanju praznika KS.  
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10,19/10) 
 
5706003 - Namenska sredstva od najemnin KS Prapretno 

Vrednost: 3.514 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavko namenska sredstva od najemnine ima na razpolago  KS Prapretno na podlagi pogodbe z 
najemnikom gostinskega lokala. Sredstva se bo namenilo za investicijska vlaganja v dom KS, kot je 
npr. ureditev razsvetljave. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP: OB034-07-0069 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pogodba med Občino Hrastnik in najemnikom gostinskega lokala. 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
1302 - Cestni promet in infrastruktura 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5713001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Prapretno 
Vrednost: 1.517 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
Svet KS na podlagi predlogov krajanov določi prioritete in način vzdrževanja posamezne javne poti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
  
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
5713003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste 

Vrednost: 15.796 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi sklepa sveta KS se z bo s poglobitvijo terena delno posodobila cesta Plesko - Ojstro ter uredilo 
odvodnjavanje na cesti Prapretno - Lamovšek. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP: OB034-13-0017; OB034-11-0040 
 
 

58 - Krajevna skupnost Krnice-Šavna Peč 
Vrednost: 9.273 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5806001 - Dejavnost sveta KS Krnice-Šavna Peč 
Vrednost: 1.574 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške 
(elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne odhodke. Velik del stroškov 
predstavlja električna energija, ki služi kot energent.V sklop drugih operativnih odhodkov spada izplačilo 
predsednikom svetov krajevnih skupnosti na podlagi pravilnika. 

 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10,19/10) 
  
 
5806002 - Investicijska vlaganja v dom KS Krnice-Šavna peč 

Vrednost: 7.021 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Po sklepu sveta KS Krnice- Šavna Peč se bo v domu KS preuredilo sanitarije in dokončala preureditev sobe 
za shranjevanje gasilskega orodja. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP: OB034-07-0072 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
1302 - Cestni promet in infrastruktura 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5813001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Krnice-Šavna peč 
Vrednost: 678 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
Svet KS na podlagi predlogov krajanov določi prioritete in način vzdrževanja posamezne javne poti. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
  
 
 

59 - Krajevna skupnost Podkraj 
Vrednost: 128.734 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

5906001 - Dejavnost sveta KS Podkraj 
Vrednost: 2.257 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške 
(elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne odhodke.  V sklop drugih 
operativnih odhodkov spada izplačilo predsednikom svetov krajevnih skupnosti na podlagi pravilnika. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
- Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in branja govorov na 
pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 29/07) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10,19/10) 
 
5906002 - Investicijska vlaganja v dom KS Podkraj 

Vrednost: 500 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za investicijska vlaganja v dom KS Podkraj je predvideno 500,00 €. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP: OB034-15-0035 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
1302 - Cestni promet in infrastruktura 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

5913001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Podkraj 
Vrednost: 3.555 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje 
lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja. 
Krajevna skupnost Podkraj ima od vseh KS največ potreb glede vzdrževanja makadamskih poti, zato ima 
tudi največ sredstev. Svet KS na podlagi predlogov krajanov določi prioritete in način vzdrževanja 
posamezne javne poti. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-100/08) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (UVZ, št. 11/06) 
  
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
5913003 - Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Podkraj 

Vrednost: 122.422 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi sklepa sveta krajevne skupnosti se posodobi zgoraj omenjena cesta. Zaradi finančne zahtevnosti 
projekta, se le- ta prijavi na razpis države za sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO 1. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP: OB034-11 - 0001 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
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C - Račun financiranja 
43 - Občinska uprava - Oddelek za proračun in 
finance 

Vrednost: 76.389 € 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201 - Servisiranje javnega dolga 
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

4322001 - Obvezn. iz nasl. izvršev. proračuna-domače zadolževanje 
Vrednost: 76.389 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za odplačevanje glavnic 1dolgoročnega  kredita, 
s katerim bo občina dne 30.12.2015 poplačala štiri stare kredite.  

 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
- amortizacijski načrti kreditov 
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III.  NAČRT  RAZVOJNIH  
PROGRAMOV 
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3. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

 

10 - Občinski svet 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

OB034-15-0022 - NAKUP OPREME ZA SVETNIŠKE SKUPINE 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za nakup strojne računalniške opreme za svetniške skupine. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

 

40 - Občinska uprava - Oddelek za splošne zadeve 

06039001 - Administracija občinske uprave 

OB034-15-0027 - MIR 
Namen in cilj 
MIR bo nabavil strojno računalniško opremo, ki je potrebna za izvajanje skupne redarske in inšpekcijske 
službe. Sredstva so zagotovljena v deležu Občine Hrastnik. 

Stanje projekta 
V pripravi 

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

OB034-06-0075 - NABAVA OPREME 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena nabavi računalniške opreme ( npr. računalniki, monitorji), za potrebe občinske 
uprave. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB034-15-0026 - GASILSKA AVTOCISTERNA AC 16/60 
Namen in cilj 
Skladno z načrtom nabave gasilskih vozil in opreme se za leti 2016 on 2017 načrtuje nabava gasilske 
avtocisterne AC 16/60. Za leto 2016 je načrtovana nabava podvozja avtocisterne, v letu 2017 pa 
nadgradnja. Planirana finančna sredstva za leto 2016 so v višini 66.000€. 

Stanje projekta 
V pripravi 
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB034-06-0064 - NAKUP ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME CZ 
Namen in cilj 
Nadaljevali bomo s programom nabave sredstev, ki je narejen v skladu z uredbo o organiziranju in 
opremljanju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) ter pravilnika o uniformah civlne 
zaščite (Uradni list RS, št. 93/02, 30/08 in 20/14). Obnovili bomo del uniform in opreme CZ, ki se uničijo 
na usposabljanjih ter dopolnili opremo in sredstva za pomoč občanom v slučaju neurij s točo in močnim 
vetrom. Ravno tako bomo nadaljevali z nabavo opremo za primere žledu in nesreč, ki se v zadnjem času 
pojavljajo v občini Hrastnik. Zaradi vse večjega števila tehničnih intervencij bomo nadaljevali z 
dopolnjevanjem opreme za tehnično reševanje. Cilj projekta je enakomerna materialna opremljenost vseh 
enot Civilne zaščite v lokalni skupnosti in načrtno posodabljanje reševalne opreme. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

OB034-06-0068 - POSODABLJANJE IN VZDRŽEVANJE 
GASILSKIH DOMOV 
Namen in cilj 
Sredstva namenjena za posodabljanje in vzdrževanje gasilskih domov so predvidena za vzdrževanjem stavb 
v lasti gasilskih društev (popravila streh, fasad, žlebov in drugih delov stavb). Investicijski odhodki za 
vzdrževanje gasilskih domov so bodo dodelili občinski gasilski zvezi, ki predlaga delitev in odgovarja za 
izvedbo te delitve. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

