
10 OBČINSKI SVET 
 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine 
(izvirne in prenesene pristojnosti). Okvir del in nalog je določen z Zakonom o lokalni 
samoupravi in občinskim statutom ter poslovnikom. Občinski svet ima tudi svoja delovna 
telesa (komisije in odbore), ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom 
občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta 
in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. 
 
Zakonodaja: 

- Ustava (UL RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03) 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 

63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 
70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/2003, 77/04, 72/05) 

- Zakon o lokalnih volitvah (UL Rs, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98, 51/02, 
11/03, 73/03, 72/05) 

- Zakon o političnih strankah (UL RS, št. 62/94, 70/00, 51/02) 
- Zakon o volilni kampanji (UL RS, št. 62/94, 17/97) 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 30/98, 67/02) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 3/99, 20/03) 
- Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik (UVZ, št 3/99) 
- občinski odloki in pravilniki 
 
Globalni cilji: 
- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega 

proračuna in zaključnega proračuna, 
- odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, 
- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, kateri 

so/ustanoviteljica je občina, 
- sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter   
      gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki delujejo na področjih pomembnih   
      za delo sveta 
 

Letni planirani cilji in rezultati 
- zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev za delovanje sveta in njegovih delovnih 

teles, 
- zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev občinski volilni komisiji za izvedbo 

lokalnih volitev, 
- obravnava in sprejem občinskih aktov in drugih dokumentov 
- skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture 

udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med 
vozniki in drugimi udeleženci v prometu. 

 
 
 01 POLITIČNI SISTEM 
 
To področje zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag, ki so vezane 
na občinski svet in njegova delovna telesa. Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje dejavnosti 
političnih strank, materialnih pogojev za občinsko volilno komisijo. 
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Program Politični sistem zajema glavni program: 
 

• 0101 – Politični sistem. Za to področje bo občina v letu 2006 namenila 18.232.000,00 
sit. V okviru tega glavnega programa ima občina 12 proračunskih postavk. 

 
Ø 1001001 Stroški delovanja Občinskega sveta 

V letu 2006 se načrtuje 7 sej občinskega sveta. Izračun je pripravljen na udeležbo 19 članov 
sveta, upoštevaje višino sejnine v višini 21.910,00 sit bruto/posameznega člana občinskega 
sveta.  
Postavka je za razliko od sprejetega proračuna za leto 2005 nižja, ker so tu izpuščeni stroški 
za pokrivanje nadomestila za opravljanje funkcije podžupana, ki po novem sodijo v drug 
program - politični sistem pri županu 
 

Ø 1001002 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta in drugih  
Tu so zajeti odhodki za odbore in komisije občinskega sveta (komisija za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve, komisija za statut in poslovnik, komisija za 
prošnje in pritožbe ter druge vloge občanov, komisija za odlikovanje in priznanje, odbor za 
varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo, odbor za socialno politiko in zdravstvo, 
odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport, odbor za gospodarski razvoj in proračun in 
druge komisije, ki so imenovane s sklepom župana. 
Stroški so preračunani na 3 seje oborov in 4 seje komisij, ker se  vsi odbori in komisije ne 
sklicujejo vzporedno s sejo občinskega sveta, kar je odvisno od predlaganega dnevnega reda , 
ter z upoštevanjem naslednje višina sejnin: 

- predsedniki odborov: 12.520,00 sit bruto 
- člani odborov: 6.260,00 sit bruto 
- člani drugih komisij: 6.260,00 sit bruto. 

 
Ø 1001003 Svet za varnost občanov 

V letu 2006 se načrtujeta 2 seji sveta za varnost občanov ( 10 članov. Indeks odstopa navzgor, 
ker smo zaradi neaktivnosti tega sveta v drugem rebalansu proračuna za leto 2005 sredstva za 
njegovo delovanje znižali na minimalno višino. 

 
Ø 1001004 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Sredstva za delovanje SPVja ( 17 članov) bodo namenjena za razvijanje in uveljavljanje  
ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter 
razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v prometu. 
Posebna pozornost bo namenjena tudi najmlajšim udeležencem v prometu. 
 

Ø 1001100 Financiranje političnih strank 
Sredstva za financiranje političnih strank se zagotavljajo na podlagi Sklepa o financiranju 
političnih strank. V letu 2006 so sredstva planirana v višini 39,00 sit na volivca. 
 

