
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 54. in 55. člena 

Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17) ter 65. člena Poslovnika Občinskega sveta 

Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17), je Občinski svet Občine Hrastnik na svoji ____ 

redni seji, dne _____, sprejel naslednji 

 

PRAVILNIK  

O FINANCIRANJU KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI HRASTNIK 

 

I. SPLOŠNO 

 

1. člen 

 

S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za financiranje nalog in delovanja 

krajevnih skupnosti v občini Hrastnik (v nadaljevanju občini) iz sredstev, ki so 

določena v proračunu občine. 

 

2. člen 

 

Za vprašanja v zvezi s financiranjem krajevnih skupnosti, ki niso posebej urejena s 

tem pravilnikom, se uporabljajo predpisi s področja javnih financ, lokalne 

samouprave, javnega naročanja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 

3. člen 

 

1) V skladu z določili statuta občine Hrastnik (v nadaljevanju statut) so krajevne 

skupnosti del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, 

premoženjskem, finančnem in pravnem smislu in nimajo statusa samostojne pravne 

osebe.  

2) O uporabi sredstev, ki so z občinskim proračunom dodeljena krajevnim 

skupnostim za pokrivanje funkcionalnih izdatkov, odloča svet krajevne skupnosti. 

 

II. NALOGE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

 

4. člen 

 

1) V okviru nalog, določenih s statutom, krajevne skupnosti: 

 dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na 

področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju 

komunalnih investicij, 

 sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne 

vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja 

gospodarskih javnih služb, 



 dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in 

sodelujejo pri njihovi sanaciji, 

 dajejo predloge za ureditev kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje 

sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo, 

 dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev 

dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.), 

 sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in 

izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti, 

 oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in zvedbenih aktov ter 

jih posredujejo pristojnemu organu občine, 

 seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev 

skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja, 

 sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev, 

 spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno 

zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja 

zaščite in reševanja, 

 sodelujejo pri oblikovanju razpisnih pogojev za investicijsko vzdrževanje 

premoženja, ki jim je dano v uporabo za opravljanje nalog krajevnih skupnosti 

(domovi krajevnih skupnosti), 

 dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem 

občine, ki je krajevnim skupnostim dano v uporabo za opravljanje njihovih 

nalog. 

2) Konkretne naloge krajevnih skupnosti se dodatno določijo s finančnim načrtom, ki 

se v skladu z določili tega pravilnika sprejme za posamezno proračunsko obdobje in 

je sestavni del odloka o proračunu občine.  

3) Krajevne skupnosti so dolžne predložiti predlog svojega programa dela v roku, ki 

je določen za pripravo proračuna.  

4) Z delom premoženja občine upravlja vsakokratni izvoljeni svet krajevne skupnosti. 

5) Obseg sredstev za investicijska vlaganja, ki se razdelijo med krajevne skupnosti, 

se lahko razporeja med leti znotraj trajanja mandata sveta krajevne skupnosti. 

 

5. člen 

 

Proračun občine zagotavlja krajevnim skupnostim financiranje na naslednjih 

področjih: 

 investicijski del (investicijska vlaganja, ki spadajo v okvir nalog krajevnih 

skupnosti, ki so določene v 4. členu tega pravilnika), 

 redna dejavnost sveta krajevne skupnosti (kot je opredeljena v 9. členu tega 

pravilnika), 

 namenska sredstva od najemnin (kot so opredeljena v 10. členu tega 

pravilnika), 

 participatorni proračun (v skladu s predpisi občine o participatornem 

proračunu). 



 

6. člen 

 

1) Prebivalci znotraj posameznih krajevnih skupnosti posredujejo predloge in pobude 

za financiranje oziroma izvedbo določenih nalog na svet krajevne skupnosti. 

2) Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršuje predsednik krajevne skupnosti.  

3) Občinska uprava pred izvedbo investicijskih vlaganj ali vzdrževalnih del v 

posamezni krajevni skupnosti z obsegom in trajanjem teh del seznani svet iste 

krajevne skupnosti.  

4) Predstavnik sveta krajevne skupnosti, ki ga izmed sebe določijo člani sveta 

krajevne skupnosti, ima pravico do seznanitve z začasnimi situacijami med izvedbo 

del in pravico do prisotnosti pri primopredaji izvedenih del.  

 

III. INVESTICIJSKI DEL 

 

7. člen 

 

1) Investicijska sredstva so sredstva, ki se skladno z dogovorom med svetom 

krajevne skupnosti in občino lahko porabijo za infrastrukturne izboljšave, ki 

pripomorejo k dvigu kakovosti življenja v krajevni skupnosti za širši krog krajanov 

(vlaganja v dom krajevne skupnosti, rekonstrukcije in obnove cest, javna razsvetljava 

ipd.). 

2) Za večje investicije v krajevnih skupnostih občina skladno z odlokom o proračunu 

občine v proračunu zagotovi sredstva, ki se porabijo v skladu s finančnim načrtom.  

3) Sredstva za investicijski del se razdelijo med krajevne skupnosti v deležih, ki se 

vsako leto določijo ob sprejemu proračuna s sklepom župana. 