OB034-07-0045 - NAKUP OPREME ZA GASILSKE ENOTE 
Namen in cilj 
Enakovreden razvoj in opremljanje gasilskih enot, glede na potrebe v lokalni skupnosti, enakomerna 
materialna opremljenost gasilskih enot ter načrtno posodabljanje z zahtevnejšo gasilsko tehniko. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

OB034-15-0001 - GASILSKA AVTOLESTEV S KOŠARO ALK 23/12 
1+2 
Namen in cilj 
Namen nakupa avto lestve je zagotoviti ustrezno pripravljenost gasilskih enot v mestnih središčih za 
uspešno in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še 
omogoča smotrno reševanje in gašenje. K nabavi gasilske avto lestve skupaj pristopata občina Hrastnik in 
občina Trbovlje vsaka s svojim deležem. Občina Hrastnik je v predlogu proračuna za leto 2016 zagotovila 
potrebna lastna sredstva v višini 178.000€, Občina Trbovlje pa 257.702€. K sofinanciranju gasilske 
avtolestve je pristopilo tudi Ministrstvo za obrambo - Uprava RS za zaščito in reševanje s sredstvi v višini 
214.000€. 

Stanje projekta 
V izvajanju. 



 

Stran 149 od 166 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

OB034-07-0035 - ODKUPI IN ODŠKODNINE ZA POSEGE V 
PROSTOR 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena odkupom potrebnih zemljišč za gradnjo ali druge posege v prostor ter urejanju 
zemljiškoknjižnih zadev, v skladu s sprejetim letnim načrtom. 

Stanje projekta 
v pripravi 

 

 

41 - Občinska uprava - Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB034-06-0023 - SUBVENCIJE ZA KMETIJSTVO 
Namen in cilj 
Subvencije se dodeljujejo za ohranjanje in razvoj kmetijskih gospodarstev ter spodbujanje k 
prestrukturiranju in uvajanju novih tehnologij, ki so za okolje sprejemljive in varne. Cilji: - ohranjanje 
obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine, - povečanje konkurenčne 
sposobnosti kmetij in njihovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih in drugih dejavnosti na kmetijah, 
varovanje okolja in podeželja (ekološko kmetovanje) - spodbujanje lokalne proizvodnje, predelave in 
prodaje hrane z namenom povečevanja stopnje lokalne samooskrbe; 

Stanje projekta 
V pripravi. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB034-06-0016 - SUBVENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO 
Namen in cilj 
Namen dodeljevanja subvencij je pomoč malemu gospodarstvu (mikro in malim podjetjem). Cilji: - 
spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja ter zniževanja števila brezposelnih v 
občini, - spodbujanje ustanavljanja novih podjetij v občini, - spodbujanje prestrukturiranja in 
konkurenčnosti podjetij z uvajanjem novih tehnologij in novih dejavnosti, - spodbujanje podjetniškega 
podpornega okolja (podjetniški krožek na osnovni šoli, delovanje zbornic). 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB034-06-0069 - PRENOVA STANOVANJ 
Namen in cilj 
Zaradi v pretežni meri starega stanovanjskega fonda v lasti občine so nekateri deli posameznih 
stanovanjskih enot dotrajani. Pri tem gre za dotrajano stavbno pohištvo, instalacije v sanitarnih prostorih, 
elektroinstalacije, kanalizacijski sistem in drugo. V okviru tega projekta se v letu 2015 načrtuje 
zagotavljanje deležev za namestitev termoizolacijske fasade na 3 objektih,zamenjava strešne kritine na 6 
objektih, od tega na dveh objektih tudi toplotna izolacija podstešja, obnova električnih napeljav, zamenjava 



 

Stran 150 od 166 

stavbnega pohištva in obnova sanitarnih prostorov. Cilj vlaganj je izboljšanje kvalitete bivanja najemnikov 
stanovanj. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave, pridobljeni so ustrezni predračuni za izvedbo del. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB034-11-0030 - NABAVA REŠEVAL. VOZILA V ZD HRASTNIK 
Namen in cilj 
Namen sofinanciranja je pridobitev novega reševalnega vozila za potrebe izvajanja nenujnih prevozov 
ležečih bolnikov. Cilj: zagotavljanje nemotene zdravstvene službe na primarni ravni. 

Stanje projekta 
V fazi priprave, pridobljen predračun 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

OB034-13-0009 - NAKUP MEDICINSKE OPREME 
Namen in cilj 
Sredstva se namenjajo za nakup 6 eksternih defibrilatorjev z zaščitnimi omaricami in električnim 
priključkom. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

18059001 - Programi športa 

OB034-06-0061 - PRENOVA ŠPORTNIH OBJEKTOV IN NABAVA 
OPREME 
Namen in cilj 
Projekt zajema najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.  

Cilj je zagotovitev ustreznih pogojev za vadbo vadbenih skupin posameznih športnih panog. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave, pridobljeni so predračuni za izvedbo del. 

OB034-15-0033 - ENERGETSKA SANACIJA ŠPORTNE DVORANE 
LOG 
Namen in cilj 
Energetska sanacija objekta športne dvorana Log v Hrastniku bo obsegala izolacijo fasade, stropa na 
podstrehi, zamenjavo stavbnega pohištva. Pri strojnih instalacijah bo vgrajeno prezračevanje objekta z 
rekuperacijo in vračanjem toplote, vgrajena toplotna črpalka zrak/voda za ogrevanje in pripravo sanitarne 
vode iz OVE, rekonstruirana toplotna postaja. Pri elektro instalacijah se zamenjajo vsa svetila z LED 
tehnologijo po izračunih v skladu z normativi za tovrstne športne objekte. Predvideni ukrepi zagotavljajo 
velik prihranek letne porabe primarne energije in ta prihranek bo lokalna skupnost lahko vlagala v nove 
razvojne projekte. Delež energije pridobljene iz OVE bo 53.861 kWh. 
 
Prihranki pri rabi energije po končani sanaciji bodo: 
 

PRIKLJUČNA MOČ (kW)  
Obstoječa 241,35 
nova 60,7 
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NOVA RABA (kWh)  
toplota 53.300 
elektrika 55.800 

 
PRIHRANERK (kWh)  
toplota 151.910 
elektrika -17.291 

Opomba: poraba elektrike se poveča zaradi vgradnje T.Č. 
 
