
30 ŽUPAN 
 
Na teh področjih smo sledili planiranim ciljem, saj smo na občinski upravi zagotavljali 
materialne pogoje na področju protokolarnih zadev, usklajevali interese med proračunskimi 
uporabniki in pripravili za obravnavo in sprejem na občinskem svet proračun za leto 2008, 
Zaključni račun za leto 2007 ter za obravnavo na seji nadzornega odbora poročilo o realizaciji 
za obdobje 1-5/2008 ter na občinskem svetu obravnavo Poročila o izvrševanju proračuna 
Občine Hrastnik v obdobju januar-avgust 2008 z oceno do konca leta.. Župan je skrbel za 
izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta. 
V okviru proračunskih postavk, katerih skrbnik je oddelek za splošne zadeve, predlagamo 
naslednje spremembe oz. prerazporeditve sredstev znotraj tega proračunskega uporabnika: 
 
 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
 
Ø 3001001 – Plače in nadomestila za opravljanje funkcije župana 

 
S postavke 3001001 – plače in nadomestila za opravljanje funkcije župana  se vrši 
izplačevanje nadomestila plače župana. Župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Zadnje 
izplačilo za nadomestilo  plače župana je bilo v višini 1.555,55 € B. Do konca leta 
ocenjujemo, da bomo na tej postavki potrebovali še dodatnih 468,00 €. Kar je posledica novih 
vrednosti plačnih razredov od 1.7.2008 dalje. K temu smo prišteli še prispevke za ZPIZ. 
 
Ø 3001002 – Plače in nadomestila za opravljanje funkcije podžupana 

 
S postavke 3001002 – plače in nadomestila. za opravljanje funkcije podžupana  se  vrši 
izplačevanje nadomestila plače obeh podžupanov. Oba podžupana opravljata svojo funkcijo 
nepoklicno. Zadnje izplačilo za nadomestilo  plače podžupana je bilo v višini 612,80 € B. Do 
konca leta ocenjujemo, da bomo na tej postavki potrebovali še dodatnih 464,00 €. Kar je 
posledica novih vrednosti plačnih razredov od 1.7.2008 dalje. K temu smo prišteli še 
prispevke ZPIZ. 
 
Ø 3004002 Protokolarni stroški 

 
S postavke 3004002 – protokolarni stroški smo krili stroške povezane z izvajanjem Pravilnika 
o svečani potrditvi zakonske zveze in Pravilnika o protokolarnih obveznostih občine. V 
letošnjem letu smo do sedaj v skladu z navedenima pravilnikoma  krili stroške za  zlate  
poroke, žalne ikebane, protokolarna darila.  
Do konca leta ocenjujemo, da bomo potrebovali dodatna sredstva za izplačila vsaj treh zlatih 
porok, glede na dosedanjo prakso. Prav tako bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi 
nepredvidenega obiska vlade RS v Zasavju, v mesecu avgustu 2008, saj smo iz te postavke 
krili tudi stroške povezane s tem obiskom ter stroške objave žalne brzojavke ob smrti 
zaslužnega občana v časopisu Delo. Zato pri rebalansu predlagamo povečanje te postavke za 
2.453,00 €. 
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