
1.   TEMELJNI CILJI IN PRIORITETE PRORAČUNA OH ZA LETO 2018  
 
Razvojni program občine Hrastnik 2014-2020 predstavlja osnovo za pripravo letnih proračunskih 
dokumentov. Leto 2018 je že peto leto nove finančne perspektive 2014 – 2020, v kateri smo s pridom 
izkoristili možnost pridobitve nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo javnih objektov in izdelavo 
celostne prometne strategije Občine Hrastnik.  
Zaradi spremenjenih izhodišč za sklenitev Dogovora za razvoj regij v obdobju 2016 – 2020 bo 
potrebno dinamiko in obseg izvajanja sprejetih programov prilagoditi novim dejstvom. Pri pripravi 
proračunskih dokumentov je bil osnovni poudarek namenjen dokončanju naložbe na dolski šoli in 
pripravi investicijsko tehnične dokumentacije za naložbe v okviru Dogovora za razvoj regij in 
projektom s področja izvajanja ukrepov sprejete Celostne prometne strategije na področju trajnostne 
mobilnosti, za kar obstaja možnost pridobitve nepovratnih sredstev. 
Sredstva za investicijska vlaganja v krajevne skupnosti so rezervirana na skupni postavki Oddelka za 
prostor, okolje in JGS v višini 150.000 evrov (NRP 034—14-0005)in bodo tako kot doslej v dogovoru z 
sveti krajevnih skupnosti porazdeljena med krajevne skupnosti do druge obravnave proračuna. V tej 
vsoti pa niso zajeta prenešena neporabljena sredstva KS Dol v višini 55.000 EUR, namenjena za 
ureditev osrednjega platoja pri spomeniku Dol, ker so vključena v novo postavko Urejanje ploščadi pri 
spomeniku (OB034-17-0006) Dol, kjer se v letu 2018 načrtuje vlaganja v višini 70.000 EUR. 
 
V okviru spremenjenih izhodišč glede Dogovora za razvoj regij ne moremo pričakovati nepovratnih 
sredstev za sanacijo degradiranih površin, kamor smo skupaj z občino Trbovlje umestili ureditev 
območja Ojstro. Tako bodo na tem območju potekala le dela v okviru programa RTH za sanacijo in 
rekultivacijo površin v obdobju 2016 – 2018, ki med drugim zagotavlja tudi dokončanje v letu 2017 
začete gradnje cestne povezave z občino Trbovlje, v letu 2018.   
 
Upoštevaje prednostne naložbe za sofinanciranje v okviru Dogovora za razvoj regij so v proračunu 
opredeljena nadaljnja vlaganja v pripravo investicijsko projektne dokumentacije za tri večje projekte 
in sicer:  

• Komunalna ureditev OIC med Steklarno in TKI Hrastnik (Prednostna naložba 3.1 
Spodbujanje podjetništva) 

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. Izdelana je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušenje 
obstoječih večstanovanjskih objektov ter ločeno tudi projekt PGD komunalne ureditve območja. V 
letu 2018 bo izdelana še PZI in investicijska dokumentacija.   
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. 
Občina pa bo v 2018 naročila PGD projekte in pridobila gradbeno dovoljenje.  
Naložba v okviru DRR bo sofinancirana do 100 % upravičenih stroškov, DDV in neupravičene stroške 
pa krije občinski proračun. Tako načrtujemo pri skupni vrednosti naložbe 4.026.000 EUR pridobiti 
3.300.000 EUR nepovratnih sredstev, občina pa mora v letih 2018 – 2020 zagotoviti 726.000 EUR. 
 

• Izvajanje ukrepov sprejete Celostne prometne strategije Občine Hrastnik (Prednostna 
naložba 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti) 



S sprejetjem Celostne prometne strategije Občine Hrastnik v letu 2017 so bili opredeljeni tudi ukrepi 
s katerimi bomo prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem izboljšanju kakovosti zraka ter 
boljši povezanosti urbanih območij z zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti 
življenjskega prostora in večji prometni varnosti. S projektom načrtujemo urejanje kolesarskih poti, 
postavitev nadstrešnic za kolesa na pomembnejših točkah (železniška postaja, center Hrastnika, 
center Dola, pri javnih objektih..) ter uvedbo možnosti izposoje navadnih in električnih koles. V okviru 
spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti lahko iz naslova DRR za naložbe v kolesarsko 
infrastrukturo pričakujemo 300.000 EUR nepovratnih sredstev, občinski proračun pa zagotovi razliko 
66.000 EUR do skupne vrednosti naložbe 366.000 EUR v letih 2018 in 2019.  
 

• Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja (Prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni 
sektor – Gradnja javne infrastrukture za odpadno vodo) 

Projektna dokumentacija za aglomeracijo Hrastnik je dokončana. V zaključni fazi je urejanje lastniških 
zadev za zemljišča po katerih je predvidena gradnja kanalizacijskega sistema in niso v lasti lokalne 
skupnosti oz. na njih nima urejene pravice graditi. Po zaključku teh aktivnosti bo uveden postopek za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Ta projekt ustreza kriterijem za sofinanciranje prednostne naložbe 
6.1  - velikost aglomeracije: obremenitev nad 2.000 populacijskih enot v primeru, da kanalizacijski 
sistem za komunalno odpadno vodo ne dosega odvajanja in čiščenja najmanj 98 % obremenitve 
aglomeracije, vendar ob upoštevanju, da 2 % v absolutni vrednosti ne presega 2000 populacijskih 
enot (to pomeni, da fizično manjka javna infrastruktura - cevovodi). 
V okviru DRR načrtujemo pridobitev 1.595.084 EUR v letih 2018 in 2019, občinski proračun pa 
zagotovi razliko 6.919 EUR do skupne vrednosti naložbe 1.602.004 EUR. Pri tem projektu si občina 
lahko DDV poračuna, zato to ni strošek naložbe. 
 
Poleg projektov za vključitev v Dogovor za razvoj regij pa načrtujemo tudi naslednja vlaganja: 
 

• Dokončanje rekonstrukcije objekta OŠNH Rajka – podružnica Dol. 
Izvedba projekta poteka v skladu s pričakovanji. Uvedba v delo in pričetek del je bil 28.6.2017. Skrajni 
rok za izvršitev pogodbenih obveznosti je 30.6.2018. Do priprave tega gradiva so bila zaključena 
rušitvena dela severnega trakta in strehe ter zadnje etaže zahodnega trakta. Vzporedno je bila 
zgrajena nova infrastruktura (elektro, kanalizacija, vodovod, plin) za napajanje vrtca ter v vrtcu 
urejena nova toplotna postaja na plin. Preko zunanjega igrišča pri Dolanki je bil v skladu s 
spremembami OPPN Dol urejen tudi nov varen dostop za vrtec Lučka na Dolu. Na zahodnem krilu je 
že zgrajena nova 3. etaža, in streha. Za nov severni trakt ter avlo pa se zaključujejo betonska dela, kot 
osnova za montažo lesene nadgradnje, ki bo sledila v novembru in decembru. S tem bodo ustvarjeni 
pogoji za izvajanje obrtniških del v zimskem obdobju. 
Za dobavo in montažo notranje opreme šole je v teku javni razpis na portalu javnih naročil EU in RS. 
Rok za oddajo ponudb je 28.11.2017. Pravočasna izbira izvajalca opreme je nujna zaradi usklajevanja 
instalacij in priključkov povezanih z montažo opreme. 
V proračunu za 2018 je predvideno dokončanje objekta do 30.6.2018 vključno z vsemi dovoljenji.  
Sredstva za naložbo so zagotovljena iz lastnih sredstev proračuna občine, najetega kredita pri EKO 
skladu, pridobljene pravice do nepovratne spodbude EKO sklada za novogradnjo ter nepovratnih 
sredstev Ministrstva za infrastrukturo za energetsko sanacijo zahodnega krila. Glede na zagotovila 
odgovornih načrtujemo pridobitev nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za šolstvo in znanost, v 
nasprotnem primeru bo predčasno odplačilo kredita v nižjem znesku.  
 

• Izvajanje ukrepov Celostne prometne strategije Občine Hrastnik 
 Občina prijavlja na razpis Ministrstva za infrastrukturo projekt ukrepov na BUS postajah in pločnikih s 
ciljem izboljšanja pogojev in promocije uporabe javnih prevoznih sredstev.  
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti s 
tremi roki prijave in sicer 23.11.2017, 6.3.2018 in 5.6.2018. Za prijave na prva dva roka so določeni 
zneski za občine s sprejetimi CPS, kar pomeni za Hrastnik možnost pridobitve 98.644,21 € za 



sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 80 %. Po delilniku, ki je sestavni del razpisa, lahko občina 
Hrastnik pričakuje pravico do 98.644,21 EUR nepovratnih sredstev, DDV in ostale stroke v višini 
58.788,21 EUR pa mora zagotoviti občinski proračun. 
 

• Vlaganja v vodooskrbo 
Na področju priprave projektne dokumentacije za vlaganja v vodooskrbo je bil 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. Le ta se je iz 2017 premaknila v leto 2018. Do druge obravnave proračuna 2018 
bo naložba usklajena z DRSI in finančno ovrednotena. 
Po pridobitvi vodnega dovoljenja za izvir Jerebičnik na Kalu pa potekajo tudi aktivnosti za izdelavo PZI 
dokumentacije za vključitev zajetja v obstoječ vodovodni sistem Kal, saj za naložbe v manjše 
vodooskrbne sisteme v tej finančni perspektivi ni mogoče pridobiti nepovratnih sredstev. 
 
 

• Vlaganja v prenovo hrastniške tržnice,  
Občina bo projekt ponovno prijavila na poziv LAS Zasavje za pridobitev do 60.000 € nepovratnih 
sredstev. S prenovo načrtujemo izboljšanje pogojev delovanja tržnice, ureditev notranjih prostorov, 
zagotovitev ustreznih sanitarij in potrebne opreme. 
Načrtujemo tudi sredstva  v višini 12.175,60 EUR za izdelavo investicijske in PGD/PZI dokumentacije 
za naslednjo fazo, ki bo obsegala nov razširjen nadstrešek, ureditev zunanjega platoja, urbano 
opremo, pitnik, s katero bomo kandidirali na razpisu LAS v 2018 oz. 2019. S prenovo bo ohranjena in 
izboljšana več- namenskost tega prostora tudi za druge prireditve.  
 