Vrednost projekta s predvidenimi viri financiranja in dinamika izvedbe projekta je razvidna iz naslednje 
tabele: 

    2018           
VRSTA STROŠKA KONTO uprav.str EU - 25 % JZP - 60% OH - 15% DDV OH skupaj SKUPAJ 

INVEST. DOK 420804 2.000,00 500,00 1.200,00 300,00 440,00 740,00 2.440,00 
PROJEKTNA DOK 420804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
GOI DELA 420401 325.096,82 81.274,21 195.058,09 48.764,52 71.521,30 120.285,82 396.618,12 
NADZOR + VPD 420801 3.901,16 975,29 2.340,70 585,17 858,26 1.443,43 4.759,42 

SKUPAJ   330.997,98 82.749,50 198.598,79 49.649,70 72.819,56 122.469,25 403.817,54 

            2019           

VRSTA STROŠKA KONTO uprav.str EU - 25 % JZP - 60% OH - 15% DDV OH skupaj SKUPAJ 
INVEST. DOK 420804   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PROJEKTNA DOK 420804   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
GOI DELA 420401 487.645,24 121.911,31 292.587,14 73.146,79 107.281,95 180.428,74 594.927,19 
NADZOR + VPD 420801 5.851,74 1.462,94 3.511,04 877,76 1.287,38 2.165,14 7.139,12 
SKUPAJ   493.496,98 123.374,25 296.098,19 74.024,55 108.569,34 182.593,88 602.066,32 

            SKUPAJ           
VRSTA STROŠKA KONTO uprav.str EU - 25 % JZP - 60% OH - 15% DDV OH skupaj SKUPAJ 
INVEST. DOK 420804 2.000,00 500,00 1.200,00 300,00 440,00 740,00 2.440,00 
PROJEKTNA DOK 420804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
GOI DELA 420401 812.742,06 203.185,52 487.645,24 121.911,31 178.803,25 300.714,56 991.545,31 

NADZOR + VPD 420801 9.752,90 2.438,23 5.851,74 1.462,94 2.145,64 3.608,57 11.898,54 

SKUPAJ   824.494,96 206.123,74 494.696,98 123.674,24 181.388,89 305.063,14 1.005.883,85 
 
.Stanje projekta 

V pripravi. 

OB034-15-0034 - ENERGETSKA SANACIJA BAZENA HRASTNIK 
Namen in cilj 
Energetska sanacija bazena je zasnovana z naravnimi materiali in uporabo najsodobnejše tehnologije. 
Uporaba sodobnih naprav za ogrevanje in prezračevanje z rekuperacijo in uporaba OVE ter sodobna varčna 
in učinkovita LED tehnologija za razsvetljavo zagotavljajo velik prihranek letne porabe primarne energije 
in ta prihranek bo lokalna skupnost lahko vlagala v nove razvojne projekte. Delež energije iz OVE (solarni 
kolektorji in T.Č.) bo 211.542 kWh/l.Prihranki pri rabi energije po končani sanaciji bodo: 
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PRIKLJUČNA MOČ (kW)  
Obstoječa 1.141 
nova 920 

 
NOVA RABA (kWh)  
toplota 140.000 
elektrika 139.300 

 
PRIHRANERK (kWh)  
toplota 500.693 
elektrika -1.982 

Opomba: poraba elektrike se poveča zaradi vgradnje T.Č. 
 

Vrednost projekta s predvidenimi viri financiranja in dinamika izvedbe projekta je razvidna iz naslednje 
tabele: 

    2018           

VRSTA STROŠKA KONTO uprav. Str. EU - 25 % JZP - 60% OH - 15% DDV OH skupaj SKUPAJ 

INVEST. DOK 420804 4.918,03 1.229,51 2.950,82 737,70 1.081,97 1.819,67 6.000,00 
PROJEKTNA DOK 420804 36.065,57 9.016,39 21.639,34 5.409,84 7.934,43 13.344,26 44.000,00 

SKUPAJ   40.983,60 10.245,90 24.590,16 6.147,54 9.016,40 15.163,93 50.000,00 

    2019           

VRSTA STROŠKA KONTO uprav. Str. EU - 25 % JZP - 60% OH - 15% DDV OH skupaj SKUPAJ 
INVEST. DOK 420804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROJEKTNA DOK 420804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GOI DELA 420401 277.475,50 69.368,88 166.485,30 41.621,33 61.044,61 102.665,94 338.520,11 
NADZOR + VPD 420801 6.360,66 1.590,16 3.816,40 954,10 1.399,35 2.353,44 7.760,00 

SKUPAJ   283.836,16 70.959,03 170.301,70 42.575,42 62.443,96 105.019,38 346.280,11 

    2020           

VRSTA STROŠKA KONTO uprav. Str. EU - 25 % JZP - 60% OH - 15% DDV OH skupaj SKUPAJ 
INVEST. DOK 420804   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROJEKTNA DOK 420804   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GOI DELA 420401 416.213,26 104.053,32 249.727,96 62.431,99 91.566,92 153.998,91 507.780,18 

NADZOR + VPD 420801 9.540,98 2.385,25 5.724,59 1.431,15 2.099,02 3.530,16 11.640,00 

SKUPAJ   425.754,24 106.438,56 255.452,54 63.863,14 93.665,94 157.529,07 519.420,18 

    SKUPAJ           
VRSTA 
STROŠKA KONTO uprav. Str. EU - 25 % JZP - 60% OH - 15% DDV OH skupaj SKUPAJ 

INVEST. DOK 420804 4.918,03 1.229,51 2.950,82 737,70 1.081,97 1.819,67 6.000,00 

PROJEKTNA DOK 420804 36.065,57 9.016,39 21.639,34 5.409,84 7.934,43 13.344,26 44.000,00 

GOI DELA 420401 693.688,76 173.422,19 416.213,26 104.053,31 152.611,53 256.664,84 846.300,29 

NADZOR + VPD 420801 15.901,64 3.975,40 9.540,98 2.385,25 3.498,36 5.883,61 19.400,00 

SKUPAJ   750.574,00 187.643,49 450.344,40 112.586,10 165.126,28 277.712,38 915.700,29 
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Stanje projekta 
V pripravi 

19029001 - Vrtci 

OB034-06-0035 - INVESTIC. VZDRŽ. IN NABAVA OPREME VRTCA 
HRASTNIK 
Namen in cilj 
V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in nabavo opreme 
Vrtca Hrastnik. Cilj projekta je zagotavljanje nemotenih in kvalitetnih pogojev za izvajanje varstva in 
vzgoje predšolskih otrok. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave, pridobljeni so ustrezni predračuni. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB034-07-0029 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROSTOROV 
OŠ N. H. RAJKA 
Namen in cilj 
Namen in cilj projekta je investicijsko vzdrževanje posameznih delov in naprav stavb OŠNHR Hrastnik. V 
letu 2016 se sredstva  namenjajo za investicijsko vzdrževanje prostorov šole v Hrastniku.  

Stanje projekta 
Pridobljeni so ustrezni predračuni za izvedbo del. 

