
1.   TEMELJNI CILJI  PRORAČUNA OH ZA LETO 2017  
 
Razvojni program občine Hrastnik 2014-2020 predstavlja osnovo za pripravo letnih proračunskih 
dokumentov. Dinamiko in obseg izvajanja sprejetih programov bo zaradi gospodarskih pogojev 
države, težjega zagotavljanja proračunskih sredstev, minimalnih možnosti pridobivanja nepovratnih 
EU sredstev ter nedorečenosti usode Dogovora za razvoj regij v obdobju 2016 – 2020, potrebno 
prilagoditi novim dejstvom. Pri pripravi proračunskih dokumentov je bilo tako zaradi predvidenega 
zmanjšanja prihodkov potrebno predvideti varčevalne ukrepe pri vseh proračunskih uporabnikih že 
pri materialnih stroških, zmanjšati vlaganja v nekatera osnovna sredstva in upoštevaje predvidena 
vlaganja v šolski prostor in energetsko sanacijo štirih javnih objektov po sistemu javno zasebnega 
partnerstva zagotavljati le najnujnejše vzdrževanje na ostalih objektih.  Ob pripravi proračunskih 
dokumentov tudi še ni znano v kakšnem obsegu lahko pričakujemo od resornega ministrstva pomoč 
pri odpravi posledic letošnjega neurja, vsekakor pa bo lokalna skupnost morala pripraviti sanacijski 
program in projekte za sanacijo ob neurju sproženih zemeljskih plazov. 
Sredstva za investicijska vlaganja v krajevne skupnosti bodo tako kot doslej v dogovoru z sveti 
krajevnih skupnosti porazdeljena med krajevne skupnosti do druge obravnave proračuna.  
 
Leto 2017 je že četrto leto nove finančne perspektive 2014 – 2020.  Na področju razvoja podeželja je 
pridobljena Odločba o potrditvi Lokalne akcijske skupine Partnerstvo LAS Zasavje in Strategije 
lokalnega razvoja z možnostjo črpanja največ 1.426.820,42 € v obdobju do leta 2020. Na drugih 
področjih pa sta bila doslej objavljena Razpis za sofinanciranje celostnih prometnih strategij (CPS) za 
lokalne skupnosti v letu 2015, na katerem smo pridobili pravico do črpanja do 50.000 € za pripravo 
strategije, ki bo dokončana v letu 2017,  ter razpis MZIP s prvim rokom prijave  12.12.2016 za 
sofinanciranje energetskih sanacij javnih objektov v lasti lokalnih skupnosti. Za ta razpis načrtujemo 
prijavo sanacije objektov (športna dvorana Log, bazen, občinska stavba ter prezračevanje in svetila v 
OŠNHR) v sklopu javno zasebnega partnerstva z družbo PETROL d.d. Ljubljana, ki ji je bila v prvem 
krogu razpisa priznana usposobljenost, sledi pa konkurenčni dialog, ki mu po eventualnem uspešnem 
zaključku sledi podpis koncesijske pogodbe. 
 
Kljub neznankam glede finančnih virov so v proračunu opredeljena nadaljnja vlaganja v pripravo 
investicijsko projektne dokumentacije za večje projekte in sicer:  

• Komunalna ureditev OIC med Steklarno in TKI Hrastnik  
Projekt Komunalne ureditve OIC med Steklarno in TKI Hrastnik obravnava širše območje steklarske 
kolonije, ki je z že sedaj veljavnimi prostorskimi dokumenti in tudi novim OPN predvidena za rušenje 
in namenjena razvoju gospodarstva. S to rešitvijo v industrijski coni ne bo več stanovanj. Projekt je 
opredeljen tudi v Regionalnem razvojnem programu Zasavja 2014-2020 v povezavi z namero 
Steklarne Hrastnik po vlaganjih v »pametno tovarno« in namero TKI Hrastnik po lokacijski ločitvi 
proizvodnje prehrambenih surovin od osnovne proizvodnje ter ureditvi novih upravno servisnih 
prostorov. V izdelavi je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušenje 
obstoječih večstanovanjskih objektov ter ločeno tudi projekt PGD komunalne ureditve območja. 
Realizacija projekta je pogojena z odločitvijo MGRT o direktni potrditvi projekta v okviru Dogovora za 
razvoje regij in s tem zagotovitvi nepovratnih EU sredstev.    
V sklopu pripravljalnih aktivnosti in v povezavi z načrtovanim rušenjem stanovanjskih objektov je bil 
projekt preselitve in zagotavljanja nadomestnih stanovanj predstavljen tudi na Stanovanjskem skladu 
RS. Potrjena je bila možnost pridobitve 50 % sovlaganja ob zahtevi, da občina pridobi PGD/PZI 
dokumentacijo, gradbeno dovoljenje in zagotovi komunalno urejeno zemljišče. V skladu s 
programom zapiralnih del RTH, bo le-ta izvedel projekt komunalne ureditve območja B v Resnici. 

