
40 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE (UPRAVA) 
 
V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnih področjih uprave Občine Hrastnik se naloge 
tega oddelka nanašajo tudi na vodenje kadrovskih zadev in politike plač delavcev občinske 
uprave, naloge s področja krajevnih skupnosti, obrambe in zaščite, reševanja za primere 
elementarnih nesreč, požarne varnosti in organiziranje gasilstva in javnih naročil, naloge 
povezane z dodelitvijo finančnih sredstev društvom s področja humanitarnih dejavnosti, 
naloge povezane z razvojem obrtnih con in podobno. 
 
Zakonodaja: 

- Ustava RS (UL RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06) 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-21/06) 
- Zakon o lokalnih volitvah volitvah (UL RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 20/98, 

51/02, 11/03, 73/03, 72/05, 121/05, 70/06) 
- Zakon o političnih strankah (UL RS, št. 62/94, 13/98, 24/99, 70/00, 52/01, 51/02, 

94/02, 69/05) 
- Zakon o volilni kampanji (UL RS, št. 62/94, 17/97, 22/99, 103/06) 
- Zakon o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06) 
- Zakon o javnih naročilih (UL RS, št. 128/06) 
- Zakon o javnih uslužbencih ( UL RS, št. 56/02, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05, 21/06, 

23/06) 
- Zakon o delovnih razmerjih (UL RS, št. 42/00) 
- Zakon o upravnih taksah (UL RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 76/02, 18/04, 138/06) 
- Zakon o splošnem upravnem postopku (UL RS, št. 80/99, 70700, 52/02, 70/00, 52/02, 

73/04, 119/05) 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 133/06) 
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja (UL RS, št. 24/03, 61/05) 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (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) 
- Zakon o gasilstvu (UL 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, odredbe ministrstev, vlade 
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (UL RS, št. 15/00, 

88/00, 24/01) 
- Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za 

zaščito, reševanje in pomoč v občini Hrastnik 
- Pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe v občini Hrastnik 
- Statut občine Hrastnik (UVZ, št. 3/99, 20/03, 28/06) 
- Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik (UVZ, št. 3/99, 20/03, 28/06) 
- 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 
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- cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistema zaščite in reševanja so 
zmanjšati število nesreč, preprečiti oz. zmanjšati število žrtev in drugih posledic 
nesreč, učinkovito reševanje ob nesrečah ter hitra obnova omenjenih bistvenih storitev 

- sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter 
gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih pomembnih za varnost v cestnem 
prometu. 

 
Letno planirani cilji in rezultati: 

- ohranjanje uporabne vrednosti zgradbe upravnih prostorov in posameznih poslovnih 
prostorov 

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

računalniško podprtih procesov 
- izvajanje sklenjenih najemnih pogodb ter oddaja v najem poslovnih prostorov 
- izpopolnjevanje spletne strani 
- izboljšanje tehnologije obdelave podatkov v upravi s posodobitvijo strojne in 

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

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

V letu 2007 je oddelek sledil zastavljenim ciljem in jih tudi uresničil, razen izdelave strategije 
ravnanja s poslovnimi prostori, ki je v teku. 
 
V tem poglavju oddelek uporablja 5 programov in 6 glavnih programov. Za dejavnosti na tem 
področju je bilo v letu 2007 namenjenih 1.041.110,00 €. 
V tem poglavju oddelek izvaja 5 področij programov in 6 glavnih programov in sicer: 
 
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 je občina v letu 2007 namenila 132.666,00 €, realizirala  pa v višini 123.959,00 
€.. 
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 bila porabljena tako, da so bila dodeljena  študentski organizaciji ŠOHT Hrastnik, 
ki je organizirala  prireditev za mlade ter uličnemu festivalu Rdeči revir, vsakemu polovico  iz 
te postavke. 
 

Ø 4004002 Prostori za mladino ŠOHT 
Občina Hrastnik je s te postavke zagotavljala plačilo stroškov za najem prostorov, kjer ima 
sedež društvo ŠOHT in spremljajočih obratovalnih stroškov. 
 

Ø 4004003 Izvršbe, sodni postopki 
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S te postavke smo med letom krili stroške za cenitve premoženja, notarske stroške povezane z 
overitvami podpisov na listinah, plačilo sodnih taks, odvetniške storitve, stroške izvršiteljev, 
ki so nastali na podlagi izvršb, davčne obveznosti iz kupoprodajnih pogodb. 
 

