
10 OBČINSKI SVET 
 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
Okvir del in nalog je določen z ZLS in občinskim statutom in poslovnikom. Občinski svet ima 
svoja delovna telesa, posamezne odbore in komisije, kateri imajo svoje pristojnosti v okviru, 
kot ga določata statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta. 
 
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 varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 133/06) 
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja (UL RS, št. 24/03, 61/05) 
- 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: 

- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega 
proračuna in zaključnega računa 

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

so/ustanoviteljica je Občina Hrastnik, sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi 
organizaciji in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki so 
pomembni za delo sveta 

 
Letno planirani cilji in rezultati: 

- zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev za delovanje sveta in njegovih delovnih 
teles 

- zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev za delovanje občinske volilne komisije 
zaradi izvedbe del in nalog povezanih z lokalnimi volitvami 

- 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 

 
Na tem področju je oddelek sledil zastavljenim ciljem in jih tudi uresničil, z izjemo Sveta za 
varnost občanov, ki se tudi v letu 2007 ni sestal. 
 
 01 POLITIČNI SITEM 

Politični sistem zajema glavni program: 
• 0101 – Politični sistem. Za to področje je občina v letu 2007 namenila 44.511,00 €, 

realizirala pa v višini 40.849,00 €. Sredstva so ostala na postavkah, iz katerih se 
pokrivajo stroški sejnin občinskemu svetu ter članom odborov in komisij ter sveta za 
varnost občanov. V okviru tega glavnega programa ima občina 13 proračunskih 
postavk: 
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Ø 1001001 Stroški delovanja Občinskega sveta 

V letu 2007 je bilo opravljenih 10 rednih sej občinskega sveta. Sejnine so bile načrtovane in 
izplačane v skladu z Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov. Sejnine so v obdobju od 1.1.2007  do 30.6.2007 znašale 97,93 € bruto, od 1.7.2007 
dalje pa 99,20 € bruto, kar je posledica uskladitve plačne lestvice med letom. 
Iz te postavke se krijejo tudi stroški najemnin in postrežbe. 
 

Ø 1001002 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta in drugih  
Posamezni odbori in komisije kot delovna telesa občinskega sveta so v letu 2007 opravili  
naslednje število sej: 

- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in administrativne zadeve se 
je sestala na 6 rednih in 2 korespondenčnih sejah 

- Komisija za statut in poslovnik se je sestala na eni korespondenčni seji 
- Komisija za odlikovanja in priznanja se je sestala na dveh rednih  in eni 

korespondnenčni seji 
- Komisija za preverjanje nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij v občini s 

pridobitno dejavnostjo se ni sestala (s spremembo statuta je bila ukinjena) 
- Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo se je sestal na sedmih 

rednih sejah 
- Odbor za socialno politiko in zdravstvo se je sestal na štirih rednih sejah 
- Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport se je sestal na  šestih rednih sejah 
- Odbor za gospodarski razvoj in proračun se je sestal na štirih rednih sejah. 

Med letom  so bile opravljene tudi seje drugih komisij, kot npr. Komisije za pridobivanje, 
razpolaganje in upravljanje z stvarnim premoženjem občine Hrastnik, raznih komisij, ki so 
bile imenovanje ob javnih razpisih ( kultura, šport, humanitarne dejavnosti, kmetijstvo, 
podjetništvo). 
Sejnina za člane odborov in komisij   je od 1.1.2007 do 30.6.2007 znašala 27,98, po 1.7.2007 
pa 28,34 €€ bruto, za predsednika odbora oz. komisije pa 55,96 € bruto oz. po 1.1.2007 56,69 
€ bruto. 
 

Ø 1001003 Svet za varnost občanov 
V letu 2007 se ta organ ni sestal, zato tudi ni bila izkoriščena postavka.  

 
Ø 1001004 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Delo je potekalo v okviru sprejetih programov in začrtanih ciljev.  Priprava in izvedba je 
temeljila predvsem na delu dveh komisij in sicer Komisije za varnost in vzgojo v cestnem 
prometu in cestno signalizacijo ter Komisije za predšolsko in šolsko mladino. 
Komisija za varnost in vzgojo v cestnem prometu in cestno signalizacijo se je v preteklem letu 
sestala štirikrat. Obravnavala je problematiko prometne ureditve na lokalnih cestah, 
pregledala celotno prometno signalizacijo in talne označbe v občini ter svoje ugotovitve in 
pripombe posredovala pristojnim službam. 
Komisija za predšolsko in šolsko mladino se je v preteklem letu sestala dvakrat. Osnovni 
namen dela komisije je težnja po zmanjševanju števila prometnih nezgod, zlati tistih, kjer so 
žrtve otroci in mladina. Delo komisije je bilo osredotočeno na delo s tremi najbolj ogroženimi 
skupinami v cestnem prometu. To so otroci, mladi vozniki med 18 in 24 letom starosti ter 
starejši od 65 let. 
Sredstva za delovanje SPV-ja ( 17 članov) so bila tako namenjena za razvijanje in 
uveljavljanje  ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem 
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prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v 
prometu. Posebna pozornost je bila namenjena tudi najmlajšim udeležencem v prometu  
( udeležba na občinskem tekmovanju »Kaj veš o prometu«,  državnem tekmovanju »Kaj veš o 
prometu, kjer smo med kolesarji osvojili prvo mesto, preventivni program Jumicar, šola varne 
vožnje, evropski projekt Euchires za spodbujanje uporabe varnostnih sedežev in varnostnih 
pasov, otroške igrice na temo prometne varnosti……..). 
 

