
40 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE (UPRAVA) 
 
Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Hrastnik je 
oddelek za splošne zadeve ena od notranje organizacijskih enot, ki opravlja strokovne, 
upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, krajevne 
skupnosti, občinsko volilno komisijo, nadzorni odbor in naloge vezane na področje delovanja 
občinske uprave (kadrovske zadeve, del premoženjsko pravnih zadev, poslovni prostori, 
civilna zaščita,…) 

 
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 javnih uslužbencih ((UL RS, št. 56/02) 
- Zakon o delovnih razmerjih ( UL Rs, št. 42/00) 
- Zakon o upravnih taksah (UL Rs, št. 8/00, 44/00, 81/00, 76/02) 
- Zakon o splošnem upravne postopku (80(99, 70/00, 52/02) 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 30/98, 67/02) 
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja (UL RS, št. 24/03) 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 30/98, 67/02) 
- Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN/UL RS. Št.64/94, 

33/00),  
- Zakon o telekomunikacijah (UL RS, št. 30/01, 43/04) 
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (UL RS, št. 57/00, 73/04) 
- Zakonu o gasilstvu (Ur.list RS, št.71/93), 
- Zakon o varstvu pred požarom(UL RS,št.  71/93, 87/01) 
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo (UL RS, št. 18/91) 
- Uredbe ministrstva, vlade 
- Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (UL RS št. 15/00, 

88/00, 24/01),  
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 3/99, 20/03) 
- Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik (UVZ, št. 3/99) 
- občinski odloki in pravilniki 
 
Globalni cilji: 
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih 

udeležencev v postopkih, 
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter 

zagotavljanje ustreznih pogojev dela. 
- cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistema za zaščite in reševanja so   
      zmanjšati število nesreč, preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic  
      nesreč, učinkovito reševanje ob nesrečah ter hitra obnova omenjenih bistvenih  
      storitev.  
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- sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter 
gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki delujejo na področjih pomembnih 
za varnost v cestnem prometu. 

 
Letni planirani cilji: 

- ohranjanje uporabne vrednosti  zgradbe upravnih prostorov občine in posameznih 
poslovnih prostorov 

- izboljšanje pogojev dela zaposlenih 
- nakup in vzdrževanje licenc po pogodbah, da se zagotavlja nemoteno delovanje 

računalniško podprtih procesov 
- izvajanje sklenjenih najemnih pogodb ter oddaja v najem poslovnih prostorov 
- izpopolnjevati spletno stran, tako, da bo dosežena še večja dostopnost uprave lokalne 

skupnosti  in informiranje  javnosti s pomočjo elektronskih medijev, 
- izboljšati tehnologijo obdelave podatkov v upravi s posodobitvijo strojne in 

programske opreme, 
- doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
- usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč 
- informiranje in usposabljanje prebivalstva predvsem predšolske in šolske mladine o 

preventivnih ukrepih ob naravnih in drugih nesrečah, 
- redno ažuriranje načrtov zaščite in reševanja 
 

V tem poglavju oddelek uporablja 5 programov in 6 glavnih programov. Za dejavnosti na tem 
področju skupaj namenja v letu 2006 241.404.000,00 sit sredstev.   
Programi so: 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno 
opravlja oddelek za splošne zadeve in so vezane na mladino, izvršbe, upravljanje občinskega 
premoženja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in investicijska vlaganja v le te. 
Za to področje bo občina v letu 2006 namenila 23.232.000,00 sit.  
Ta program zajema glavni program: 
0403 Druge skupne administrativne službe. V okviru tega glavnega programa je 6 
proračunskih postavk. 
 

Ø 4004001 Sofinanciranje prireditev za mlade 
Sredstva so namenjena  študentski organizaciji ŠOHT Hrastnik, ki vsako leto organizira 
prireditev za mlade. 
 

Ø 4004002 Prostori za mladino ŠOHT 
Občina Hrastnik zagotavlja stroške za najem prostorov, kjer ima sedež društvo ŠOHT in 
spremljajočih obratovalnih stroškov. 
 

