
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 RS (UL RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06) 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93-60/07) 
- 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. 30/98, 67/02, 83/04, 35/05, 67/05, 69/05, 
76/05, 108/05, 70/06, 105/06, 123/06, 139/06) 
- 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, katerih 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. 
  
 
 
 01 POLITIČNI SISTEM 
To področje zajema: 

a) dejavnost občinskega sveta, njegovih delovnih teles in drugih delovnih teles, ki jih 
imenuje župan v skladu s predpisi, sveta za varnost občanov, sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, financiranje političnih strank in občinsko volilno komisijo. 
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b) zagotavljanje sredstev za  podeljene nagrade prejemnikom občinskih priznanj, za 
stroške objav občinskih predpisov, financiranje kulturnih prireditev ob občinskem 
prazniku in državnih praznikih, sofinanciranje novoletnih prireditev. 

c)  sodelovanje občine v organih lokalne skupnosti v državi. 
d)  stroške objav v medijih, celostna podoba občine in stroške občinskega letopisa. 
 
Politični sistem zajema glavni program: 
• 0101 – Politični sistem. V okviru tega glavnega programa ima občina 13 proračunskih 

postavk. 
 

Ø 1001001 Stroški delovanja Občinskega sveta 
V letu 2008 se načrtuje 7 sej občinskega sveta. Izračun je pripravljen na udeležbo 18 članov 
sveta, upoštevaje višino sejnine v višini 104.58 EUR bruto/posameznega člana občinskega 
sveta. Sejnina člana OS je v skladu s pravilnikom določena v višini 3.5% plače župana. Za 
izhodišče smo v skladu z Zakonom o sistemu plač - ZSP vzeli 51. plačni razred – 3.180,71 
EUR, ki smo ga znižali v skladu z določili za odpravo nesorazmerij (50%/leto), kar 
predstavlja 2.988,14 EUR. Strošek plačil je še 6% prispevek za ZPIZ. 
Iz te postavke se krijejo tudi stroški najemnim in postrežbe. 
 

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 3-5 sej 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: 59,76 EUR bruto ali 2 % plače župana. 
- člani odborov: 29,88 EUR bruto ali 1 % plače župana. 
- člani drugih komisij: 29,88 EUR bruto ali 1 % plače župana. 

 
Ø 1001003 Svet za varnost občanov 

V letu 2008 se načrtujeta 2 seji sveta za varnost občanov ( 10 članov). V kolikor se bo 
aktivnost tega organa povečala bomo pri pripravi morebitnih rebalansov skušali zagotoviti 
dodatna sredstva glede na predloženi program tega organa.  

 
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.  
Velika večina aktivnosti poteka v okviru redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene rutice, 
kresničke in odsevni trak, kolesarski izpiti, Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba), 
programa prometno vzgojnih akcij (Jumicar, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, 
Stopimo iz teme – Bodi preViden, lutkovne igre) in programa ostalih dejavnosti. S 
proračunskimi sredstvi bomo nadgradili trend izobraževanja, vzgoje preventive preteklih let. 
V letu 2008 načrtujemo nakup opozorilnega radarja, ki vozniku sporoča dejansko hitrost 
vožnje in sodi med ukrepe, ki jih lahko uporabljajo upravljavci cest (predvsem lokalne 
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skupnosti) in policija, z namenom, da bi zagotovili večjo osveščenost o dejanski hitrosti 
vožnje in so pogosto preventivni ukrep pred represivnimi ukrepi policije. Njihov namen je 
dvojen. Voznika opozorijo na dejansko hitrost vožnje in z vidnim sporočilom tudi okolici 
povedo, kako hitro je bilo vozilo. 
Radarski merilnik s prikazovalnikom je uporaben za povečevanje varnosti v prometu v okolici 
šol, vrtcev, bolnišnic in podobnih ustanov. Po dosedanjih izkušnjah se je izkazalo, da 
prikazovalnik zelo pozitivno vpliva na prilagoditev hitrosti v naseljih ali v bližini varnostno 
zahtevnejših objektov. 
Za izvedbo programa na tem področju načrtujemo 7.522,00 €, od tega 3.200,00 € za nakup 
navedenega radarja. 
 

Ø 1001100 Financiranje političnih strank 
Sredstva za financiranje političnih strank se zagotavljajo na podlagi Sklepa o financiranju 
političnih strank. V letu 2008 so sredstva planirana v višini 0,26 EUR na volivca. 
 

Ø 1001200 Občinska volilna komisija 
Leto 2008 ni volilno leto , zato ne planiramo finančnih sredstev na tej postavki. 
 
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih opravlja 
oddelke za splošne zadeve. 
 Ta program vključuje glavna programa:  

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

 
0401 KADROVSKA UPRAVA 
 

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. 
Zaradi porabe zalog že izdelanih priznanj bomo v letu 2008 naročili izdelavo zlatega 
priznanja, srebrnih priznanj ter bronastih priznanj v vrednosti 4.000,00 €. 
 

Ø 1004001 Stroški objav občinskih predpisov 
Predpisi občine se objavljajo v Uradnem vestniku Zasavja ali v Uradnem listu RS. Izvajalec 
tiskanja Uradnega vestnika Zasavja bo izbran na podlagi določil ZJN – z zbiranjem ponudb. 
Načrtujemo porabo sredstev v višini 2.300,00 €. 
 

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. 
Za prireditev ob počastitvi kulturnega praznika se nameni okvirno 1.800,00 €, za prireditev ob 
dnevu upora proti okupatorju 1.800,00 €, ostalo pa za prireditve ob občinskem prazniku. 
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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. Glede na preteklo leto smo 
postavko povišali za 3.2% - predvideno rast. 
  

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.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. 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
To področje zajema  lokalni časopis, lokalni radio, lokalna TV, sofinanciranje glasil. 
Ta program vključuje glavni program: 

• 1803 programi v kulturi.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 in Kanal 5 
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, ki predstavlja glavnino teh stroškov. Gre za pogodbeno plačevanje za 
vzdrževanja spletne strani družbi RR iz Velenja, vključno z novimi vnosi podatkov za nova 
društva, ki se odločijo za predstavitev svoje dejavnosti preko našega spleta. 
 

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