• Vlaganja v gasilstvo 
Zaradi dotrajanosti obstoječe Lade Nive načrtujemo nakup poveljniškega vozila za potrebe PGD Dol 
pri Hrastniku, v skladu s programom zamenjave vozil za potrebe gasilske dejavnosti. Za ta namen 
načrtujemo 37.000 EUR, ostalo pa za druga vlaganja v gasilsko opremo. 
  

• Rekonstrukcija R-ceste Hrastnik – Šmarjeta na odseku od poslovilnega objekta do 
priključka Forstek  

Direkcija RS za infrastrukturo je v 2016 naročila izdelavo idejnega projekta, kot osnove za pripravo 
PGD/PZI dokumentacije v nadaljevanju. Občina je vztrajala na rešitvah sprejetega OPPN za center 
Dola in v tem tudi uspela z nekaj manjšimi strokovno utemeljenimi odstopanji. V pripravi je projektna 
naloga za naročilo projekta za izvedbo, potekajo pa tudi že aktivnosti za ocenitev in odkup nekaterih 
nepremičnin predvidenih za rušenje. Razgovore in postopke odkupov bo vodila DRSI. Občina bo 
aktivno sodelovala pri pripravi izvedbene dokumentacije in reševanju nepremičninskih zadev v smislu 
iskanja možnih nadomestnih lokacij. V okviru skupne občinske postavke za projektno dokumentacijo 
pa načrtujemo sredstva v višini 16.226 EUR za izdelavo projekta nove dovozne ceste od R- ceste do 
Dolanke, saj bo ta nov dovoz v južni del Dola pomembno prispeval k hitrejši realizaciji rekonstrukcije 
osrednjega dela ceste v centru Dola.  
 

• Gradnja novega doma starejših na Leši 
Glede na dejstvo, da hrastniški dom starejših ne ustreza niti sedanjim normativom glede prostorskih 
pogojev za stanovalce in  zaposlene ,in da bodo do 2021 uveljavljeni še strožji normativi glede števila 
prebivalcev na sobo, je Občina Hrastnik po dogovoru z vodstvom Doma starejših in strokovnimi 
službami Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v letu 2016 naročila izdelavo DIIP-a za 
opredelitev novogradnje doma na lokaciji Leša, kot imamo opredeljeno v Občinskem prostorskem 
načrtu. Na posredovano gradivo so strokovne službe ministrstva poslale zahtevo za dopolnitev, v 
smislu izdelane idejne zasnove umestitve objekta v širši prostor na Leši, kot strokovne podlage za 
pripravo OPPN za to območje ter idejno zasnovo samega objekta z vsemi prostorskimi rešitvami po 



etažah in objekta kot celote, vključno s finančnim ovrednotenjem. Gre za obsežno dokumentacijo, 
zato smo v juniju opravili sestanek na investicijskem sektorju ministrstva z željo, da dorečemo obseg 
dopolnitev, ki bodo zadoščale za potrditev DIIP-a in umestitev naložbe v državni proračun za 2019. 
Ker se v občini zavedamo potrebe po izboljšanju bivalnih in drugih pogojev za oskrbo starejših v sami 
občini, bomo ne glede na dejstvo, da je ustanovitelj domov starejših država Slovenija in da so 
investicijska vlaganja v njihovi pristojnosti, zagotovili sredstva za pripravo ustrezne dokumentacij za 
uvrstitev gradnje novega doma v državni proračun. Hkrati bomo zagotovili komunalno ureditev 
območja na Leši. V ta namen načrtujemo v okviru skupne občinske postavke za projektno 
dokumentacijo sredstva v višini 33.500,00 evrov v letu 2018. 
 
 

PRIORITETE ZA LETO 2018 
Glede na obseg načrtovanih prihodkov proračuna  bo občina v letu 2018 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….) 

• 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 so zagotovljena sredstva za 
okvirno 18 oseb, ker mora občina zaradi zmanjšane brezposelnosti prispevati večji delež za 
financiranje teh del (iz 15 % na 25 % za vsakega zaposlenega), vse skupaj v cilju  zmanjševanja 
brezposelnosti, do druge obravnave pa bomo, glede na uspešne prijave na Zavod za 
zaposlovanje, zagotovili manjkajoča sredstva za več zaposlenih na javnih delih 

• 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 

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

• pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo stanovanj v Resnici 

• izdelavo projektov in izvajanje ukrepov 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 

• izdelavo projektov in začetek urejanja platoja pri spomeniku NOB v centru Dola 

• naložbe v krajevnih skupnostih po usklajenem programu 

• priprava dokumentacije za prenovo tržnice v Hrastniku 

• nakup vozila za PGD Dol pri Hrastniku.  