Ø 4004004 Stroški upravljanja občinskega premoženja 
Za parkirišče pri železniški postaji Hrastnik  ima občina z družbo Sinet d.o.o. sklenjeno 
pogodbo o upravljanju, Tako s te postavke krijemo mesečne stroške upravljanja s parkiriščem 
in spremljajoče obratovalne stroške. 
 

Ø 4004100 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 
S te postavke smo krili  stroške upravnikov (Domex in KSP), stroške ogrevanja, stroške 
toplotnih postaj, električne energije, odvoz smeti za objekt upravne zgradbe in druge manjše 
nepredvidene stroške (npr. manjša popravila v posameznih poslovnih prostorih, ki so potrebna 
za redno rabo; vrata, čiščenje kanalizacijskih vodov, pleskanje stenskih in stropnih površin ter 
oken). S te postavke smo krili tudi stroške  povezane z odpisom terjatev – DDV. 
 

Ø 4004101 Investicijska vlaganja v poslovne prostore 
V letu 2007 smo opravili posamezna investicijska vlaganja v nekatere poslovne prostore. Med 
večjimi so to Novi dom 11 (obnova prostorov, kjer se nahaja Diabetična ambulanta), nanovo 
uredili vodovodno instalacijo v poslovnem prostoru na Cesti 1. maja 26. S te postavke se 
krijejo tudi sredstva, ki se izločajo v rezervni sklad družbi KSP in Sinet. Realizirali smo tudi 
obveznost v višini 5.242,80 €, ki izhaja iz dogovora za Zasavskimi lekarnami. 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
To področje zajema dejavnosti ožjih delov občin, dejavnost občinske uprave, razpolaganje in 
upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občine. Za te dejavnosti je občina v letu 
2007 namenila skupaj 694.104,00 €, realizirala pa v višini 667.646,00 €.. 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 smo s te postavke krili stroške 
posameznikom, ki so na pogrebih naših občanov opravili poslovilni govor v imenu 
posamezne KS. 
S te postavke smo krili tudi stroške za nabavo 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 so se zagotavljala sredstva za plače, prispevke in predpisane premije za 
kolektivno dodatno zavarovanje. 
Pri načrtovanju teh sredstev so bila upoštevana izhodišča, ki nam jih je posredovalo 
Ministrstvo za finance in sicer: 

- izhodiščna plača od 1.1.2007 do 30.6.2007 v višini 231,75 € 
- izhodiščna plača od 1.7.2007 dalje v višini 235,82 €, s  spremembo ZSP pa je znašala 

232,79 €, kar je imelo za posledico poračun plač za obdobje od januarja do junija 2007 
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- regres za prehrano v višini 3,14 €, od 1.7.2007 dalje v višini 3,30 € 
- regres za letni dopust v višini 646,00 bruto 
- sredstva za delovno uspešnost v višini 2 % mase sredstev za plače. 

Sredstva za plače izhajajo iz sistemiziranih delovnih mest. Z rebalansom smo sredstva na tej 
postavki znižali za  40.510,00€, predvsem zaradi tega, ker nismo realizirali zaposlitve 
prostega delovnega mesta na oddelku za prostor, okolje in gospodarske javne službe in 
pripravnika v oddelku za splošne zadeve. 
Zaradi upokojitve javnega uslužbenca v mesecu decembru 2006 je zapadla v plačilo  
odpravnina v višini 951.331,71 sit v mesecu januarju 2007. 
Med letom sta bili izplačani tudi dve jubilejni nagradi za 20 in 30 let , v višini 410,62 € oz. 
547,49 €.. 
 

Ø 4006002 Materialni stroški za delovanje občinske uprave 
 V letu 2007 bomo s te postavke krili npr. nakup pisarniškega materiala (papir, tonerji, 
pisala,..), izobraževanja zaposlenih, izdatke za službena potovanja, ukrepe, ki jih moramo 
izvesti v skladu z izjavo o varnosti (zdravstveni pregledi, nakup delovne opreme), 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, plačilo časopisov, strokovnih revij, stroški službenih telefonov, vzdrževanje in 
popravilo službenih vozil 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.  
Na podlagi zbiranja ponudb je bila za revizorja izbrana družba M revizija, ki je v letu 2007 
opravila notranji nadzor. Ker je bila ponudbena cena nižja od postavke se je med letom ta 
postavka znižala za 505,00 €.. 
 

Ø 4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja 
Sredstva s te postavke so se v letu 2007 namenjala za pokrivanja stropškov varovanja na 
podlagi pogodbe o varovanju z družbo Sinet, letni pregled klimatskih naprav, nakup novega 
službenega vozila Golf Comfortline tdi 4, nabavo računalniške opreme, dopolnitev in 
legalizacijo programske opreme, nakup pisarniške opreme in pohištva, beljenje in 
investicijsko vzdrževanje (ureditev pisarn, ureditev talnih oblog, popravilo inštalacij) in 
podobno. 
 