Ø 4004003 Izvršbe, sodni postopki 
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 davčne obveznosti, notarski stroški in podobno. 
 

Ø 4004004 Stroški upravljanja občinskega premoženja 
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Občina ima z družbo Sinet sklenjeno pogodbo o upravljanju s parkiriščem pri Železniški 
postaji Hrastnik. Mesečni stroški ( v letu 2005)so v višini126.720,00 sit. Poleg tega se iz te 
postavke krijejo tudi spremljajoči obratovalni stroški. 
Indeks je zelo povišan glede na preteklo leto 2005, ker smo v letu 2005 šele v mesecu juniju 
pričeli z plačevanjem stroškov upravljanja na parkirišču, ker je bilo šele v mesecu maju 2005 
izdano uporabno dovoljenje. 
 

Ø 4004100 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 
S te postavke krijemo stroške ogrevanja, hidrante, vodno inštalacijo, stroške toplotnih postaj, 
električno energijo, stroške upravnika in manjši nepredvideni stroški ( npr. izpraznitev 
sanitarnih jam, izlivi vode,…) 
 

Ø 4004101 Investicijska vlaganja v poslovne prostore 
V letu 2006 načrtujemo preureditev električne inštalacije na objektu Novi dom 11, Cesta 1. 
maja 56, preureditev sanitarnih prostorov na objektu Novi dom 6 in obnovitev talnih oblog, 
zamenjavo radiatorjev in stavbnega pohištva v objektu Log 3. 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
To področje zajema dejavnosti ožjih delov občin, zagotavljanje izplačila plač, nadomestil, 
prispevkov in davkov za zaposlene v občinski uprave ter zagotavljanje materialnih pogojev za 
delovanje občinske uprave, razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za 
delovanje občine. Za te dejavnosti bo občina v letu 2006 namenila skupaj 174.844.000,00 sit. 
V tem programu se izvajata 2 glavna programa. 
  

• 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.  V okviru tega 
glavnega programa je 1 proračunska postavka. 

 
Ø 4006100 Plačilo skupnih stroškov za KS 

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. 
S te postavke se krijejo tudi stroški za nabavo npr. občinskih ali državnih zastav. 
 

• 0603 Dejavnost občinske uprave. V okviru tega glavnega programa so 4 proračunske 
postavke. 

 
Ø 4006001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, ter na novo tudi sredstva 
za odpravo nesorazmerij plač v javnem sektorju. Sredstva z odpravo nesorazmerij v plačah se 
v letu 2006 zagotovijo v višini 0.70% sredstev za plače za celo leto (prenos obveznosti iz 
preteklega leta) in 1.155 od sredstev za plače od 1.7.2006  (obveznost tekočega leta za 5 
mesecev). Povračila, nadomestila, regres za letni dopust in drugi izdatki zaposlenim, kot tudi 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovani skladno s 
povprečno letno rastjo cen. Upoštevano je tudi 1.15% povečanje izhodiščnih plač od 1.7.2006 
dalje ter delovne uspešnosti v višini 2% od sredstev za plače.  
V letu 2006 bo potrebno zagotavljati sredstva za  povračilo šolnin, tistim zaposlenim, ki imajo 
sklenjeno pogodbo o izobraževanju ter  sredstva za odpravnine dvema delavcema katerima bo 
prenehalo delovno razmerje. 
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Sredstva na tej postavki se povečujejo - Indeks 108.18 je posledica dejstva, da smo z 2. 
rebalansom proračuna 2005 znižali sredstva na tej postavki, ker v letu 2005 nismo realizirali 
zaposlitve višjega svetovalca. 
 

Ø 4006002 Materialni stroški za delovanje občinske uprave 
Sredstva za materialne stroške se bistveno ne povečujejo. V letu 2006 s te postavke krili npr. 
nakup pisarniškega materiala (papir, tonerji, pisala,..), izobraževanja zaposlenih, izdatke za 
službena potovanja, ukrepe, ki jih bomo morali izvesti v skladu z izjavo o varnosti (zdr. 
pregledi, nakup delovne opreme, elektro meritve, meritve mikroklime), obratovalne stroške za 
upravne prostore občinske uprav, najemnina za uporabo kopirnega stroja, dostopa do 
iussoftware, vzdrževanje računalniške opreme (RSH, HKOM) in podobno. 
 

