
 
 
 
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. 
Enkrat do dvakrat letno se opravi s sveti KS sestanek, kjer se ugotovi realizacija  sredstev za 
tekoče leto in plan za naslednje leto. 
 
Zakonodaja: 
      -     Zakon o lokalni samoupravi, 

- zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 ZJU, 
110/02 ZDT- B), 

- zakon o računovodstvu, 
- zakon o javnih naročilih. 
 
Pri delu uporablja oddelek še druge predpise. 
 

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. 
 
 
 

Krajevne skupnosti izvajajo 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. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 
To področje zajema delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih 
oblik povezovanja občin. V skladu z letnimi planiranimi cilji smo v izdelali Pravilnik o 
osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Hrastnik in sicer za namene 
dejavnosti svetov krajevnih skupnosti in tekoče vzdrževanje javnih poti.  

 
 
0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin , ožjih delov občin in zvez občin 

Ta glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez. 
 Znotraj glavnega programa ima vsaka KS proračunsko postavko za redno dejavnost sveta KS 
in investicijska vlaganja v domove KS, tiste seveda, ki le te imajo. 

 
Ø Dejavnost sveta KS  

Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški in splošni material, 
energijo, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje in druge operativne odhodke. V 
letošnjem letu smo načrtovali dvig sredstev za 3,2 %, ter predvidevali dvig plačil 
predsednikom KS v skladu s Pravilnikom o povračilih stroškov predsednikom KS in storitev 
pisanja in branja na pogrebnih svečanostih v Občini Hrastnik. 
 

Ø Investicijska vlaganja v dom KS 
Področje investicijskih vlaganj v domove KS je namenjeno za zamenjavo oken, ureditev 
fasad, ureditev notranjih prostorov kot so WC – ji, kuhinje, prostori za seje.  
 
 
 13 -  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
To področje zajema cestni promet in infrastrukturo. 
 
1302 – cestni promet in infrastruktura 
Ta glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno 
razsvetljavo.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 
Postavke zajemajo sredstva za tekoča vzdrževanja javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz 
peska, krpanje lukenj, utrjevanje poti  in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev 
manjših sistemov odvodnjavanja. Sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti so bila 
porazdeljena na podlagi Pravilnika o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v 
občini Hrastnik in dvignjena z letno rastjo cen in sicer za 3,2 %. 
 

Ø Investicijska vlaganja v krajevne ceste 
Te postavke zajemajo investicije in investicijsko vzdrževanje krajevnih cest, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, varovalne ograje) v krajevne ceste 
na podlagi planov sveta KS.  
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Ø Investicijska vlaganja v cestno razsvetljavo 
Te postavke zajemajo področje investicij v cestno razsvetljavo in sicer v novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije. 
 
 
16 -  PROSTORSKO, PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA  
                    DEJAVNOST 
 
To področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru. 
 
1603 – Komunalna dejavnost 
Glavni program Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje 
pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge 
komunalne dejavnosti. Področje zajema eno proračunsko postavko. 
 

Ø Urejanje igrišča 
Ta postavka zajema sredstva za ureditev igrišč in nakup opreme za te namene.  
 
 
V naslednjem obdobju bo občinska uprava opravila sestanke po krajevnih skupnostih. Namen 
sestankov bo priprava in uskladitev investicijskih planov za obdobje 2009-2012.  
V proračunu za leto 2009 so zaenkrat vnešena investicijska vlaganja, ki imajo namenske 
prihodke in sicer: KS Marno ima na podlagi medobčinske pogodbe o izgradnji regijske 
deponije Unično namenjenih 62.594,00 € v investicijskih vlaganjih v krajevne ceste. 
KS Podkraj, KS Krnice- Šavna Peč in KS Kovk so na podlagi odloka o vračilu vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje upravičene do zneska 35.784,09 €, katerega morajo 
nameniti v investicijska vlaganja v posamezni krajevni skupnosti. KS Podkraj bo na podlagi 
tega v investicijska vlaganja namenila 11.088,03 €, KS Kovk bo namenila 7.560,02 € in KS 
Krnice Šavna Peč, ki bo namenila 17.136,04 € . Ta namenska sredstva so v proračunu so 
začasno namenjena v največji meri v cestno infrastrukturo, delno pa tudi v investicijska 
vlaganja v domove. 
Namenska sredstva so na podlagi financiranja Termoelektrarne Trbovlje namenjena tudi v KS 
Prapretno in sicer v investicijska vlaganja v cestno infrastrukturo, ki znašajo 20.000 €. V tej 
krajevni skupnosti so na razpolago tudi sredstva, ki so pridobljena na podlagi novo sklenjene 
pogodbe z najemnikom gostinskega lokala. Postavki namenska sredstva od najemnin imata na 
razpolago tudi KS Turje- Gore na podlagi pogodbe s Telekom d.d. v višini 2.462,00 € in KS 
Boben na podlagi novo sklenjene pogodbe z najemnico lokala. 
 
Za obdobje 2009 ostali plani investicij v proračunu niso vneseni, saj se v prihodnjih dnevih 
načrtuje obisk krajevnih skupnostih, na podlagi tega pa bo znana potreba po investicijskih 
sredstvih in s tem tudi porazdelitev teh po posameznik krajevnih skupnostih. Ta bodo  
do druge obravnave ustrezno porazdeljena po posameznih postavkah. 
 
 
V mesecu novembru in decembru je občinska opravila sestanke po krajevnih 
skupnostih, kjer je uskladila investicijske plane za leto 2009 ter na podlagi potreb in 
zmožnosti sredstva tudi porazdelila  po posameznih krajevnih skupnosti. 
 
Na področje investicijskih vlaganj v domove KS se načrtuje 24.670,00 € in sicer bo to 
postavko koristilo šest krajevnih skupnosti. Večina sredstev se bo namenila za 
zamenjavo oken, ureditev okenskih obrob, izolacijo sten in stropov, regulacijo in 
zamenjavo peči, ureditev sanitarij in ostala dela, tako da bodo s tem postali domovi 
energijsko varčnejši. 
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Iz naslova najemnin bodo tri krajevne skupnosti prejele skupaj 6.298,00 €, sredstva pa 
se bodo skupaj z investicijskimi vlaganji v domove namenila v objekte KS. 
 
Na področju investicij in investicijskega vzdrževanje krajevnih cest, gradenj in 
investicijskega vzdrževanja cestno infrastrukturo v krajevne ceste načrtujemo 
183.932,00 €. Sredstva so porazdeljena med projektno dokumentacijo, investicijski 
nadzor in rekonstrukcijo oziroma adaptacijo posameznih cest. To postavko bo koristilo 
vseh deset krajevnih skupnosti. 
 
V postavko za urejanje igrišč predlagamo 15.990,00 €, katere bosta koristila dve 
krajevni skupnosti. Ti bosta uredili plato, nakupili igrala, uredili zaščitno ograjo in 
uredili dostope do igrišč. 
 
V planirana sredstva so vključena tudi sredstva na podlagi odloka o vračilu vlaganj v  
javno telekomunikacijsko omrežje, katere morajo krajevne skupnosti nameniti v 
investicijska vlaganja in druga sredstva na podlagi namenskih prihodkov. Tako je 
skupaj namenjenih 230.800,00 €, od tega je 126.124,00 € lastnih sredstev, 6.298,00 € je iz 
naslova najemnin, 35.784,00 € je namenjenih na podlagi odloka o vračilu vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje in 62.594,00 € na podlagi medobčinske pogodbe o izgradnji 
regijske deponije Unično. 
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