• Ureditev območja Ojstro (v sodelovanju z RTH in Občino Trbovlje). 
Za ureditev območja Ojstro je bila v letu 2012 izdelana idejna zasnova z umestitvijo rekreacijskih peš 
in kolesarskih poti, vodnih površin, večjega večnamenskega prireditvenega prostora, otroških igrišč, 
počivališča za avtodome in kampiranje ter območij za vrtičkarstvo. Programske vsebine se 



dopolnjujejo z drugimi na območju občine Trbovlje. Glede na obsežnost območja in predvidene 
aktivnosti RTH v sklopu sanacije in rekultivacije površin v obdobju 2016 – 2018 je v  izdelavi idejni 
projekt vsebin po sklopih in fazah izvedbe, ki bodo usklajene z RTH zaradi doseganja sinergije, da 
bodo vlaganja lokalnih skupnosti usklajena z vlaganji RTH in njihova smiselna nadgradnja. V ta namen 
bo za prioritetne vsebine v 2017 izdelan PZI projekt. Tudi ta projekt sta občini Hrastnik in Trbovlje, 
kot skupni projekt, umestili v RRP Zasavja 2014-2020 ter Dogovor za razvoj regij. Preko tega območja 
je v prostor umeščena tudi najkrajša cestna povezava s Trbovljami, ki hkrati zagotavlja tudi 
dostopnost območja. Za urejanje prve etape na hrastniškem območju od Abecede do križišča 
Veličkove ceste s cesto proti Ani je RTH že izbral izvajalca, za odsek od Veličkove ceste do Ojstra in 
navezave proti Trbovljam pa se izdeluje projektna dokumentacija, ki bo omogočila nadaljevanje del v 
letu 2017. 

• Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja 
Občina Hrastnik pripravlja projektno dokumentacijo za gradnjo še manjkajočega sekundarnega 
kanalizacijskega omrežja za realizacijo priključitve objektov na območjih, kjer trenutno možnosti 
navezave na sistem CČN še ni. Trenutno je cca 70 % objektov znotraj aglomeracij priključenih. S 
pripravo dokumentacije je potrebno nadaljevati, čeprav na kohezijska sredstva v tem trenutku v tej 
finančni perspektivi ne moremo računati, če ne bo sprememb OP. 

• Vlaganja v vodooskrbo 
Na področju priprave projektne dokumentacije za vlaganja v vodooskrbo bo v letu 2016 v povezavi s 
projektiranjem 3. faze rekonstrukcije regionalne ceste Trbovlje – Hrastnik na odseku Korbar – 
Rinaldo, dokončan projekt za izvedbo zamenjave vodovodnih cevi v potrebnem obsegu ob načrtovani 
rekonstrukciji ceste v letih 2017 in 2018. 
Po pridobitvi vodnega dovoljenja za izvir Jerebičnik na Kalu pa potekajo tudi aktivnosti za izdelavo 
PGD/PZI dokumentacije za vodovodni sistem Kal, ki se bodo nadaljevale do pridobitve gradbenega 
dovoljenja v letu 2017. 
 
Poleg zgoraj navedenih ima Občina Hrastnik izdelana tudi  projekta na področju energetske sanacije 
in razvoja podeželja in sicer: 

• Projekt rekonstrukcije in energetske sanacije objekta Trg borcev NOB 12 (zadruga, kulturni 
dom)  

• Projekt dozidave in energetske sanacije Doma KS in PGD Marno  
 
V tej finančni perspektivi ukrepi kmetijske politike ne predvidevajo več možnosti vlaganj v objekte 
(kot je bil v prejšnji finančni perspektivi, ko smo zgradili VDO Podkraj in uredili kaščo v Šavni peči), 
zato realizacije teh projektov v celoti v letu 2017 ne načrtujemo.  
 
 
Osrednji in najzahtevnejši projekti v letu 2017  bodo: 
 

• Rekonstrukcija objekta OŠNH Rajka – podružnica Dol. 
Izdelana idejna zasnova rekonstrukcije dolske šole je pokazala utemeljenost ohranitve in 
rekonstrukcije obstoječega objekta, saj le-ta predstavlja konstrukcijsko zelo kvalitetno osnovo, ki s 
svojo zunanjo podobo daje poudarek kraju in jo bo mogoče s predvidenimi posegi uskladiti z vsemi 
veljavnimi gradbenimi normami in normativi za šolski prostor. V letu 2016 so bile izdelane vse 
potrebne študije, idejni projekt in končno tudi PGD in PZI dokumentacija za realizacijo te potrebne 
naložbe. Realizirana je bila tudi sprememba OPPN Dol center za območje šolskega kompleksa za 
zagotovitev pravne podlage za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
V predlogu proračuna 2017 se načrtuje začetek izvedbe del v juniju z dokončanjem v juliju 2018.  
Zaradi finančne zahtevnosti tega projekta so v pripravljalni fazi potekale številne aktivnosti s ciljem 
pridobitve nepovratnih sredstev v čim večjem obsegu. Ministrstvo za šolstvo, ki bi projekt »moralo« 
sofinancirati, do leta 2021 nima predvidenih nobenih investicijskih sredstev za vlaganja v mrežo 