Ø 4006005 Stroški za revizijo poslovanja občine 
V skladu z 2. odstavkom 10. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
notranjega nadzora javnih financ so proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 
500 mio sit, dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja z ustanovitvijo lastne 
revizijske službe ali z najemom zunanje.  
Postavka je povečana, ker se je le ta ob 2. rebalansu proračuna za leto 2005 znižala glede na 
ceno izbranega ponudnika, ki je opravljal notranjo revizijo v letu 2005. 
 

Ø 4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja 
Sredstva s te postavke se bodo v letu 2006 namenjala za nabavo računalniške opreme, 
dopolnitev in legalizacijo programske opreme, nakup pisarniške opreme in pohištva, beljenje 
in investicijsko vzdrževanje (beljenje stopnišča, pisarn, ureditev talnih oblog, popravilo 
inštalacij). 
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
To področje zajema varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, upošteva vse nevarnosti 
naravnih in drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in okolje. 
Upošteva tudi naravne in druge danosti, ki vplivajo na nesreče in varstvo pred njimi ter 
človeške in materialne vire, ki jih je mogoče uporabiti pri obvladovanju nevarnosti in varstvu 
ogroženih. 
To področje zajema en glavni program: 
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost. V okviru tega glavnega programa je 7 
proračunskih postavk. Za to področje bo občina v letu 2006 namenila 36.008.000,00 sit. 
V okviru tega glavnega programa  ima občina 7 proračunskih postavk, in sicer: 
 

Ø 4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ 
Izvedlo se bo uvajalno in temeljno usposabljanje enote za reševanje na vodi, ki ni bilo 
izvedeno v letu 2005, uvajalno in temeljno usposabljanje novih članov ekip prve medicinske 
pomoči, dopolnilno usposabljanje pripadnikov ekip prve medicinske pomoči, ter dopolnilno 
usposabljanje članov OŠCZ. 
Usposabljanja bodo potekala v izobraževalnem Centru za zaščito in reševanje MORS in na 
drugih lokacijah, kjer se bomo poskušali čimbolj približati realnim okoliščinam naravnih in 
drugih nesreč. 
Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.list RS št. 
20/04-ZZVZZ – UPB-1) je potrebno vsako leto posebej plačati prispevek za obvezno 
zdravstveno zavarovanje oseb, ki so vključene v sistem zaščite in reševanja. V ta namen smo 
načrtovali 150.000,00 SIT. 
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V letu 2006 bomo nadaljevali s projektom izdelave prostorskih podlag za načrte zaščite in 
reševanja  in s projektom informiranja in usposabljanja prebivalstva. 
S projektom informiranja želimo prispevati k večji osveščenosti in pripravljenosti samega 
prebivalstva na naravne in druge nesreče.  

 
Ø 4007002 Sofinanciranje dejavnosti društev 

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo 
pomemben del vseh sil zaščite, reševanja in pomoči v občini Hrastnik, katere je potrebno tudi 
sofinancirat. V program sofinanciranja so vključena tudi društva širšega regijskega pomena. 
Delitev sredstev bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje. V letu 2006 se za te 
namene načrtujejo sredstva v višini 1.000.000 sit. 

 
Ø 4007008 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 

 
V okviru te proračunske postavke bodo zagotovljeni pogoji za pokritje najnujnejših stroškov 
reševalnih služb (prehrana, nadomestila za obdobje izvrševanja dolžnosti v reševalnih akcijah, 
uporaba čolna enote za reševanje na vodi….), ter za odpravo posledic naravnih in drugih 
nesreč. Za leto 2006 se za ta namen načrtujejo sredstva v višini 500.000 sit. 