OB034-14-0006 - OŠ NH RAJKA - Podružnica Dol 
Namen in cilj 
Namen in cilj projekta je pridobitev dokumentacije za spremembo OPPN Dol ter dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo rekonstrukcije obstoječega objekta. Ko bo dokončna znana 
vrednost projekta in zagotovljeni ostali viri financiranja bo načrt razvojnih programov dopolnjen z 
vrednostjo investicijskih vlaganj in terminskim planom izvedbe, po predhodni potrditvi investicijske 
dokumentacije na občinskem svetu. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

OB034-06-0051 - INV. VZDR. PROSTOROV IN NABAVA OPREME 
V GLAS. ŠOLI 
Namen in cilj 
V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za prenovo prostorov in nabavo opreme Glasbene šole 
Hrastnik. Cilj projekta je zagotavljanje nemotenih in kvalitetnih pogojev za izvajanje glasbenega 
izobraževanja. 

Stanje projekta 
Pridobljeni so predračuni za načrtovano izvedbo del. 
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42 - Občinska uprava - Oddelek za prostor, okolje 
in javne gospodarske službe 

12029001 - Oskrba z električno energijo 

OB034-07-0033 - PROJEKT RACIONALIZACIJE RABE ENERGIJE 
Namen in cilj 
Priprava potrebnih strokovnih podlag za izvedbo projektov učinkovite rabe energije z vidika zmanjševanja 
stroškov za porabljeno energijo. V letu 2011 so bile aktivnosti usmerjene v pripravo potrebne 
dokumentacije za prilagoditev javne razsvetljave veljavni zakonodaji, ki do leta 2016 predpisuje 
zmanjšanje svetlobnega onesnaženja. Dopolnjen je bil kataster javne razsvetljave in izdelana investicijska 
dokumentacija za zamenjavo svetilk JR. Projekt je bil pripravljen za javni razpis Ministrstva za 
gospodarstvo za sofinanciranje zamenjave svetilk in posledično prihranek pri porabi električne energije. V 
letu 2012 so bila sredstva namenjena novelaciji energetske zasnove občine Hrastnik in nadaljevanju 
projekta posodobitve javne razsvetljave v letih 2012-2016. Izdelana je bila tehnična dokumentacija in 
dopolnjena strategija JR kot temeljna dokumenta za razpis za podelitev koncesije za gradnjo, prenovo in 
vzdrževanje javne razsvetljave. V letu 2013 je bil noveliran lokalni energetski koncept ter izvedena analiza 
energetske bilance javnih objektov v okviru programa DEM. Vletu 2014 smo nadaljevali s pripravo 
ukrepov energetske sanacije na osnovi noveliranega lokalnega energetskega koncepta. Načrtovana je bila 
izdelava akcijskega programa izvajanja energetskih ukrepov. V letu 2016 bo zaključen razpis za podelitev 
koncesije za ureditev javne razsvetljave v občini, poudarek bo dan enetgetski sanaciji javnih objektov in 
pripravi ukrepov za zmanjšanje preseganj delcev PM10 v zunanjem zraku. 

Stanje projekta 
V pripravi projektna dokumentacija na osnovi izvedenih energetskih pregledov. Izdelan energetski koncept 
v občini, izdelana Strategija, Načrt in kataster javne razsvetljave, izdelani energetski pregledi javnih 
objektov. Izdelana zasnova zamenjave svetilk javne razsvetljave. Priprava na novelacijo LEK v letu 2013. 
Priprava ukrepov na osnovi noveliranega lokalnega energetskega koncepta za leto 2014, 2015 in 2016 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-06-0048 - ODBOJNE OGRAJE, PLOČNIKI, RAZSVETLJAVA 
Namen in cilj 
V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za nameščanje odbojnih ograj ob cestah, urejanje pločnikov, 
razsvetljave, odpravo arhitektonskih ovir za invalide ipd. v letu 2011 bodo sredstva usmerjena tudi urejanju 
javne razsvetljave ob na novo urejenih pločnikih v občini. V letih 2015-2018 bomo nadaljevali s posegi 
predvsem v nameščanje odbojnih ograj in ureditev avtobusnih postajališč, odpravljanju arhitektonskih ovir 
za gibanje invalidov, itd. 

Stanje projekta 
V pripravi in izvajanju. 

OB034-11-0012 - PEŠPOT HRASTNIK-DOL 
Namen in cilj 
Peš povezava med Hrastnikom in Dolom, preko starega Hrastnika, je priljubljena sprehajalna pot, ki pa jo 
je potrebno za varno hojo urediti. Poseg predvideva razširitev, utrditev in namestitev varovalne ograje ob 
trasi. V letu 2012 bomo z urejanjem pešpoti na tem območju nadaljevali in sicer s pripravo trase za bodočo 
trim stezo. V letu 2016 načrtujemo izgradnjo dela povezovalne poti čez Brnico do pokopališča. Začetek 
nove pešpoti bo na koncu že zgrajene poti nad Igričnikom, konec pa pri domačiji Jager.. S projektom bomo 
povezali Hrastnik z Dolom in tako dodatno spodbudili peš hojo, ki je prioriteta tudi z vidika zmanjševanja 
delcev PM 10 v zraku. 

Stanje projekta 
V pripravi in izvajanju.  V pripravi projekt za izvedbo v letu 2016. 
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OB034-15-0004 - MOST ČEZ POTOK BELA 
Namen in cilj 
Most čez potok Bela (Velejev most) na Dolu pri Hrastniku je dotrajan in nevaren tako s prometnega vidika, 
kot tudi z vidika hidravlične prevodnosti, saj njegovi elementi ne zagotavljajo ustreznega pretoka potoka 
Bela, zato obstaja nevarnost zamašitve in posledično poplavljanja širšega območja Dola. Z novogradnjo bo 
zagotovljen varen promet in urejena struga ter zagotovljena zadostna hidravlična prepustnost na tem delu 
potoka. 

Stanje projekta 
V pripravi 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB034-15-0023 - CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE 
HRASTNIK 
Namen in cilj 
Celostna prometna strategija pomeni nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah 
načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi 
izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah. S pomočjo CPS pomagamo vzpostaviti 
trajnostni prometni sistem tako, da se zagotovi dostopnost delovnih mest in storitev za vse, izboljša 
prometna varnost, zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in poraba energije ter izboljša 
privlačnost in kakovost mestnega okolja. 

Stanje projekta 
V pripravi 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB034-12-0009 - OBNOVE IN INV. VLAGANJA V GJS-ODPADKI 
Namen in cilj 
Občina je s pogodbo prenesla infrastrukturo v upravljanje javnemu podjetju CEROZ. Del sredstev 
najemnine bo namenjen vzdrževanju infrastrukture za zagotovitev kvalitetnega izvajanja gospodarske javne 
službe ravnanja z odpadki. 