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. Tu se izvajata dva podprograma in sicer 
07039001- Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje in pomoč in 07039002 – Delovanje 
sistema za zaščito, reševanje in pomoč. V okviru  glavnega programa je 7 proračunskih 
postavk. Za to področje je občina v letu 2007 namenila 88.282 EUR. 
V okviru tega glavnega programa  ima občina 7 proračunskih postavk, in sicer: 
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Ø 4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ 

Da bi bili na nesreče čim bolje pripravljeni, smo vsa spoznanja in izkušnje, ki smo jih 
pridobili ob naravnih nesrečah v preteklih letih vgradili v načrte zaščite in reševanja.  Še 
posebno smo pri spremembah in dopolnitvah načrtov upoštevali izkušnje, ki smo si jih nabrali 
ob pripravah in ob izvedbi državne vaje »KLOR 2006«. Precej pozornosti smo namenili tudi 
usposabljanju in pripravi ekipe za prvo medicinsko pomoč, ki se je ponovno preko regijskega 
tekmovanja uvrstila na zaključno državno tekmovanje ekip prve medicinske pomoči CZ in 
Rdečega križa. Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje vzajemne zaščite v bivalnih in 
drugih okoljih smo v mesecu oktobru organizirali predstavitev sil in sredstev za zaščito, 
reševanje in pomoč ter prikaz gašenje gozdnega požara s pomočjo helikopterja. V skladu 
razvijanja in usmerjanja osebne in vzajemne zaščite je bila izdelana zloženka«Nevarnosti 
požarov v gospodinjstvu«, ki so jo prejela vsa gospodinjstva v občini. V mesecu novembru je 
v Zasavju potekala enodnevna, štabna teoretična vaja »VODNA UJMA 2007« na kateri je 
sodeloval tudi štab civilne zaščite občine Hrastnik. 
  

Ø 4007002 Sofinanciranje dejavnosti društev 
V skladu s 73. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.list RS, 
št.51/06) in Sklepom o organiziranosti in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Občini Hrastnik je občina sklenila pogodbo o opravljanju nalog zaščite in 
reševanja z Brodarskim društvom Steklarna Hrastnik ter Društvom za podvodne dejavnosti 
Trbovlje. Za izvajanje nalog zaščite in reševanja ob vseh naravnih in drugih nesrečah na 
območju občine Hrastnik, kjer je nujno opravljanje nalog reševanja na vodi in iz vode je 
občina namenila 4.172 EUR. 
 

Ø 4007003 Nakup in vzdrževanje opreme 
Načrt nabave opreme je usklajen  z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil 
za zaščito, reševanje in pomoč o organiziranju in opremljanju Civilne zaščite (Ur.list RS, 
št.22/99) ter Pravilnikom o uniformah Civilne zaščite (Ur.list RS, št.93/02). Nabavljena je bila 
skupna in osebna oprema za potrebe OŠCZ ter del osebne in skupne opreme za občinske 
reševalne enote.  
Opravili smo načrtovane naloge s področja vzdrževanja opreme (servis sistema javnega 
alarmiranja). 
 

Ø 4007005 Sredstva za redno dejavnost Gasilske zveze Hrastnik 
Sredstva za redno dejavnost požarnega varstva so bila namenjena za zagotavljanje rednega 
delovanja Občinske gasilske zveze ter vseh gasilskih društev. 
V letu 2007 je bil del sredstev namenjen za zavarovanje operativnih članov, gasilskih domov 
in opreme, gasilskih vozil in zavarovanja gasilske mladine. 
S te postavke smo krili stroške  različnih vrst usposabljanj ter redne zdravniške preglede.  
V okviru Gasilske zveze Hrastnik so bila organizirana tudi različna tekmovanja in redne 
mesečne vaje. Organizirani so bili gasilski dnevi na obeh osnovnih šolah, organizirane in 
izvedene vaje po posameznih Krajevnih skupnostih. Gasilske enote, ki operativno pokrivajo 
področja delovanja so redno izvajala preventivno dejavnost na svojem področju. 
Opravljeno je bilo redno vzdrževanje, servisi in popravila gasilskih vozil ter opreme. Nabava 
osebne in skupne zaščitne opreme je potekala skladno s programom nabave gasilske opreme. 
Operativni člani gasilskih društev so v letu 2007 opravili 69 različnih intervencij. 
 

