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OBČINSKEMU  SVETU                                                                                                              
OBČINE  HRASTNIK 
 
 
 
 
 
Zadeva:     PRORAČUN  OBČINE  HRASTNIK za leto 2015 – 1. obravnava 
 
 
 
Namen:     Obravnava  in  sprejem 
 
 
Pravna podlaga :   29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 27/08, 79/09,  51/10, 
84/10-Odl.US in 40/12), 29. člen Zakona o javnih financah   (Uradni list RS, št. 11/11 –UPB, 110/11 –ZDIU12 in 
46/13 – ZIPRS1314-A) , Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih  skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10),  Uredba o stvarnem premoženju  države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
34/11), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, 65/08, 69/08,  74/09, 40/12),  17. člen Statuta 
Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010- čistopis (19/2010 popr.)), 79. čl. Poslovnika  Občinskega 
sveta (Uradni vestnik Zasavja št.  17/2010_čistopis) 
 
Gradivo pripravili:      
Oddelek za proračun in finance,  Oddelek za splošne zadeve, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo ter 
Oddelek  za prostor, okolje in javne gospodarske službe 
 
Poročevalci:        
direktor Občinske uprave občine Hrastnik 
vodja oddelka za proračun in finance 
vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
vodja  oddelka za prostor, okolje in GJS 
vodja oddelka za splošne zadeve 
                                                                               
 
           
                                                                                          Predlagatelj:     Miran JERIČ, župan 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 27/08, 79/09, 
51/10, 84/10-Odl.US in 40/12), 29. člena Zakona o javnih financah   (Uradni list RS,  št. 11/11 –UPB, 
110/11 –ZDIU12 in 46/13 – ZIPRS1314-A) , Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih  skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju  države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 17/2010-čistopis (19/2010 popr.))  je  Občinski svet občine Hrastnik  na 3. redni  seji,   dne  
18.1.22014  sprejel 
 
 

 S  K  L  E  P 
 

1. 
Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje  Predlog odloka o proračunu  občine Hrastnik za leto 2015 kot 
primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna za leto 2015. 
 

2.  
Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje   Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Hrastnik za leto 
2015 kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna za leto 2015. 
 
 

3. 
Župan občine se s tem sklepom pooblašča, da potrjuje dokumente identifikacije investicijskega 
projekta za projekte, ki se prijavljajo na razpise za sofinanciranje z državnimi in EU sredstvi. 
 

4. 
Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje  kadrovski načrt 2015-2016. 
 

5. 
Za drugo obravnavo dokumentov iz 1. točke in 2. točke tega sklepa  župan predloži dopolnjen predlog 
proračuna glede na lastne predloge in prejete pripombe ter pobude  članov Občinskega sveta. 
 

6. 
Sklep velja takoj. 
 
 

Miran JERIČ 
ŽUPAN 

OBČINE  HRASTNIK 
 
Vročiti: 
- Oddelek za proračun in javne finance 
- Občinski svet - arhiv 
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