
30 ŽUPAN 
 
 
Župan je organ občine, katerega naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in 
občinskim statutom. Za izvajanje njegovih nalog skrbi občinska uprava, znotraj nje tudi 
oddelek za splošne zadeve.  
 
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. 72/93-100/08) 
- Statut občine Hrastnik (UVZ, št. 3/99, 20/03, 28/06) 
- Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik (UVZ, št. 3/99, 20/03, 28/06) 
- Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Hrastnik (UVZ, št. 15/07) 
 
Globalni cilji: 
- skrb za razvoj občine 
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave 
- nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov 
 
Letni planirani cilji in rezultati: 
- zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev 
- usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki 
- promocija občine v medijih 
- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti sveta 
- izvajanje sprejetih aktov sveta. 
 
Tu se izvajata dve področji proračunske porabe oz. dva programa in sicer: 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
To področje zajema dejavnost župana in podžupana in zajema naslednji glavni program:  

• 0101 Politični sistem,  v okviru katerega sta dve proračunski postavki. 
 

Ø 3001001 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije župana 
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače. Po odločitvi 
Ustavnega sodišča RS (UL RS, št. 3/07) je županova plača določena v skladu z ZSPJS. Plača 
poklicnega župana se določi z uvrstitvijo v 51. plačni razred, z upoštevanjem odprave 
nesorazmerij v plačah in tako znaša 3.232,86 EUR. Z upoštevanjem predvidene rasti plač smo 
pri načrtovanju sredstev upoštevali 1.45% povišanje plač za 6 mesecev in tako upoštevali 
znesek v višini 3.280,00 EUR.V primeru, da župan svojo funkcijo opravlja nepoklicno mu 
pripada 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno.  
Pri tem moramo poudariti, da smo izhajali iz vrednosti plačnega razreda na dan 1.7.2008, ker 
ne poznamo vrednosti plačne lestvice za leto 2009. 
V stroške je vključen tudi 6% prispevek za ZPIZ. 

 
Ø 3001002 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije podžupana 

Višina plače oz. plačila za opravljanje funkcije podžupana je v skladu z ZSPJS. Plačni razred 
podžupana določi župan ob upoštevanju podžupanovih pooblastil. Razlika med poklicnim in 
nepoklicnim podžupanom je v tem, da nepoklicni podžupan prejme določen delež plače ter, 
da ni upravičen do dodatka za delovno dobo, ki pripada le poklicnim podžupanom. Pri 
planiranju smo upoštevali tako plačo za dva nepoklicna podžupana v 43. plačnem razredu, v 
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deležu 25%, kar pomeni 612,80 EUR. Ta znesek smo za 6 mesecev povečali za 1,45% in 
znaša 621,68 EUR, k temu je potrebno prišteti še 6% prispevek za ZPIZ.   
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
To področje zajema dejavnosti sofinanciranja prireditev in razna pokroviteljstva ter 
protokolarne stroške.Ta program zajema en glavni program in sicer: 

• 0403 Druge skupne administrativne službe, kjer sta dve proračunski postavki: 
 

Ø 3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za donatorstvo in sponzoriranje raznih 
prireditev, kij jih organizirajo društva in druge organizacije, pomenijo pa enkraten dogodek. 
Višina sredstev za posamezno prireditev se odobri na osnovi predvidenega programa 
predstavljenega v prispelih vlogah s sklepom župana in podpisom pogodbe. Zagotavljajo se 
tudi sredstva za sofinanciranje krajevnih praznikov KS.Ker bo v letu 2009 Občina Hrastnik 
organizatorica Srečanja Zasavčanov, Savinjčanov in Laščanov, ki bo meseca septembra smo 
na tej postavki rezervirali sredstva višini do 2.500,00EUR za izvedbo te prireditve. 
 

Ø 3004002 Protokolarni stroški 
Na osnovi sprejetega Pravilnika o protokolarnih obveznostih občine Hrastnik ( UVZ št. 15/07) 
in Pravilnika o svečani potrditvi zakonske zveze (UVZ, št. 8/07) se iz te postavke zagotavljajo 
sredstva za pokrivanje vseh stroškov v zvezi s protokolom občine vezane na prejšnja 
pravilnika kot npr. stroški zlatih porok, žalnih ikeban, sprejemov, obiskov iz drugih občin in 
ministrstev ter za protokolarna darila idr.  
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