URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 1

Preddvor, 31. januar 1996

PREDDVOR
Cena 150 SIT

LETO II

1.

2.

***
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95),
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št.
80/94) in 23., 83., 84., 85. člena Statuta
Občine Preddvor, (Uradno glasilo Občine
Preddvor št. 2/95), v zvezi z odlokom o
proračunu Občine Preddvor za leto 1995
(Uradno glasilo Občine Preddvor 5/95) ter
odlokom o rebalansu proračuna Občine
Preddvor za leto 1995 (Uradno glasilo Občine
Preddvor 7/95), je občinski svet na svoji 13.
seji dne 18.1.1996 sprejel:

***
Na podlagi 148. člena Ustave Republike
Slovenije in 23. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/95) je
Občinski svet Občine Preddvor na svoji 13.
seji dne 18.1.1996 sprejel:

ODLOK
o uskladitvi proračuna Občine Preddvor
za leto 1995
1. člen
Proračun Občine Preddvor za leto 1995 po
ponovni uskladitvi obsega 183.669.200,00
tolarjev, in sicer:
V bilanci prihodkov in odhodkov
- celotni prihodki 183.669.200,00
- celotni odhodki 183.669.200,00
Od skupnega obsega proračuna se razporedi za:
- tekoče obveznosti 118.518.772,00
- investicijski del
33.469.136,00
- namenski odhodki 31.681.292,00
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za
leto 1995 je sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja
pa se od 1. januarja 1995 dalje.
Številka: od l 11/96
Datum : 18.1.1996
Predsednik
Florijan BULOVEC,dipl.ing.arh.

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz
občinskega proračuna v letu 1996
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev občinskega
proračuna se financirajo po tem sklepu.
2. člen
Financiranje za leto 1996 se začasno opravlja
na podlagi proračuna za leto 1995.
3. člen
Prihodki
se
uporabljajo
zagotovljeni porabi za leto 1995.

sorazmerno

4. člen
V proračun Občine za leto 1996 se vključijo
prihodki in odhodki, ki so bili realizirani v
skladu s 3. členom
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja
pa se od 1. januarja 1996 dalje.

Številka : sos 1/96
Datum : 18.1.1996

Predsednik
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.
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3.
***
V zvezi s sklepom o spremembi olajšav za
plačilo sorazmernega dela stroškov priprave in
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 4/95) je Občinski svet
Občine Preddvor na svoji 13. seji
dne
18.1.1996 sprejel:

Stran 2

3. člen
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja stalnega
bivanja na območju Občine Preddvor mora
investitor predložiti pri zahtevi za odmero
stroškov, sicer se mu ta olajšava ne prizna.
4. člen
Ta sklep se uporablja od dneva objave v
Uradnem glasilu Občine Preddvor in velja tudi
za vse tiste vloge, ki so bile vložene pred tem
dnem, pa odmerna odločba še ni pravnomočna.

S K L E P
o dopolnitvah sklepa o spremembi
olajšav za plačilo sorazmernega dela
stroškov priprave in opremljanja
stavbnih zemljišč

Številka : sos 2/96
Datum : 18.1.1996

Predsednik
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.
1. člen
Spremeni se drugi člen sklepa, tako da se po
novem glasi:
Investitorju, ki ima stalno bivališče na
območju sedanje Občine Preddvor najmanj 3
leta neprekinjeno pred vložitvijo vloge ali pa v
skupni dobi 10 let, se odmerja sorazmerni
delež v višini 20 % izračunane vrednosti za
stanovanjsko gradnjo, za poslovne objekte v
višini 50 %, za počitniške objekte pa v višini
70 % izračunane vrednosti prispevka.
2. člen
Spremeni se tretji člen sklepa, tako da se po
novem glasi:
Investitorju, ki nima stalnega prebivališča na
območju sedanje Občine Preddvor najmanj 3
leta neprekinjeno od vložitve vloge ali v
skupni dobi 10 let, se odmerja sorazmerni
delež v višini 50% izračunane vrednosti za
stanovanjske objekte, v višini 80% za
poslovne in v višini 100% za počitniške
objekte.

Izdaja:Občina Preddvor, Dvorski trg 10-Odgovorni
urednik: Miroslav Zadnikar-razmnoževanje Občina
Preddvor-naročnina za leto 1996 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