 
Ø 4007003 Nakup in vzdrževanje opreme CZ 

Nadaljevali bomo z načrtom nakupa sredstev, ki je narejen v skladu z Odredbo o 
organiziranju in opremljanje Civilne zaščite (Ur.list RS, št. 15/00) ter Pravilnika o uniformah 
Civilne zaščite (Ur. list RS, št.93/02). Za potrebe novih članov ekipe za prvo medicinsko 
pomoč bo nabavljena osebna oprema ter del skupne opreme. Zaradi vse pogostejših in 
intenzivnih padavin ter neurij v poletnih mesecih bo potrebno nabaviti vsaj dve ceradi za 
pokrivanje streh. V okviru izvajanja načrta »Klor« bomo pričeli opremljati evakuacijska 
zbirna mesta s predpisano opremo. Na treh evakuacijskih zbirnih mestih pa bo potrebno 
vodjem evakuacijskih zbirnih mest priskrbeti radijske postaje.   
 
Materialno tehnična sredstva s področja zaščite in reševanja je potrebno vzdrževati in skrbeti, 
da so za operativno uporabo.  Tako v obliki servisiranja vzdržujemo baterije radijskih postaj, 
same radijske postaje, pnevmatsko orodje, opremo za RKB zaščito, sistem javnega 
alarmiranja itd. 
Za leto 2006 se za ta namen načrtujejo sredstva v višini 1.814.000 sit. 

 
Ø 4007005 Sredstva za redno dejavnost Gasilske zveze Hrastnik 

 
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). 
 
Del sredstev je namenjen za zavarovanje gasilskih vozil, opreme, redno vzdrževanje vozil, 
črpalk in druge reševalne opreme. Nekaj sredstev je namenjenih tudi za operativne potrebe in 
sicer za gasilska tekmovanja, delo z mladino, proslave in prireditve. 
Za leto 2006 se za ta namen načrtujejo sredstva v višini 12.463.000 sit. 
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Ø 4007006 Požarna taksa 
Sredstva dobljena iz požarnega sklada, ki jih razdeljuje Odbor za razpolaganje s sredstvi 
požarnega se bodo porabila za nakup vozil in opreme.  
Za leto 2006 se za ta namen načrtujejo sredstva v višini 2.991.000 sit. 
 

Ø 4007007 Sofinanciranje nakupa opreme in vozil 
Za nadgradnjo gasilskega vozila GVC 24/50 s pripadajočo opremo se v letu 2006 načrtujejo 
sredstva v višini 16.000.000 sit. 

 
 

16    PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA   
        DEJAVNOST 
 
To področje zajema vlaganja v obrtno industrijske cone. 
Ta program zajema en glavni program: 

• 1603 Komunalna dejavnost. Za to področje v občinskem proračunu v letu 2006 ne 
predvidevamo sredstev.  

 
 
20 SOCIALNO VARSTVO 
 
To področje zajema delovanje društev s področja humanitarnih dejavnosti in drugih 
dejavnosti. 
Ta program zajema en glavni program: 

• 2004 Izvajanje programov socialnega varstva. V okviru tega programa je ena 
proračunska postavka. 

 
Ø 402001 Sredstva za delovanje humanitarnih društev in drugih društev 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva sofinanciranje društev s področja humanitarnih in 
drugih dejavnosti v skladu z sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih in drugih 
društev v občini ter sredstva za sofinanciranje društev, ki imajo sedež v občini Hrastnik in, ki 
bodo v letu 2006 praznovala obletnice svojega delovanja 
Indeks je na tej postavki je povišan, ker smo dodatno zagotovili 600.000,00 sit sredstev s 
prenosom iz sredstev za kmetijstvo. Kajti posamezna društva npr. Sadjarsko društvo, Društvo 
kmečkih žena in deklet, Društvo rejcev drobnice cekin, Društvo podeželske mladine, 
Čebelarsko društvo, Konjerejsko društvo in podobna društva) izvajajo programe, ki bolj 
sodijo v sfero zgoraj navedenega pravilnika. Programe, ki jih izvajajo ni moč uvrstiti med 
državne pomoči. 
 
 
Pripravila: 
Andreja Pavlič Udovč 
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