Stanje projekta 
v pripravi 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB034-06-0045 - SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE 
HRASTNIK 
Namen in cilj 
Občina Hrastnik je v sklopu projekta izgradnje čistilnih naprav in kolektorskih sistemov v porečju Srednje 
Save v novembru 2010 zaključila gradnjo CČN kapacitete 11000 PE in cca 11 km zbirnih kanalizacijskih 
vodov. Gradnja sekundarnih kanalov za priključevanje objektov v sklopu istega projekta, po mnenju 
resornega ministrstva, ni bila upravičen strošek. Zaveza za doseganje cilja 88 % priključenost pa ostaja. 
Skozi več različnih projektov je bil del sekundarnega omrežja do sedaj že zgrajen, nekatera območja ožje 
aglomeracije Hrastnik pa še vedno niso povezana s sekundarnimi vodi na kolektorsko omrežje. S tem 
projektom bomo zgradili 6926 m gravitacijskih vodov, 2 črpališči in 370 m tlačnega voda. 
Zgrajen sistem v centru in po obrobnih delih naselja (Prapretno, Pot na Kal, Frtica, Dirmajerjev hrib) bo 
omogočil priključitev 714 PE. 
Projekt je občina Hrastnik prijavila v nabor najpomembnejših projektov za uvrstitev v dogovor za razvoj 
regij. 
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Vrednost projekta s predvidenimi viri financiranja in dinamika izvedbe projekta je razvidna iz naslednje 
tabele: 

    2017         
VRSTA 
STROŠKA KONTO uprav. Str. EU - 85 % OH - 15% DDV OH skupaj SKUPAJ 
INVEST.  DOK 420804 4.000,00 3.400,00 600,00 880,00 1.480,00 4.880,00 
PROJEKTNA 
DOK 420804 82.570,00 70.184,50 12.385,50 18.165,40 30.550,90 100.735,40 
GOI DELA 420401 1.535.080,00 1.304.818,00 230.262,00 0,00 230.262,00 1.535.080,00 
NADZOR + VPD 420801 18.962,81 16.118,39 2.844,42 4.171,82 7.016,24 23.134,63 
SKUPAJ   1.640.612,81 1.394.520,89 246.091,92 23.217,22 269.309,14 1.663.830,03 

            2018         
VRSTA 
STROŠKA KONTO uprav. Str. EU - 85 % OH - 15% DDV OH skupaj SKUPAJ 
INVEST.  DOK 420804   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PROJEKTNA 
DOK 420804   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
GOI DELA 420401 529.200,00 449.820,00 79.380,00 0,00 79.380,00 529.200,00 
NADZOR + VPD 420801 6.537,19 5.556,61 980,58 1.438,18 2.418,76 7.975,37 
SKUPAJ   535.737,19 455.376,61 80.360,58 1.438,18 81.798,76 537.175,37 

            SKUPAJ         
VRSTA 
STROŠKA KONTO uprav. Str. EU - 85 % OH - 15% DDV OH skupaj SKUPAJ 
INVEST.  DOK 420804 4.000,00 3.400,00 600,00 880,00 1.480,00 4.880,00 
PROJEKTNA 
DOK 420804 82.570,00 70.184,50 12.385,50 18.165,40 30.550,90 100.735,40 
GOI DELA 420401 2.064.280,00 1.754.638,00 309.642,00 0,00 309.642,00 2.064.280,00 
NADZOR + VPD 420801 25.500,00 21.675,00 3.825,00 5.610,00 9.435,00 31.110,00 
SKUPAJ   2.176.350,00 1.849.897,50 326.452,50 24.655,40 351.107,90 2.201.005,40 

 

Stanje projekta 
v pripravi 

OB034-08-0010 - IZVEDBA KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV 
Namen in cilj 
Hkrati z gradnjo primarnega kolektorskega omrežja so se v letu 2009 in 2010 gradili tudi priključki izven 
cestnega telesa, ki niso bili del projekta Izgradnje CČN in kolektorskega omrežja ter obnavljala komunalna 
infrastruktura na odsekih gradenj. V letu 2011smo izvajali priključke na že zgrajenem delu kanalizacijskega 
omrežja in hkrati zagotovili tudi obnovo komunalne infrastrukture na teh območjih. Aktivnosti in gradnja 
priključkov se intenzivno nadaljuje tudi v letih 2012-2018, saj je število priključenih enot temeljni cilj 
projekta izgradnje centralne čistilne naprave in kolektorskega omrežja v občini Hrastnik. 

Stanje projekta 
V pripravi in izvajanju. 
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OB034-10-0002 - OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-RAVNANJE 
Z ODP.VODO 
Namen in cilj 
Občina je s pogodbo prenesla izvajalcu gospodarske javne službe infrastrukturo (kanalizacijski sistem) za 
izvajanje gospodarske javne službe. Sredstva najemnine so namenjena obnovi in dograditvi infrastrukture, 
kar dolgoročno zagotavlja kvalitetno izvajanje javne službe. V postopkih priključevanja gospodinjstev na 
centralno čistilno napravo bo ponekod potrebno dograditi sekundarne sisteme oziroma jih obnoviti. 

Stanje projekta 
Delno v pripravi in izvajanju. 

OB034-13-0005 - SUBVENCIJE CEN ODVAJANJA ODPADNIH 
VODA 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena subvencioniranju cene storitve GJS odvajanja komunalne odpadne vode do 
uveljavitve nove cene storitve izvajanja te GJS, ki je zaradi sprejema Uredbe o dopolnitvi uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 109/2012) s 1. 1. 2013 ni bilo mogoče uveljaviti. Subvencioniranje se zagotavlja do 
konca leta 2013, kar predstavlja skrajni rok za predložitev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev 
javne službe v potrditev pristojnemu občinskemu organu. V letu 2014 se subvencije zagotavljajo najmanj 
do sprejetja novih cen komunalnih storitev, skladno s predloženimi elaborati o oblikovanju cen. Po 
obravnavi na občinskem svetu bomo predlagali nov sklep o višini subvencij za leto 2014. Subvencije se 
zagotavljajo tudi v letu 2015 in 2016 ter so do ponovne obravnave elaboratov o oblikovanju cen izvajanja 
storitev javne službe nespremenjene. 

Stanje projekta 
V izvajanju. 

OB034-15-0002 - SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE 
MARNO-BRDCE 
Namen in cilj 
Občini Hrastnik in Laško sta pristopili k pripravi skupnega projekta izgradnje kanalizacije za aglomeracije 
Turje, Brdce,Unično ter Brezno, Belovo, s katerim želita našteta območja opremiti s sekundarno 
kanalizacijo in omogočiti gospodinjstvom na teh območjih priklop na centralni sistem čiščenja odplak. 
Idejni projekt je že bil izdelan, na njegovi osnovi pa bo v letu 2016 pripravljena dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in za prijavo na razpis za pridobitev EU sredstev za gradnjo. 

