
 
 
 
50 - 59  KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
Na podlagi Statuta Občine Hrastnik so na območju Občine Hrastnik ustanovljene 
naslednje krajevne skupnosti: Boben, Dol pri Hrastniku, Kovk, Krnice – Šavna Peč, 
Marno, Podkraj, Prapretno, Rudnik, Steklarna in Turje- Gore. 
 
Vsaka od naštetih krajevnih skupnostih ima svoj finančni načrt. Servis storitev 
opravljajo naslednji oddelki: Oddelek za splošne zadeve, Oddelek za prostor, okolje in 
JGS in Oddelek za proračun in finance. 
 
Svet krajevne skupnosti samostojno razpolaga s sredstvi, ki so za njeno delovanje 
določena v občinskem proračunu, za izvajanje programa investicij v področje krajevne 
infrastrukture pa na osnovi predlogov sveta KS v okviru sredstev iz občinskega 
proračuna odloča župan. 
 
Zakonodaja: 

- Zakon o lokalni samoupravi, (Ur.l. 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, 100/05, 94/07), 

- Zakon o javnih financah, (Ur.l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 ZJU, 
110/02 ZDT- B), 

- Zakon o računovodstvu, (Ur.l. RS, št. 23/99, 30/02), 
- Zakon o javnih naročilih, (Ur.l. RS, št. 128/06), 
- pravilniki, uredbe. 
 
Pri delu uporablja oddelek še druge predpise, kot sta: Pravilnik o oddaji  naročil 
male vrednosti (UVZ št. 8/2007) in  Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje 
krajevnih skupnosti v Občini Hrastnik (UVZ št. 11/06). 
 

Globalni cilji: 
- Enakomeren razvoj občine, 
- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti, 
- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti pri razvojnih programih 

krajevnih skupnostih, 
- višja kvaliteta življenja v KS. 
 

Letni planirani cilji in rezultati: 
o Pravočasna izvedba programov investicijskih vlaganj v KS, 
o kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS, 
o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik, 
o izdelava načrta razvojnih programov do leta 2011. 

 
 
Občina Hrastnik je v letu 2007 z enako višino vlaganj skrbela za enakomeren razvoj 
vseh krajevnih skupnosti v Občini Hrastnik. Z vsemi krajevnimi skupnostmi je občinska 
uprava v preteklemu letu najmanj dvakrat opravila razgovore, ki so potekali v zvezi z 
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novimi investicijskimi programi za naslednje leto, ter za obdobje  do leta 2011. Na 
podlagi investicijskih planov in predlogov krajevnih skupnosti je občinska uprava 
pripravila proračun za leto 2007, zaradi konstituiranja novo nastalih svetov pa smo v 
načrte razvojnih programov do leta 2010, začasno planirali vse projekte na investicijski 
del cestne infrastrukture. V jesenskem času smo v skladu s plani krajevnih skupnosti 
vključili v  Načrte razvojnih programov vse investicije, ki se bodo izvajale do leta 2011 
in sicer na področjih: lokalne samouprave in na področju prometa, prometne 
infrastrukture in komunikacije, ter področje prostorskega planiranja in stanovanjsko 
komunalne dejavnosti. V načrtu razvojnih programov so tako načrtovani vsi izdatki, ki 
se nanašajo na investicijski del v KS in se letno lahko dopolnjujejo ob vsakokratni 
pripravi proračuna. Tako so bili sveti krajevnih skupnosti seznanjeni s tem, da se 
praviloma v načrt razvojnih programov najprej uvrsti že začete projekte in programe, 
preostala predvidena sredstva pa se nameni za projekte in programe, ki se jih v načrt 
razvojnih programov uvršča na novo. Sveti krajevnih skupnosti so bili seznanjeni tudi z 
informacijo o rekonstrukciji cest in gradnji vodovoda na območju posameznih krajevnih 
skupnosti, ki jih delno financira Evropska Unija – Evropski sklad. 
 
 
V preteklem letu smo dosegli letne planirane cilje, saj smo uspešno izvedli vsa 
investicijska vlaganja v krajevne skupnosti, kvalitetno izvajali naloge za potrebe KS, 
poleg tega pa planirali sredstva v skladu s pravilnikom o osnovah in merilih za 
financiranje krajevnih skupnosti. Omenjeni pravilnik zajema sredstva iz redne 
dejavnosti in tekočega vzdrževanja javnih poti in sicer temelji na objektivnih podatkih.  
 
Krajevne skupnosti v Občini Hrastnik so v letu 2007 izvajale tri področja programov in 
sicer: na področju: lokalne samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture 
in komunikacije, ter področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne 
dejavnosti. 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima vsaka KS proračunsko 
postavko za redno dejavnost ter možnost koriščenja postavke za vlaganja v dom KS in 
namenska sredstva od najemnin. 
 
Ø Dejavnost sveta KS 

Na teh postavkah so se zagotavljala redna sredstva za delovanje svetov krajevnih 
skupnosti in sicer za pisarniški material, storitve, energijo, vodo, tekoče vzdrževanje 
prostorov in druge operativne odhodke v katere je vključeno izplačevanje nagrad 
predsednikom KS. 
Skupna planirana vrednost vseh KS na teh postavkah je znašala 19.266,00 €. 
Porabljenih sredstev iz te postavke bilo 17.602,00 € ali 91,36 %. Proračunski postavki 
5506001 (dejavnost sveta KS Kovk) in 5606001 (dejavnost sveta KS Boben) imata  
nižjo realizacijo kot druge postavke in sicer ta znaša pod 70 %- no porabo sredstev. 
Nobena izmed krajevnih skupnosti nima presežene realizacije od načrtovane. 
 
