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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ur. 
list RS, št. 100/05-uPB1), 7. člena Zakona o javnih 
financah (ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02), določil Odloka o proračunu Občine Hrastnik 
za leto 2006 (ur. vestnik Zasavja, št. 24/05), objavlja 
Občina Hrastnik

POPRAVEK  
Javnega razpisa za dodelitev sredstev za 

sofinanciranje določenih prireditev in nalog na 
področju turizma v Občini Hrastnik v letu 2006

1. Javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje 
določenih prireditev in nalog na področju, objavljen 
v uradnem vestniku Zasavja št. 1. (dne 6.1.2006 ) in 
na oglasni deski občinske uprave, se popravi kot je 
navedeno v nadaljevanju.

2. V poglavju »IV. Višina razpoložljivih sredstev« se v 
zadnjem odstavku doda novo besedilo, ki glasi:

»V kolikor se ugotovi, da bo vlagatelj izvedel prireditev 
ali izobraževanje vodičev za potrebe razvoja turizma 
do konca decembra 2006, lahko izjemoma prejme 
nepovratna sredstva pred izvedbo nalog, ki so predmet 
prijave na javni razpis. V tem primeru mora vlagatelj 
oddati vsa ustrezna dokazila o izvedbi  nalog najkasneje 
do 15.2.2007.«

3. V točki.3. poglavja »V. Rok za izvedbo« se besedilo 
»maj - september« nadomesti z besedilom »maj - 
november«.

4. V točki 5. poglavja »V. Rok za izvedbo« se besedilo 
»od 1.1.2006 do 30.10.2006« nadomesti z besedilom 
»od 1.1.2006 do 31.12.2006«.

5. V poglavju »IX. Rok za prijavo in način prijave« se 
besedilo točke c) spremeni in po novem glasi:
 »c) do 2.10.2006 do 15.00 ure za tradicionalno prireditev 
predstavitev dejavnosti podjetnikov in obrtnikov.«

6. Navedeni popravki se smiselno upoštevajo tudi v 
razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.

7. Popravek navedenega javnega razpisa prične veljati 
naslednji dan po objavi v uradnem vestniku Zasavja.
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