URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 4

Preddvor, 5. junij 1996

11.
***
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) je na predlog župana
občinski svet na svoji 15. seji dne 15.5.1996
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Preddvor za leto
1996
1. člen
S proračunom Občine Preddvor za leto 1996 (v
nadaljevanju proračun) se zagotovijo sredstva
za financiranje porabe in drugih nalog v
Občini Preddvor v letu 1996.
2. člen
Proračun Občine Preddvor za leto 1996 znaša
190.784.528,59 tolarjev in sicer:
- v bilanci prihodkov in odhodkov
- celotni prihodki
190.784.528,59
- celotni odhodki
184.784.528,59
- nerazporejeni prihodki
6.000.000,00
- stalna proračunska rezerva
2.000.000,00
- tekoča proračunska rezerva
4.000.000,00
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta
zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.
3. člen
V proračunu se izakazujejo prihodki, ki
pripadajo Občini in odhodki za posamezne
namene financiranja javne porabe.
4. člen
Proračun obsega skupen znesek predvidenih
prihodkov in skupen znesek predvidenih
odhodkov.
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Prihodki so izkazani po njihovih virih in
vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih.
Proračun obsega kot nerazporejeni del
prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za
financiranje posameznih namenov javne
porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev.
5. člen
Župan odloča o porabi tekoče proračunske
rezerve. Znesek enkratnega izplačila ne sme
presegati 200.000,00 SIT.
6. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom
praviloma enakomerno med vse uporabnike v
okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od
zapadlosti obveznosti, če ni med Občino in
uporabnikom drugače določeno.
7. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v
imenu Občine le v okviru sredstev , ki so v
proračunu predvidena za posamezne namene.
8. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim
zagotovljena v proračunu, uporabljati za
namene, za katere so jim bila dana in ki so
opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov,
ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi
oziroma razpolaganju z njimi.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan določi pristojne upravne in strokovne
službe, ki so nosilci porabe sredstev na
posameznih proračunskih postavkah.
Župan v okviru obstoječih virov prihodkov
med letom usklajuje proračun v skladu z
dovoljeno višino javne porabe, ki jo določa
Vlada Republike Slovenije in o tem poroča
Občinskemu svetu.
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10. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v
predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil
proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša
zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni
za posamezne namene ali začasno zadrži
uporabo teh sredstev.
V tem primeru mora župan obvestiti Občinski
svet Občine Preddvor in predlagati ustrezne
ukrepe oziroma spremembo proračuna.
11. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan
oziroma oseba, ki jo župan pooblasti.
12. člen
Uporabniki so dolžni v enem mesecu po
uveljavitvi odloka predložiti programe in
predloge finančnih načrtov za delo organa in
izvajanje dejavnosti za leto 1996, investicije
pa za celotno dobo financiranja.
13. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del
Proračuna Občine Preddvor.
14. člen
Ta odlok velja naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja
pa se od 1. januarja 1996 dalje.

5.6.1996

SKLEP
o zaključnem računu začasnega
financiranja potreb iz proračuna Občine
Preddvor za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun začasnega
financiranja potreb iz proračuna Občine
Preddvor za leto 1995.
2. člen
Zaključni račun poračuna izkazuje:
prihodke:
odhodke:
presežek prihodkov
nad odhodki:

190.523.787,30 SIT
162.346.258,71 SIT
28.177.528,59 SIT

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v
proračun za leto 1996.
4. člen
Sprejme se zaključni račun stalne proračunske
rezerve kot sestavni del zaključnega računa
proračuna. Prihodki znašajo 2.000.000,00 SIT,
odhodkov pa ni bilo. Presežek prihodkov nad
odhodki v višini 2.000.000,00 SIT se prenese v
proračun za leto 1996.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna je
sestavni del tega odloka.

Številka: 401 - 2/96
Datum: 15.5.1996

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

6. člen
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: Sos 042/96
Datum: 15.5.1996
12.
***
Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju
občin (Ur. list št 80/94) je Občinski svet
Občine Preddvor na 15. seji, dne 15.05.1995
sprejel naslednji

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

13.
***
Na podlagi 41. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/95) in
Sklepa št. Sos 32/95, o imenovanju odbora za
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kmetijstvo in gozdarstvo Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 4/95), je
Občinski svet Občine Preddvor na svoji 15.
seji, dne 15.5.1996 sprejel

SKLEP
o imenovanju dodatnega člana Odbora
za kmetijstvo in gozdarstvo Občine
Preddvor
1.člen
Imenuje se dodatni član Odbora za kmetijstvo
in gozdarstvo Občine Preddvor:
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Bojan LAVRINŠEK
Breška pot 10, Preddvor
dr. Tomaž HRIBERNIK
Belska cesta 42, Preddvor

2.člen
Sklep velja takoj.

Številka: Sos 044/96
Datum: 22.5.1996

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

Jože KOKL, Potoče 24 a, Preddvor
2.člen
Sklep velja takoj.

Številka: Sos 043/96
Datum: 22.5.1996

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

14.
***
Na podlagi 23. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/95) je
Občinski svet Občine Preddvor na svoji 15.
seji, dne 15.5.1996 sprejel

SKLEP
imenovanju predstavikov Občine
Preddvor v Svetu Osnovne šole Matija
Valjavca Preddvor
1.člen
Imenuje se predstavnike Občine Preddvor v
svetu osnovne šole Matija Valjavca Preddvor:
Drago ZADNIKAR
Belska cesta 5, Preddvor

Izdaja:Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4 205 Preddvor 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.