Stanje projekta 
V pripravi 

OB034-15-0003 - SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE 
DOL Z OKOLICO 
Namen in cilj 
Občina Hrastnik je zavezana k izpolnitvi ciljev priključenosti na centralno čistilno napravo. V ta namen je 
potrebno zgraditi še manjkajoče odseke kanalizacijskega omrežja na širšem območju Dola, Marnega, Turja. 
V letih 2016 in 2017 bo pripravljena manjkajoča dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, da bo 
projekt mogoče prijaviti na razpis za EU sredstva in z gradnjo pričeti v naslednjih letih. 

Stanje projekta 
V pripravi 
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16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB034-06-0036 - PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
Namen in cilj 
V okviru prostorskega načrtovanja občina zagotavlja izdelavo Občinskega prostorskega načrta ter izdelavo 
oziroma spremembe Občinskih podrobnih prostorskih načrtov. V letu 2011 naj bi bil dokončan glavni 
dokument OPN - Občinski prostorski načrt, ki predstavlja osnovo za nadaljnje razpolaganje s prostorom. V 
letu 2011 so bile aktivnosti usmerjene v dopolnitev osnutka OPN, v letu 2012 pa smo načrtovali in izdelali 
dodatne strokovne podlage za utemeljitev posegov na najboljša kmetijska zemljišča, dokončanje poplavnih 
in erozivnih kart, javno razgrnitev dopolnjenega osnutka, pripravo predloga za sprejetje OPN na občinskem 
svetu. Izdelava OPN se je nadaljevala tudi v letu 2013 in 2014 v letu 2015 pa bo predložen v sprejem na 
občinskem svetu. Po sprejetju OPN je potrebno v roku šestih mesecev izdelati Program opremljanja 
stavbnih zemljišč za celotno občino ter ostale OPN - ju podrejene dokumente. 

Stanje projekta 
Osnutek OPN je predan na Ministrstvo za okolje in prostor, pridobljene so smernice nosilcev urejanja 
prostora, ostali postopki do sprejetja, vključno z javno razgrnitvijo, so izvedeni v letu 2013 in 2014. OPN 
bo pripravljen za sprejem v letu 2015. 

OB034-07-0034 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
Namen in cilj 
Pravočasna priprava projektne dokumentacije predstavlja osnovo za prijavo na javne razpise za pridobitev 
sofinancerskih sredstev in jo je potrebno izdelati vnaprej ter na njeni osnovi pravočasno pridobiti tudi 
upravna dovoljenja za posege v prostor. V letih 2015-2018 bomo za projekta, ki jih načrtujemo, naročili 
izdelavo dokumentacije iz te postavke, naknadno pa bodo projekti uvrščeni v redni del proračuna. Gre za 
projekte kanalizacijskega omrežja, racionalne rabe energije, energetske sanacije, odpravljanja posledic 
neurij, vodooskrbe, cestnega področja, itd. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

OB034-15-0024 - UREJANJE OBMOČJA STEKLARNA -TKI 
Namen in cilj 
Območje vzhodno od potoka Boben med tovarnama TKI Hrastnik in Steklarno Hrastnik je pozidano z 
večstanovanjskimi objekti starimi nad 80 let. Bivalni standard je na nizki ravni. Objekti so v veljavnem 
prostorskem planu, kot tudi v OPN - ju, ki je v zaključni fazi sprejemanja predvideni za rušenje. V OPN je 
kot namenska raba opredeljena IG - gospodarska cona. Projekt predvideva vzpostavitev nove gospodarske 
cone za razvoj industrije, podjetništva in obrti. Ukrepi, ki jih je potrebno izvesti so:  rušenje obstoječih 
objektov,  zagotovitev potrebne projektne dokumentacije za odstranitev objektov in komunalno ureditev,  
zagotovitev nadomestnih stanovanj,  komunalna ureditev območja. V letu 2016 boizdelana idejna zasnova 
bodoče ureditve območja, kot tudi elaborat zagotovitve nadomestnih stanovanj (novogradnje, nakupi na 
trgu,). Projekt je občina Hrastnik prijavila v nabor najpomembnejših projektov za uvrstitev v dogovor za 
razvoj regij, ki je na poziv MGRT vsem regionalnim razvojnim agencijam v pripravi, s poudarkom na 
projektih, katerih izvedba se lahko začne v letih 2016 in 2017. 
Vrednost projekta s predvidenimi viri financiranja in dinamika izvedbe projekta je razvidna iz naslednje 
tabele: 

 

    2016         
VRSTA 
STROŠKA KONTO 

UPRAVIČ. 
STR EU - 87 % 

OH - 
100% DDV 

OH 
SKUPAJ SKUPAJ 

INVEST. 
TEH. DOK. 420804 40.983,61 0,00 40.983,61 9.016,39 50.000,00 50.000,00 
SKUPAJ   40.983,61 0,00 40.983,61 9.016,39 50.000,00 50.000,00 
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    2017         
VRSTA 
STROŠKA KONTO 

UPRAVIČ. 
STR EU - 75 % OH - 25% DDV 

OH 
SKUPAJ SKUPAJ 

PROJEKTNA 
DOK 420804 171.475,41 128.606,56 42.868,85 37.724,59 80.593,44 209.200,00 
GOI DELA 420401 1.228.524,59 921.393,44 307.131,15 270.275,41 577.406,56 1.498.800,00 
SKUPAJ   1.400.000,00 1.050.000,00 350.000,00 308.000,00 658.000,00 1.708.000,00 

            2018         
VRSTA 
STROŠKA KONTO 

UPRAVIČ. 
STR EU - 75 % OH - 25% DDV 

OH 
SKUPAJ SKUPAJ 

GOI DELA 420401 2.100.000,00 1.575.000,00 525.000,00 462.000,00 987.000,00 2.562.000,00 
SKUPAJ   2.100.000,00 1.575.000,00 525.000,00 462.000,00 987.000,00 2.562.000,00 

            SKUPAJ         
VRSTA 
STROŠKA KONTO 

UPRAVIČ. 
STR EU - 75 % OH - 25% DDV 

OH 
SKUPAJ SKUPAJ 

INVEST. 
TEH. DOK. 420804 212.459,02 128.606,56 83.852,46 46.740,98 130.593,45 259.200,00 
GOI DELA 420401 3.328.524,59 2.496.393,44 832.131,15 732.275,41 1.564.406,56 4.060.800,00 
SKUPAJ   3.540.983,61 2.625.000,00 915.983,61 779.016,39 1.695.000,00 4.320.000,00 

 

Stanje projekta 
V pripravi 

 

