
10 OBČINSKI SVET 
Proračunski uporabnik na tem področju sledi zastavljenim ciljem, saj se zagotavljajo 
materialni in finančni pogoji za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, na 
sejah sveta in njegovih delovnih teles se obravnavajo občinski akti in drugi dokumenti, 
zagotavlja se izvajanje pogojev za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig 
prometne kulture udeležencev v prometu. 
V okviru proračunskih postavk, katerih skrbnik je oddelek za splošne zadeve, predlagamo 
naslednje spremembe oz. prerazporeditve sredstev znotraj tega proračunskega uporabnika: 
 
 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
Ø 1004002 – Nagrade po občinskem odloku 

 
S postavke 1004002 – nagrade po občinskem odloku Smo zagotavljali sredstva za stroške 
izdelave občinskih priznanj in stroške nagrad prejemnikom priznanj. V letošnjem letu so bila 
podeljena štiri priznanja in sicer eno srebrno in tri bronasta. Višina denarnih nagrad je 
omejena z Odlokom o priznanjih in v letošnjem letu znaša: 
- za prejeti srebrni grb: 1.669,00 €. 
- za prejeti bronasti grb: 834,50 €. 
Po Odloku o priznanjih Občine Hrastnik je bilo  ob 100. letnici delovanja podeljeno 
Pevskemu društvu Steklar Hrastnik  Posebno priznanje župana občine Hrastnik, v višini 
800,00 €..   
Zaradi porabe zalog že izdelanih priznanj je bila naročena izdelava 5 zlatih, 7 srebrnih ter 21 
bronastih priznanj, kar je znašalo 3.803,25 € 
Na podlagi navedenega predlagamo zmanjšanje te postavke za 3.258,00 €. 
 
 
Ø 1004005 –Sofinanciranje novoletnih prireditev v občini 

 
Na postavki 1004005 – sofinanciranje novoletnih prireditev v občni je realizacija v celoti, saj 
smo pokrili stroške povezane s sofinanciranjem izvedenih prireditev v času novega leta, po 
programu. Predlagamo, da se ta postavka z rebalansom proračuna poveča za 2.500,00 €, za 
sofinanciranje prireditev v času novoletnih praznikov, ki se organizirajo v Hrastniku in so 
namenjene mladini. 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Ø 1006001 – Sodelovanje v org. LS v državi  

 
Na postavki 1006001 – sodelovanje v org. LS v državi je realizacija 100,6%, ker smo 
poravnali delno članarino za SOS, katerega članica je tudi Občina Hrastnik. Pri sprejemu 
rebalansa predlagamo povišanje te postavke za 8,38 €, ker smo za tolikšen znesek prekoračili 
plan pri plačilu letne članarine. 
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