Ø 1001200 Občinska volilna komisija 
Leto 2006 bo volilno leto tudi na lokalnem nivoju. Potekale bodo namreč volitve župana, 
občinskega sveta in svetov KS. Zato je potrebno zagotoviti finančna sredstva za izvedbo 
lokalnih volitev, ki predstavljajo stroške nadomestila volilnim odborom, nagrade občinski 
volilni komisiji, materialne stroške objav, stroške plakatiranja in podobno. 
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04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
To področje zajema kadrovske in materialne pogoje za podeljevanje občinskih priznanj, 
obveščanje javnosti o sprejetih občinskih predpisih ter sofinanciranju prireditev. 
 Ta program vključuje glavna programa:  
 

• 0401 Kadrovska uprava in  
• 0403 Druge skupne administrativne službe. 

Za to področje bo občina v letu 2006 namenila 9.307.000,00 sit. 
 
0401 Kadrovska uprava, ki zajema 5 proračunskih postavk in sicer: 
 

Ø 1004002 Nagrade po občinskem odloku 
Na podlagi določil Odloka o priznanjih je potrebno zagotoviti sredstva za denarne nagrade za 
podeljena občinska priznanja. Višina priznanj je urejena v 15. členu odloka in  znaša: 

- za častnega občana tri povprečne neto plače  
- za zlato priznanje dve in pol povprečno neto plače (max eno priznanje v letu) 
- za srebrno priznanje dve povprečni neto plači (max eno priznanje v letu) 
- za bronasto priznanje ena povprečna neto plača (max tri priznanja v letu) 
- za posebna priznanja do višine ene neto povprečne plače v RS v preteklem letu. 

Poleg denarnih nagrad pa je potrebno zagotoviti tudi sredstva za izdelavo priznanj in listin. 
 

Ø 1004001 Stroški objav občinskih predpisov 
Predpisi občine se objavljajo v Uradnem vestniku Zasavja ali v Uradnem listu RS. Izvajalec 
tiskanja Uradnega vestnik Zasavja bo izbran na podlagi določil ZJN – z zbiranjem ponudb. 
 

Ø 1004003 Kulturne prireditve ob državnih in občinskem prazniku 
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo 
prireditev ob državnih praznikih 8. februarju, 27. aprilu in  občinskem prazniku 3. juliju. 
 

Ø Sofinanciranje novoletnega srečanja starostnikov nad 70. let 
Občina sofinancira prireditev, ki jo organizira občinska organizacija Rdečega križa Hrastnik v 
času novoletnih praznikov za občane, ki so starejši od 70. let. 
  

Ø Sofinanciranje novoletnih prireditev v občini 
Občina sofinancira izvedbo nekaj dnevne prireditve v času novoletnih praznikov, predvsem 
prireditev za otroke, ognjemet in zabava v športni dvorani ter stroški priprave dvoran za 
prireditve, ki jih organizirajo društva, organizacije in zavodi v mesecu decembru. 
 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
To področje zajema sredstva za delovanje združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 
Področje porabe 06 – Lokalna samouprava vključuje glavni program: 
 

• 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave. Za to področje bo občina v letu 
2006 namenila 281.000,00 sit. V okviru tega glavnega programa ima občina 1 
proračunsko postavko. 
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Ø 1006001 Sodelovanje v organih lokalne samouprave v državi 
Občina je članica Skupnosti občin Slovenije s sedežem v Maribor in zato plačuje letno 
članarino. 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
 
To področje zajema  lokalni časopis, lokalni radio, lokalna TV, sofinanciranje glasil. 
Ta program vključuje glavni programe: 
 

• 1803 programi v kulturi. Za to področje bo občina v letu 2006 namenila 10.977.000,00 
sit. V okviru tega glavnega programa ima občina 3 proračunske postavke. 

 
Ø 1018001 Stroški objav v medijih 

Občina v medijih kot so npr. display na tržnici, Radio Kum, časopis Zasavc objavlja čestitke 
in programe prireditev ter podobne informacije. 
 

Ø 1018002 Celostna podoba občine 
Občina se promocijsko predstavlja v posameznih medijih, npr. časopisih, knjigah, npr. PIRSu, 
Financah, Dnevniku,…Prav tako se iz te postavke zagotavljajo sredstva za  vzdrževanje 
spletne strani. 
 

Ø 1018003 Stroški občinskega letopisa 
Občina vsako leto poskrbi za izdajo letopisa. Za te namene je potrebno zagotoviti sredstva z 
plačila avtorskih honorarjev, tiskanje letopisa in njegov raznos po gospodinjstvih. 
 
Pripravila: 
Andreja Pavlič Udovč 
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