Ø 4007006 Požarna taksa 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Sredstva požarne takse so bila namenjena za nabavo opreme in sredstev osebne in skupne 
zaščite ter za delo z mladino, strokovno vzgojo in za izobraževanje. 
 

Ø 4007007 Sofinanciranje nakupa opreme in vozil 
V letu 2007 se je za nabavo gasilskega vozila GVC 16/25 za potrebe Prostovoljnega 
gasilskega društva Dol pri Hrastniku namenilo 83.459 EUR, ki pa v letu 2007 niso bila 
realizirana in se prenesejo v proračunsko leto 2008. 

 
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 je bilo v občinskem proračunu v letu 2007  
predvideno 11.428,00 € sredstev.  

 
Ø 4016002 Obrtna cona ob Bobnu 

Na tej proračunski postavki so rezervirana sredstva za poravnavo dela  obveznosti iz 
preteklega leta v višini 4.173,00 €, ki so bila izplačana ob prevzemu kupljene nepremičnine 
Rakić, koncem meseca aprila 2007. 
 

Ø 4016003 OIC Podkraj 
V letu 2007 je bila izvedena rušitev stanovanjskega objekta v centru Dola (bivša Rižnarjeva 
hiša). Sredstva so bila porabljena za rušitev. 
 
20 SOCIALNO VARSTVO 
To področje zajema delovanje društev s področja humanitarnih dejavnosti in drugih 
dejavnosti. Planirana sredstva so v višini 31.698,00 €. 
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 so se zagotavljala 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 
so v letu 2007 praznovala obletnice svojega delovanja.  
Občina je uspešno zaključila javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in drugih dejavnosti 
v občini Hrastnik.  
Posamezna društva so prejela naslednja sredstva: 
- Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik  8.887,00 € 
- Društvo diabetikov Hrastnik   1.164058 € 
- Društvo Sožitje Hrastnik     1.200,09 € 
- Društvo invalidov Hrastnik    1.306,61 € 
- Društvo izgnancev Hrastnik   752,72 € 
- Konjerejsko društvo Hrastnik   1.013,15 € 
- Društvo kmečkih žena in deklet   728,01 € 
- Sadjarsko društvo Hrastnik     588,48 € 
- Čebelarsko društvo Hrastnik   400,41 € 
- Ribiška družina Hrastnik    321,54 € 
- Lovska družina Hrastnik    582,41 € 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ŠOHT      717,64 € 
- Društvo upokojencev Dol    143,53 € 
- OZ borcev in udeležencev NOB Hrastnik  1.642,61 € 
- Društvo upokojencev Hrastnik   342,87 € 
- OZ slovenskih častnikov Hrastnik   1.419,34 € 
- Foto klub Hrastnik     1.148,81 € 
- Turistično društvo Hrastnik    1.063,19 € 
- CB RK Hrast Hrastnik    200,31 € 
- ZŠAM Hrastnik     276,28 € 
- Modelarska sekcija BD Hrastnik   359,17 € 
- Moto klub Schlossberg    428,24 € 
- Društvo za avtizem dan     21,56 € 
- Slov. društvo Transplant     21,53 € 
- ŠENT      21,53 € 
- Združenje zasavskih gojiteljev malih živali 43,06 € 
- DSZT Samarijan      43,06 €    
- Društvo paraplegikov     43,05 € 
- Društvo proti mučenju živali Trbovlje   43,06 €     
- Slovensko društvo za celiakijo   43,06 € 
- Invalidsko društvo Kengurujček   43,06 € 
- Združenje MS Slovenije    43,06 € 
- Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 243,90 € 
- Društvo gluhih in naglušnih    264,23 € 
- Policijsko veteransko  društvo Sever  145,97 € 
- OZVVS Zasavje      286,40 € 
- DVI Zasavje      271,62 € 
- Društvo ledvičnih bolnikov Zasavje  269,77 € 
- Društvo hrbteničarjev Zasavje   371,39 € 
- Društvo psoriatikov Slovenije   221,73 €. 
Na podlagi javnega poziva za sofinanciranje obletnic je prispelo 5 vlog, od katerih ena ni 
izpolnjevala pogoja za sofinanciranje, saj ni šlo za okroglo obletnico. Sredstva za ta namen so 
prejeli: 

- PGD Hrastnik mesto, za 120. obletnico, v višini 2.000,00 € 
- JZ Vrtec Hrastnik, za 100. obletnico, v višini 1.800,00 € 
- ZKD Hrastnik, za 60. let lutkovno gledališke predstave, v višini 200,00 € 
- PD Martin Orožen Turje, za 110 obletnico OŠ Turje, v višini 170,00 €. 
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