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Občinski svet Občine Hrastnik je opravil splošno razpravo o Predlogu proračuna Občine Hrastnik 
za leto 2020 in določil 2. 12. 2019 kot  rok, do katerega lahko vsi zainteresirani vpogledajo  v 
predlog proračuna in občinski upravi posredujejo svoje pripombe.   
Na osnovi navedenega   
 

obveščam  zainteresirano javnost, 
 

 
da je Predlog proračuna Občine Hrastnik za leto 2020 objavljen na spletni strani 
http://hrastnik.si/obcina_hrastnik/proracun/proracun_2020/1_obravnava/ ali dostopen na 
vložišču občinske uprave v 2. nadstropju  in da sprejemamo pobude oziroma predloge za 
spremembo oziroma dopolnitev proračuna do 2. 12. 2019. 
 
Predlogi in pobude za proračunske spremembe s finančnimi posledicami morajo biti 
pripravljene v amandmajski obliki. Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja 
upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki  ter v predlogu navesti 
ter obrazložiti iz katere proračunske postavke se zagotovijo sredstva in za kakšen namen. Če 
predlagatelj tega ne upošteva in ne pojasni predloga, se predlog ne upošteva. 
 
Župan se bo opredelil do pobud in predlogov za spremembo proračuna prejetih do 2. 12. 2019 
in za drugo obravnavo dokumentov iz 1. točke tega sklepa predložil dopolnjen predlog proračuna 
glede na lastne predloge in prejete pripombe  ter pobude  članov Občinskega sveta. 
 
Pobudo lahko posredujete pisno na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, 
s pripisom: za proračun 2020, 
 
ali po elektronski pošti na naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si s pripisom: za proračun 2020. 
 

     Občina bo preučila pobude in predloge javnosti in do njih zavzela pisna stališča, ki jih bo objavila 
na svoji  spletni strani.  Občina bo objavila tudi predloge in pobude javnosti, zato se smatra, da se 
vsak predlagatelj strinja z objavo pobude oziroma predloga.  Objava bo na voljo na spletni strani 
pri gradivu proračuna za drugo obravnavo. 

 
 
     Štev:410-85/2019 
     Datum: 15. 11. 2019 
 
 
                                                                                                            Župan 
                                                                                                       MARKO FUNKL 
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_____________________________________________                                                                         Hrastnik, dne________________ 
(ime in priimek  ali naziv organizacije) 
 
_____________________________________________ 
(Naslov) 
 
1430 HRASTNIK 
 
 
 
 
OBČINA HRASTNIK 
POT VITKA PAVLIČA 5 
1430 HRASTNIK 
 
- POBUDA ZA PRORAČUN 2020 - 
 
 
 
Predlagam, da se povečajo sredstva  v Finančnem načrtu Posebnega dela proračuna  pri 
 
neposrednem uporabniku  _________________________________  na  PP______________________________ 
 
za ____________________ €, 
 
 
in    
 
zmanjšajo sredstva v Finančnem načrtu posebnega dela proračuna pri neposrednem uporabniku 
 
______________________________  na PP ________________________________  za  isto vrednost. 
 
 
 
Obrazložitev predloga oziroma pobude: 
 

 

 
 
 
Strinjam se, da se moja pobuda oziroma predlog objavi na spletni strani Občine Hrastnik. 
 
 
Podpis predlagatelja:________________________ 

 


