URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 1

Preddvor,16. januar 1997

PREDDVOR
Cena 150 SIT

LETO III

1.

2.

***

***

Na podlagi 148. člena Ustave Republike
Slovenije je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 21. izredni seji dne 17.
1. 1997 sprejel

Na podlagi 15. člena Statuta Občine
Preddvor
(Uradno glasilo Občine
Preddvor 3/95) izdajam

SKLEP
začasnem financiranju potreb iz
občinskega proračuna
Občine Preddvor v letu 1997

1.člen
Potrebe porabnikov sredstev občinskega
proračuna se financirajo po tem sklepu.
2.člen
Financiranje za leto 1997 se začasno opravlja
na podlagi proračuna za leto 1996 in sicer
največ do 1/12 sredstev proračuna za leto 1996
na mesec.
3.člen
Začasno
financiranje
zagotavlja
plače
zaposlenih v Občini Preddvor, ostali del
prihodkov pa se uporablja sorazmerno
zagotovljeni porabi za leto 1996.
4.člen
V proračun Občine Preddvor za leto 1997 se
vključijo prihodki in odhodki, ki so bili
realizirani v skladu s 3.členom tega sklepa.
5.člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja
pa se od 1.januarja 1997 dalje.

Številka: sos50/97
Datum: 17.1.1997
Predsednik OS:
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.

SKLEP
o imenovanju komisije za dodelitev
posojil za pospeševanje razvoja
drobnega gospodarstva v Občini
Preddvor
1. člen
Imenujem komisijo za dodelitev posojil za
pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva
in v Občini Preddvor v sestavi:
predsednik Maruša LAVRINŠEK
predsednica
Odbora
za
gospodarstvo Občine Preddvor
član Marjan CIPERLE
član Občinskega sveta Občine
Preddvor
član Ingrid KRAJNC
kreditni oddelek SHP Kranj
član Blaž
PIPP
pravna služba SHP

malo

2. člen
Sklep začne veljati takoj in velja za čas, ki je
potreben za dodelitev kreditov.

Številka : 401-s51/97-02
Datum : 6.1.1997
Župan
Miroslav ZADNIKAR

Izdaja:Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4 205 Preddvor Odgovorni urednik: Miroslav Zadnikar - razmnoževanje Občina
Preddvor - naročnina za leto 1997 je 1500 SIT (s PD) - žiro
račun 51500-630-50197 - reklamacije se upoštevajo le mesec
dni po izidu - po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje 5%
prometni davek.