OB034-15-0025 - UREJANJE OBMOČJA OJSTRO 
Namen in cilj 
V okviru postopnega zapiranja RTH je predvidena tudi sanacija degradiranih površin nad nekdanjim 
pridobivalnim območjem do leta 2018. Tako je predvidena rekultivacija površine na dokončno saniranih 
območjih, priprava površin za nove dejavnosti (kjer to dopuščajo razmere), izgradnja komunalne 
infrastrukture, ki je zaradi intenzivnega posedanja površine ni bilo možno v preteklosti izgraditi.  
Kot nadgradnjo sanacijskih del pa občini Hrastnik in Trbovlje načrtujeta izvedbo projekta »Celostna 
ureditev območja Ojstro«, s katerim neposredno povezujeta občini Trbovlje in Hrastnik in celostno vplivata 
na večjo povezanost regije. Osnovni namen je povečanje dostopnosti območja, izboljšanje stanja okolja, 
kakovosti prostora, ureditev degradiranih površin, znižanje ogljičnosti na območju, boljša prometna 
povezanost, razvoj, povezovanje urbanih središč obeh mest z obrobjem, skupno prostorsko načrtovanje in 
razvoj novih dejavnosti.  
Načrtovana so obsežna zelena območja za šport in rekreacijo,  povezovalna cesta med obema občinama, 
kolesarske in sprehajalne poti, ribniki, površine za nove dejavnosti in nove turistične produkte, območje za 
organizirano vrtičkarstvo, ponovna vzpostavitev vodnih površin (ribnik), nov prireditveni prostor, ipd.  
Občini Trbovlje in Hrastnik bosta v sklopu izvedbe projekta pridobili lastništvo zemljišč, ki so v lasti 
družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Sklada RS kmetijskih zemljišč in gozdov ter pravnih in fizičnih 
oseb.  
Občini bosta za optimalno izvajanje dejavnosti investirali v nakup opreme. Tako urbane opreme, kot 
opreme, ki jih bodo za izvajanje dejavnosti v vsem letnih časih uporabljali obiskovalci. Za učinkovito in 
trajnostno delovanje območja bo vzpostavljeno celovito upravljanje, ki bo zajemalo skrb za urejenost 
območja, promocijo in zaposlitev ljudi.  
Projekt sta občini Hrastnik in Trbovlje prijavili v nabor najpomembnejših projektov za uvrstitev v dogovor 
za razvoj regij. 

Stanje projekta 
V pripravi 
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16039001 - Oskrba z vodo 

OB034-09-0004 - OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-
VODOOSKRBA 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena obnovi infrastrukture, ki je bila s pogodbo dana v najem izvajalcu javne službe in 
bodo porabljena za obnovitvene naložbe v infrastrukturo s področja vodooskrbe. 

Stanje projekta 
V pripravi in izvajanju. 

OB034-11-0033 - VODOVODNO OMREŽJE KAL 
Namen in cilj 
Vodovod Spodnji in Zgornji Kal ima status vaškega vodovoda in ni del javne infrastrukture v javnem 
upravljanju v okviru izvajanja gospodarske javne službe vodooskrbe v občini Hrastnik. Zgrajen je bil v 50 
– tih letih, oskrbuje pa se iz zajetij, ki ne izpolnjujejo vseh tehničnih in higienskih minimumov, zato je voda 
večkrat biološko in kemično neustrezna, nezadostna pa je tudi izdatnost, zato jo v sušnih obdobjih 
primanjkuje. Za uporabo v prehranske namene je potrebno vodo prekuhavati. Vodovodni sistem deluje 
popolnoma brez avtomatike, prav tako pa ni urejeno vodovarstveno območje in določen režim. 
Celoten sistem je neustrezen, zato je za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode občanom na tem 
območju potrebna rekonstrukcija obstoječega in izgradnja novega sistema. Ker sedanji zajeti izvir (v 
sistemu Sp. Kal) ne pokriva porabe, je občina pristopila k iskanju novega vodnega vira. V ta namen se je 
izvedla raziskovalna vrtina ter v lanskem in letošnjem letu spremljala izdatnost ter zdravstvena ustreznost 
nezajetega vodnega vira Zg. Jerebičnik. Glede na rezultate preizkušanj, je vključitev novega vira za namen 
oskrbe prebivalcev s pitno vodo možna. Projekt obsega ureditev zajetij vodnih virov Jerebičnik ter vrtina, 
gradnjo novega vodovodnega omrežja cevovodov in rekonstrukcijo objektov (črpališča in rezervoarji).  
Zgrajen vodovod bo ustvaril pogoje za razvoj turističnih dejavnosti, uvajanje dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah, predvsem pa vplival pozitivno na odločitve mladih za vztrajanje na višinskih kmetijah. 
Projekt je občina Hrastnik prijavila v nabor najpomembnejših projektov za uvrstitev v dogovor za razvoj 
regij. 
 
Vrednost projekta s predvidenimi viri financiranja in dinamika izvedbe projekta je razvidna iz naslednje 
tabele: 

 

    2017         
VRSTA 
STROŠKA KONTO uprav.str. EU - 85 % OH - 15% DDV OH skupaj SKUPAJ 
INVEST.  DOK 420804 4.000,00 3.400,00 600,00 880,00 1.480,00 4.880,00 
PROJEKTNA 
DOK 420804 19.900,00 16.915,00 2.985,00 4.378,00 7.363,00 24.278,00 
GOI DELA 420401 198.976,00 169.129,60 29.846,40 0,00 29.846,40 198.976,00 
NADZOR + VPD 420801 2.388,00 2.029,80 358,20 525,36 883,56 2.913,36 
SKUPAJ   225.264,00 191.474,40 33.789,60 5.783,36 39.572,96 231.047,36 

            2018         
VRSTA 
STROŠKA KONTO uprav.str. EU - 85 % OH - 15% DDV OH skupaj SKUPAJ 
INVEST.  DOK 420804   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PROJEKTNA 
DOK 420804   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
GOI DELA 420401 298.464,00 253.694,40 44.769,60 0,00 44.769,60 298.464,00 
NADZOR + VPD 420801 5.970,00 5.074,50 895,50 1.313,40 2.208,90 7.283,40 
SKUPAJ   304.434,00 258.768,90 45.665,10 1.313,40 46.978,50 305.747,40 
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            SKUPAJ         
VRSTA 
STROŠKA KONTO uprav.str. EU - 85 % OH - 15% DDV OH skupaj SKUPAJ 
INVEST.  DOK 420804 4.000,00 3.400,00 600,00 880,00 1.480,00 4.880,00 
PROJEKTNA 
DOK 420804 19.900,00 16.915,00 2.985,00 4.378,00 7.363,00 24.278,00 
GOI DELA 420401 497.440,00 422.824,00 74.616,00 0,00 74.616,00 497.440,00 
NADZOR + VPD 420801 8.358,00 7.104,30 1.253,70 1.838,76 3.092,46 10.196,76 

SKUPAJ   529.698,00 450.243,30 79.454,70 7.096,76 86.551,46 536.794,76 
 

Stanje projekta 
V pripravi. 