osnovnih šol, razen za postopno pokrivanje že v preteklosti sprejetih obveznosti. Nekaj možnosti se 
kaže le pri sofinanciranju opreme. Sam projekt je zasnovan v skladu s trendi na področju racionalne 
rabe energije, zato lahko za novogradnjo severnega trakta pričakujemo subvencijo EKO Sklada RS v 
maksimalnem znesku po pogojih razpisa 40SUB-LS16, na katerega smo oddali prijavo 26.8.2016. 
V skladu s predvidevanji bo prenovo ohranjenega zahodnega krila mogoče prijaviti na razpis MZIP za 
energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti in sicer na spomladanski rok, saj je pogoj za 
prijavo izbran izvajalec, že začete gradnje pa niso upravičene. 
Ob zagotavljanju dela lastnih proračunskih sredstev v letih 2017 in 2018 pa načrtujemo tudi 
zadolžitev, ki je obrazložena v proračunskem gradivu.  

• Energetska sanacija javnih objektov 
V letu 2017 načrtujemo tudi izvedbo energetske sanacije javnih objektov po principu javno 
zasebnega partnerstva. Vsi načrtovani ukrepi na objektih športne dvorane Log, bazena, upravne 
stavbe občine ter vgradnja prezračevanja z rekuperacijo in zamenjava svetil v objektu OŠNH Rajka v 
Hrastniku bodo izvedeni v letu 2017 po terminskem planu, ki bo dorečen v okviru postopkov za 
podelitev koncesije v letu 2016. Obveznosti občine so opredeljene v okviru finančne konstrukcije, ki 
predvideva poleg vlaganja zasebnega partnerja tudi nepovratna sredstva EU v višini do 40 % 
upravičenih stroškov. Na občino odpade cca 10 % vrednosti vlaganj. 

• Zagotavljanje požarne varnosti v OŠ NH Rajka Hrastnik 
V povezavi z vgradnjo prezračevanja v šoli pa je smiselno sočasno izvesti elektro dela iz projekta 
zagotavljanja požarne varnosti objektov OŠNHR. Delitev šole v posamezne požarne sektorje po 
izdelani študiji požarne varnosti in vgradnja ustreznega stavbnega pohištva je bila realizirana ob 
energetski sanaciji šole. Ožičenje, montažo javljalnikov požara, itd. pa je smiselno izvesti ob 
gradbenih delih vgradnje prezračevalnih kanalov po hodnikih in v vsak razred.  Dokončanje projekta 
požarne varnosti  je predvideno v letu 2019 z izgradnjo požarnega stopnišča ob zahodni fasadi trakta 
A. 
Ne glede na težave pri zagotavljanju investicijskih sredstev, pa glede na možnosti ohranjamo 
proračunska sredstva za ukrepe dodeljevanja državnih pomoči na področju obrti, podjetništva in 
kmetijstva s poudarkom na sofinanciranju projektov, ki zagotavljajo nova delovna mesta in povečanje 
proizvodnje ter izboljšanje samooskrbe. V povezavi s tem načrtujemo tudi  
 

• Vlaganja v prenovo hrastniške tržnice,  
pri čemer bi projekt občina prijavila na poziv LAS Zasavje za pridobitev do 60.000 € nepovratnih 
sredstev. S prenovo načrtujemo izboljšanje pogojev delovanja tržnice, prenovo nadstreška in 
razširitev le tega na južno fasado, ureditev notranjih prostorov, zagotovitev ustreznih sanitarij in 
potrebne opreme. S prenovo bo ohranjena in izboljšana več- namenskost tega prostora tudi za druge 
prireditve. 

• Nakup avtocisterne za potrebe PGD Hrastnik-mesto 
Zaradi dotrajanosti obstoječe avtocisterne je Gasilska zveza Hrastnik posredovala potrebo po nakupu 
nove, saj je potrebna na eni strani zaradi učinkovite intervencije ob požarih na območjih, kjer v bližini 
ni hidrantnega oz. vodovodnega omrežja ustrezne kapacitete, in na drugi strani zaradi prevoza pitne 
vode v sušnih obdobjih oz. ob večjih okvarah na vodovodnem sistemu.  