Ø Investicijska vlaganja v dom KS 

Sredstva iz teh postavk so namenjena za investicije v domove KS kot so: zamenjava 
oken, ureditev fasad, sanacija in ureditev sanitarij, ureditev notranjih prostorov. 
V letu 2007 so sredstva v postavko investicijska vlaganja v dom planirale naslednje 
krajevne skupnosti: KS Turje –Gore, KS Kovk, KS Boben in KS Podkraj. V rebalansu 
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proračuna za leto 2007 je KS Boben sredstva iz postavke 5606003 (investicijska 
vlaganja v dom KS Boben) prerazporedila na 5616003 (investicijska vlaganja v ceste v 
KS Boben). Ostale krajevne skupnosti so tako od načrtovanih 8.178,00 € porabile 
8.093,00 €, oziroma 98,96 %- no porabo vseh predvidenih sredstev. 
 
Ø Namenska sredstva od najemnin 

Postavko  namenska sredstva od najemnin ima KS Turje - Gore  na podlagi pogodbe 
sklenjene med Telekom d.d. in Občino Hrastnik, za najem poslovnega prostora v domu 
krajevne skupnosti. Ta so se v celoti namenila skupaj s postavko investicijska vlaganja 
v dom KS za ureditev sanitarij v domu. Višina planiranih in porabljenih sredstev je 
znašala 2.462,00 €. 
 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Glavno področje zajema 3 proračunske postavke in sicer: tekoče vzdrževanje javnih 
poti, investicijska vlaganja v krajevne ceste in investicijska vlaganja v cestno 
razsvetljavo. 
 
Ø Tekoče vzdrževanje javnih poti 

Oddelek za splošne zadeve je v letu 2007 izvedel postopek zbiranja ponudb izvajalca za  
tekoče vzdrževanje javnih poti. V skladu z merili in pogoji je izbral najugodnejšo 
ponudbo izmed vseh prispelih ponudb, z izvajalcem pa je sklenil pogodbo. Na podlagi 
pogodbe je naročnik glede na potrebe in odločitve svetov krajevnih skupnosti izdajal 
naročilnice za posamezno delo v skladu z razpoložljivimi sredstvi. 
S te postavke smo krili sredstva za nabavo peska, storitev prevoza, planiranje, valjanje 
in druga dela ter ostali material. Od skupaj planiranih 12.274,00 € je bilo porabljenih 
12.093,00 €, kar pomeni 98,53 %- no porabo vseh predvidenih sredstev. Naročnik 
ugotavlja, da se na področju vzdrževanja javnih poti v krajevnih skupnostih večajo 
potrebe in da naročniki želijo čedalje širšo paleto storitev (valjanje, utrjevanje, 
odvodnjavanje). 
 
Ø Investicijska vlaganja v krajevne ceste  

Ta postavka zajema investicije in investicijsko vzdrževanje krajevnih cest, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v krajevne ceste. V letu 2007 so 
postavko investicijska vlaganja v krajevne ceste koristile vse KS. Skoraj vsa sredstva iz 
teh postavk so bila realizirana in plačana v letu 2007, razen pri proračunskih postavkah 
5313003 (Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Marno), 5713003 (Investicijska 
vlaganja v krajevne ceste v KS Prapretno) in 5913003 (Investicijska vlaganja v krajevne 
ceste v KS Podkraj), kjer se  je gradnja cest končala sicer v mesecu novembru, vendar je 
zaradi 60 dnevnega roka plačila, plačilo zapadlo v leto 2008. Nerealiziran del sredstev 
je prenesen v leto 2008. Med letom je KS Boben zaradi povečanja potreb na cestnem 
področju, okviru njihovih investicijskih sredstev, prerazporedila sredstva iz  
investicijskih vlaganj v dom KS in Urejanje igrišča. Planiranih sredstev za investicijska 
vlaganja v krajevne ceste je bilo v letu 2007 za 272.158,00 € in so bila skoraj v celoti 
realizirana. 
 
Ø Investicijska vlaganja v cestno razsvetljavo 

Sredstva iz te postavke so se krila za področje novogradnje v cestno razsvetljavo. 
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Sredstva iz te postavke je koristila le KS Marno in sicer je od planiranih 20.948,00 € 
porabila 20.911,00 € , kar pomeni 99,82 %- no porabo sredstev. Namenila jih je za 
Ureditev cestne razsvetljave skozi naselje Brdce. 
 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
 
Ø Urejanje igrišč 

Ta postavka zajema sredstva za ureditev igrišč in nakup opreme za te namene.  
Sredstva na tej postavki so imele KS Rudnik, KS Turje, KS Kovk in KS Boben. Zaradi 
povečanja potreb na cestnem področju je KS Boben med letom z rebalansom proračuna 
namenila sredstva iz postavke 5616001(urejanje igrišč v KS Boben) na postavko  
5616003 (investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Boben).  Tako je bilo od 
planiranih 7.471,00 € porabljenih 7.423,00 , kar pomeni 99,36 %- no porabo sredstev. 
 
 
 
 
Pripravil: Rok Jenko 
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