 

8. člen 

 

1) V primeru naravnih nesreč, ko prihaja do življenjske ogroženosti krajank in 

krajanov ali ko je povzročena velika materialna škoda zaradi nepredvidenih okoliščin, 

si občina pridržuje pravico do prerazporeditve sredstev na način, da za sanacijo v 

prizadeti krajevni skupnosti nameni do 50 % celotnih investicijskih sredstev, ki so 

namenjena vsem krajevnim skupnostim.  

2) V primeru takšne prerazporeditve sredstev se sorazmerno spremenijo pripadajoče 

višine investicijskih sredstev za krajevne skupnosti.  

3) V primeru že začete investicije v krajevni skupnosti se kljub izrednemu dogodku ne 

posega v sredstva, ki so namenjena začeti investiciji.  

 

 

 

 

 

 



IV. REDNA DEJAVNOST SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 

 

9. člen 

 

1) Iz sredstev proračuna občine se financira dejavnost sveta krajevne skupnosti. Ta 

sredstva so namenjena za pokrivanje: 

 obratovalnih stroškov (elektrika, komunalne storitve, telefon, ogrevanje ipd.), ki 

se zagotavljajo glede na potrebe krajevnih skupnosti, pri čemer se višina 

določi glede na povprečno letno porabo sredstev v vsaki krajevni skupnosti 

posebej, gledano za pretekla tri leta, z upoštevanjem inflacije, 

 materialnih stroškov (pisarniški material, izdatki za reprezentanco, poštnina in 

poštne storitve ipd.), od katerih se izdatki za reprezentanco, pisarniški 

material, čistila, splošni material in storitve ter ostali materialni stroški določijo 

v enakem, s proračunom predhodno določenim zneskom v enaki vrednosti za 

vse krajevne skupnosti, poštnina in poštne storitve pa se zagotavljajo v višini 

dvokratnega pošiljanja letakov za vsa gospodinjstva v posamezni krajevni 

skupnosti letno po aktualnem ceniku pogodbenega izvajalca poštnih storitev,  

 drugih operativnih odhodkov (nagrade predsednikom krajevnih skupnosti, 

piscem in bralcem pogrebnih govorov), ki so določeni v enakem, s 

proračunom predhodno določenem znesku za vse krajevne skupnosti. 

 

10. člen 

 

1) Prostore, namenjene delovanju krajevnih skupnosti, lahko občina skladno s 

predpisi občine o oddajanju poslovnih prostorov in zemljišč v najem odda začasnim 

uporabnikom oziroma najemnikom.  

2) O začasnih najemih odloča svet krajevne skupnosti.  

3) Predsednik krajevne skupnosti pisno seznani občino, ki na podlagi dogovora z 

najemnikom sklene pisni dogovor. Predsednik krajevne skupnosti je odgovoren za 

predajo in prevzem začasnega najema. 

4) Prihodek od najemnin se v skladu s predpisi s področja javnih financ vrača v 

proračun občine in se glede na realizacijo zavede v finančnem načrtu krajevne 

skupnosti za naslednje proračunsko obdobje.  

5) Namenska sredstva od najemnin lahko krajevne skupnosti porabijo izključno za 

vzdrževanje in izboljšave stvarnega premoženja, ki je namenjeno delovanju krajevne 

skupnosti.  

6) Neporabljena namenska sredstva od najemnin se v celoti prenesejo v naslednje 

proračunsko obdobje.  

 

11. člen 

 

1) Predsednik krajevne skupnosti pred želeno izvedbo določenega posla o tem 

seznani občinsko upravo, ki po odobritvi le-tega izda naročilnico za izvedbo posla.  



2) Predsednik krajevne skupnosti je občinsko upravo dolžan o želeni izvedbi 

posameznega posla obvestiti najmanj 10 delovnih dni pred predvideno izvedbo.  

3) Pri postopkih v zvezi s sklenitvijo poslov za krajevne skupnosti se upoštevajo 

določila predpisov s področja javnega naročanja.  

4) Podpisnik pogodb za sklenjene pravne posle krajevnih skupnosti je župan. 

5) Če krajevna skupnost sklepa posle v nasprotju z določili tega člena, je pravni posel 

ničen. 

6) Občinska uprava vsake tri mesece obvesti svet krajevne skupnosti o porabi 

sredstev in trenutnem finančnem stanju tistega dela proračuna, ki je namenjen dotični 

krajevni skupnosti. 

 

12. člen 

 

1) Financiranje dodatnih projektov posameznih krajevnih skupnosti iz proračuna 

občine poteka v obliki participatornega proračuna skladno s predpisi občine o 

participatornem proračunu.  

2) Participatorni proračun je namenjen zbiranju predlogov s strani vseh prebivalcev 

krajevnih skupnosti, naloga sveta krajevnih skupnosti pa je, da občini pomaga pri 

izvedbi postopka.  

3) Sredstva za izvedbo participatornega proračuna so v proračunu občine 

zagotovljena ločeno.  

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

13. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja. Z 

dnem uveljavitve preneha veljati Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje 

krajevnih skupnosti (UVZ, št. 11/06). 

 

 

 

 

Hrastnik, _________     Župan občine Hrastnik 

               Marko Funkl  

            

 