OB034-13-0007 - SUBVENCIJE CEN OSKRBE S PITNO VODO 
Namen in cilj 
Sredstva se namenjajo za subvencioniranje cene storitve oskrbe s pitno vodo v delu, ki se nanaša na 
uporabo gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), za gospodinjstva v skladu s sklepom občiinskega 
sveta. 

Stanje projekta 
V izvajanju. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB034-10-0003 - OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-POKOP. 
Namen in cilj 
Sredstva najemnine, ki jo izvajalec gospodarske javne službe plačuje občini za infrastrukturo dano v najem, 
so namenjena zagotavljanju potrebnega standarda objektov in infrastrukture na pokopališču, za nemoteno 
izvajanje gospodarske javne službe. 

Stanje projekta 
V pripravi in izvajanju. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

OB034-06-0043 - ODKUPI IN OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ SPODNJE 
MARNO 
Namen in cilj 
V okviru območja sprejetega prostorskega akta Spodnje Marno je načrtovana gradnja individualnih 
objektov, zato je bila v letu 2010 zgrajena cesta za dostop do gradbenih parcel in zagotovljena osnovna 
komunalna oprema. V letu 2011 je bila načrtovana izvedba dreniranja območja "A", kar predstavlja 
predpogoj za nadaljnjo gradnjo objektov, ki zaradi delno pogojno plazovitega območja ni mogoča. Prva 
etapa globoke drenaže v območju "A" in del komunalne opreme v območju "B," sta bili zaključeni v letu 
2014 nadaljevanje pa načrtujemo v letu 2015. V letu 2016 bomo nadaljevali z izgradnjo komunalne opreme 
na območju "A", kar bo omogočilo nadaljnjo prodajo zemljišč za gradnjo hiš na tem območju. 

Stanje projekta 
V letu 2009 izvedeni delni odkupi zemljišč v območju "B". Nadaljevanje z odkupi v letu 2010 (območje 
"B"). V letu 2011 nadaljevanje odkupov . V letu 2013 izvajanje odkupov ter dela gradnje komunalne 
infrastrukture, ki se nadaljuje v letu 2014, 2015 in 2016. 
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51 - Krajevna skupnost Steklarna 

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

OB034-13-0012 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V PROSTORE KS 
STEKLARNA 
Namen in cilj 
Investicijska vlaganja v dom KS se bodo namenila za dobavo ter namestitev nedrsečih trakov na stopnišče 
VDO Podkraj ter nakup drobnega inventarja. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

 

52 - Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku 

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

OB034-15-0028 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS DOL 
Namen in cilj 
Sofinanciranje nakupa plinske peči. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-15-0029 - UREDITEV TRGA PRED SPOMENIKOM 
Namen in cilj 
Na podlagi sklepa sveta KS se bo izdelal idejni projektureditve trga pred spomenikom. 

Stanje projekta 
V pripravi 

 

53 - Krajevna skupnost Marno 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB034-07-0079 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS MARNO 
Namen in cilj 
Na podlagi sklepa KS se bo zgradilo zunanje  sanitarije pred domom KS z dostopom za gibalno ovirane 
osebe. 

Stanje projekta 
V pripravi. 
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06029002 - Delovanje zvez občin 

OB034-12-0026 - OKOLICA DOMA KS MARNO 
Namen in cilj 
Na podlagi sklepa sveta KS se bo dokončala zasaditev okolice doma in uredila razsvetljava pred domom 
KS. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-06-0018 - POSODOBITEV CESTNE INFRASTRUKTURE - KS 
MARNO 
Namen in cilj 
Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se bo posodobila cestna infrastruktura v KS. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

 

54 - Krajevna skupnost Turje-Gore 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB034-07-0013 - UREDITEV DOMA KS 
Namen in cilj 
Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se bodosredstva namenilo za vzdrževanje doma KS. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-11-0020 - POSODOBITEV CESTNEGA ODSEKA VIČIČ- 
ŠERGAN 
Namen in cilj 
Na podlagi sklepa sveta KS se bo dokončala posodobitev zgoraj navedene ceste. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

OB034-15-0030 - CESTA JP622721, ODSEK ZUPANC 
Namen in cilj 
Na podlagi sklepa sveta KS se bo posodobila zgoraj omenjena cesta v dolžini cca 150 m. 

Stanje projekta 
V pripravi. 
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55 - Krajevna skupnost Kovk 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-15-0031 - PROTIPOŽARNA ZAŠČITA 
Namen in cilj 
Na podlagi sklepa sveta KS se bo na podlagi analize stanja ob lokalni cesti zgradil sistem protipožarne 
zaščite. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

 

56 - Krajevna skupnost Boben 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB034-07-0064 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM 
Namen in cilj 
Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se bo dokončalo polaganje keramike v domu KS. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-07-0094 - CESTA DUŠIČ- TRUPI 
Namen in cilj 
Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se bo dokončala  posodobitev zgoraj omenjene ceste. 

Stanje projekta 
Se izvaja. 

OB034-13-0021 - CESTA BOČKO 
Namen in cilj 
Na podlagi sklepa sveta KS se bo posodobila zgoraj omenjena cesta. 

Stanje projekta 
V pripravi. 
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57 - Krajevna skupnost Prapretno 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB034-07-0069 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS 
Namen in cilj 
Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se bo nadaljevalo  z investicijskimi vlaganji v dom KS (razsvetljava). 

Stanje projekta 
V pripravi. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-11-0040 - CESTA PRAPRETNO - LAMOVŠEK 
Namen in cilj 
Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se bo uredilo odvodnjavanje in položila kanaleta na cesti JP 623171 
Prapretno - Lamovšek. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

OB034-13-0017 - CESTA PLESKO- OJSTRO 
Namen in cilj 
Na podlagi sklepa KS se bo posodobila  navedena cesta v delu klančine. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

 

58 - Krajevna skupnost Krnice-Šavna Peč 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB034-07-0072 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS 
Namen in cilj 
Na podlagi sklepa sveta KS se bo dokončalo urejanje gasilske sobe in posodobilo sanitarije v domu KS. 

Stanje projekta 
V pripravi. 
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59 - Krajevna skupnost Podkraj 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB034-15-0032 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS 
PODKRAJ 
Namen in cilj 
Na podlagi sklepa sveta KS se bo uredila razsvetljava doma KS. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB034-11-0001 - FERK - VENE 
Namen in cilj 
Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se bo v celoti posodobila zgoraj omenjena cesta. Zaradi finančne 
zahtevnosti projekta, se le-ta prijavi na razpis države za sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO 1. 

Stanje projekta 

V pripravi 

 

 