• Sofinanciranje tretje etape rekonstrukcije regionalne ceste Trbovlje-Hrastnik skozi Boben 
Na državni cestni mreži na območju občine Hrastnik se ponovno začenjajo aktivnosti. V letu 2016 je 
DRSI naročila izdelavo PZI dokumentacije za dokončanje tretje etape rekonstrukcije regionalne ceste 
Trbovlje – Hrastnik skozi Boben na odseku Korbar – Rinaldo in v letih 2017 in 2018 se načrtuje 
izvedba te rekonstrukcije. Občina Hrastnik bo po izkušnjah preteklih let in določilih Zakona o cestah 
dolžna zagotoviti sredstva za zamenjavo svoje infrastrukture (vodovod, javna razsvetljava), kar bo 
opredeljeno v sofinancerskem sporazumu, ki ga bo pripravila DRSI po dokončanju projektov. V 
proračunu v ta namen načrtujemo v letu 2017 30.000 €. 
 
Za regionalno cesto Hrastnik – Šmarjeta na odseku od poslovilnega objekta do priključka Forstek  



pa je Direkcija RS za infrastrukturo naročila izdelavo idejnega projekta, kot osnove za pripravo 
PGD/PZI dokumentacije v nadaljevanju. Pri pripravi bo občina aktivno sodelovala in po potrebi tudi 
naročila idejni projekt priključne ceste za južni del Dola mimo Dolanke v skladu z OPPN Dol center. 
Prav tako potekajo priprave za naročilo PGD/PZI dokumentacije za gradnjo glavne ceste G2-108 
Hrastnik – Zidani most. 
 
 

PRIORITETE ZA LETO 2017 
Kljub zmanjšanju načrtovanih prihodkov proračuna  bo občina v letu 2017 občanom z izvrševanjem 
proračuna na rednem delu proračuna prioritetno zagotovila: 

• sredstva za zagotavljanje zakonskih socialnih in drugih pravic kot doslej (pomoč na domu, 
subvencije, domsko varstvo, družinski pomočniki, zdravstveno zavarovanje občanov brez 
prejemkov….) 

• sredstva za brezplačna kosila za učence, katerih mesečni dohodek na družinskega člana znaša 
med 18 do 36 % slovenskega povprečja 

• subvencije za šolo v naravi za vse učence v enakem znesku in subvencioniranje letovanja 
otrok  ter zagotovitev brezplačnega letovanja petim otrokom iz socialno šibkih družin 

• sredstva za enkratne socialne pomoči za nakup ozimnice in šolskih potrebščin ter 
sofinanciranje prevozov občanov Hrastnika v VDC Zagorje 

• sredstva javnim zavodom za nemoteno delovanje, z minimalnim obsegom sredstev za 
investicijsko vzdrževanje in nakupe osnovnih sredstev 

• nevladnim organizacijam financiranje na doseženem standardu 

• sredstva za podjetništvo  s poudarkom na zagotavljanju sredstev za nova delovna mesta in  s 
tem povezane manjše naložbe  ter  sredstva za programe zaposljivosti, kamor sodijo javna 
dela, kjer bodo zagotovljena sredstva za okvirno 30 oseb, vse skupaj v cilju  zmanjševanja 
brezposelnosti 

• sredstva za kmetijske projekte, s poudarkom na proizvodnji s ciljem izboljšanja lokalne 
samooskrbe, na dosedanjem nivoju 

• sredstva v višini 150 evrov za vsakega novorojenca 

• sredstva za štipendiranje mladih. 
 
 
Na investicijskem področju se na osnovi temeljnih ciljev  predlagajo naslednja  prioritetna vlaganja v:  

• rekonstrukcijo in novogradnjo OŠ NH Rajka – Podružnica Dol 

• izvedbo energetske sanacije javnih objektov po sistemu JZP 

• izvedbo energetske sanacije javne razsvetljave 

• izvajanje ukrepov požarne varnosti v OŠNHR v Hrastniku 

• nakup avtocisterne za PGD Hrastnik - mesto 

• pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno ureditev OIC med Steklarno in TKI Hrastnik 

• pripravo IDP in PZI za območje Ojstro 

• izdelavo celostne prometne strategije Občine Hrastnik 

• rekonstrukcijo in obnovo cestne infrastrukture 

• sovlaganje v rekonstrukcijo državnih cest  

• izvajanje ukrepov iz Načrta za kakovost zraka na območju Zasavja za zmanjšanje onesnaženja 
s PM-10 delci 

• nadaljevanje izgradnje infrastrukture za vodooskrbo 

• izgradnjo kanalizacije in kanalizacijskih priključkov 

• sofinanciranje nakupa in izgradnje malih čistilnih naprav občanom, ki jim ne bo omogočen 
priključek na javno kanalizacijo   in čistilno napravo 

• naložbe v krajevnih skupnostih po usklajenem programu.  
 



 