Ø 1001100 do 101107 Financiranje političnih strank 
Sredstva za financiranje političnih strank se zagotavljajo na podlagi Sklepa o financiranju 
političnih strank. V letu 2007 je bila vrednost glasu 0,25 €..  
 

Ø 1001200 Občinska volilna komisija 
Leto 2007 ni bilo volilno leto, zato nismo na tej postavki planirali finančnih sredstev. 
 
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih opravlja 
oddelek za splošne zadeve. 
 Ta program vključuje glavna programa:  

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

Za to področje je občina v letu 2007 namenila 37.703,00 €. 
 
0401 KADROVSKA UPRAVA 
 

Ø 1004002 Nagrade po občinskem odloku 
Na podlagi določil Odloka o priznanjih se na tej postavki zagotavljajo 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. 
Na podlagi občinskega sveta Hrastnik so bila v letu 2007 podeljena naslednja občinska 
priznanja: 

- eno Srebrno priznanje (Laznik Adolf – 1.546,84 €) 
- tri Bronasta priznanja (Volaj Boris, Majes Zvone, JZ Vrtec Hrastnik, vsak po 773,42 

€). 
Župan je podelil tudi pet  Zlatih peres ter posebno priznanje Petru Kavzerju ml. v višini 
1.550,00 €.. 
 

Ø 1004001 Stroški objav občinskih predpisov 
Predpisi občine se objavljajo v Uradnem vestniku Zasavja ali v Uradnem listu RS. Izvajalec 
tiskanja Uradnega vestnika Zasavja je bil izbran na podlagi določil ZJN – z zbiranjem 
ponudb. Izbran je bil Pagat d.o.o. Sedraž, ki je ponudil najnižjo ceno.  
 

Ø 1004003 Kulturne prireditve ob državnih in občinskem prazniku 
Sredstva so bila  namenjena za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo 
prireditev ob državnih praznikih 8. februarju, 27. aprilu in  občinskem prazniku 3. juliju. 
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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 prireditev v času novoletnih praznikov, predvsem prireditev za 
otroke, ognjemet in zabavo v športni dvorani 26. decembra ter stroške priprave dvoran za 
prireditve, ki jih organizirajo društva, organizacije in zavodi v mesecu decembru. S te 
postavke se krijejo tudi stroški za tiskanje Programa novoletnih prireditev in njegov raznos po  
gospodinjstvih. Zaradi dodatnega interesa pri izvedbi novoletnih prireditev je bilo potrebno 
zagotoviti dodatna finančna sredstva za organizacijo silvestrskega žura, dne 31.12.2007, v 
višini 2.000,00 €.Sredstva so bila zagotovljena s sklepom župana iz tekoče proračunske 
rezerve. 
 
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 je občina v letu 2007 
namenila 1.346,00 €. V okviru tega glavnega programa ima občina 1 proračunsko 
postavko. 

 
Ø 1006001 Sodelovanje v organih lokalne samouprave v državi 

Občina je članica Skupnosti občin Slovenije s sedežem v Mariboru in zato plačuje letno 
članarino. Med letom je bila postavka povišana za 11,00 €, da smo zagotovili sredstva za 
plačilo celoletne članarine.  
 
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 je občina v letu 2007 namenila 45.141,00 €, 
porabila pa 43.499,00 €. V okviru tega glavnega programa ima občina 3 proračunske 
postavke: 

 
Ø 1018001 Stroški objav v medijih 

Občina je s te postavke krila stroške povezane z objavami v medijih kot so npr. display na 
tržnici, Radio Kum, časopis Zasavc ter za objavo čestitk, programov prireditev in podobnih 
informacij. 
 

Ø 1018002 Celostna podoba občine 
S te postavke občina krije  stroške za svojo promocijo v posameznih medijih kot so npr. 
časopisi, knjige ( npr. PIRS, Finance, Dnevnik,…). Prav tako so se iz te postavke zagotavljala 
sredstva za  vzdrževanje spletne strani. 
 

Ø 1018003 Stroški občinskega letopisa 
Občina vsako leto poskrbi za izdajo letopisa. Za te namene so na tej postavki zagotovljena 
sredstva za plačila avtorskih honorarjev za pripravo letopisa v tekočem letu, tiskanje letopisa 
za preteklo leto in njegov raznos po gospodinjstvih. Da smo lahko pokrili vse te stroške smo 
med letom s sklepom župana dodatno zagotovili 39,00 € na tej postavki. 
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