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PREDDVOR
Cena 300 SIT (DDV vključen)

LETO X

22.
23.
***
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in sklepa
Občinskega sveta, št. 576/98 in št. 11/99, je
Občinski svet Občine Preddvor, na svoji 14. seji
dne 22. 10. 2004 sprejel naslednji sklep

***
Na podlagi 95. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
ter 24. člena statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/99)
izdajam

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na zemljišču
parc. št. 1607/5 in 1607/6 k.o. Breg ob Kokri
1. člen
S sklepom Občinskega sveta Občine Preddvor št.
11/99 z dne 20.12.1999, ki je bil objavljen v
Uuradnem
glasilu
Občine
Preddvor
dne
22.12.1999, je bil iz javnega dobra izvzet del
parc.št. 1607/1 k.o. Breg ob Kokri, in sicer tisti del,
ki poteka preko parc.št. 1602 in parc.št. 1590/3 k.o.
Breg ob Kokri iz razloga, ker v naravi ni več
namenjen funkciji poti.
Na podlagi izvedenega postopka parcelacije in
pravnomočne odločbe GURS, OGU Kranj,
izpostava Kranj št. 90312-288/200-6 z dne
5.5.2003, predstavljata iz javnega dobra izvzeti del
parc.št. 1607/1 k.o. Breg ob Kokri novo nastali
parc.št. 1607/5 pot v izmeri 91 m² in parc.št. 1607/6
pot v izmeri 65 m² obe k.o. Breg ob Kokri.
2. člen
Parc.št. 1607/5 pot v izmeri 91 m² in parc.št. 1607/6
pot v izmeri 65 m², obe vpisani v seznamu I k.o.
Breg ob Kokri se izvzameta iz javnega dobra in
vpišeta v nov vložek v k.o. Breg ob Kokri, kjer se
vknjiži lastninska pravica v korist Občine Preddvor,
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, matična št.
5874599.

SKLEP
o določitvi končnega roka za prevzemanje
obveznosti, ki zapadejo v plačilo
v breme proračuna Občine Preddvor za leto
2004
1. člen
Obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2004 prevzemajo neposredni
uporabniki proračuna Občine Preddvor do vključno
01. decembra 2004.
Kasneje evidentirane prevzete obveznosti se štejejo
kot obveznosti prevzete v breme proračuna naslednjega leta.
2. člen
Določba iz 1. člena tega sklepa ne velja za
prevzemanje obveznosti v breme donacij ter
sredstva lastne udeležbe pri sofinanciranju
programov, ki se financirajo iz programov in za
stroške povezane z delovnimi razmerji.
3. člen
Neposredni uporabniki proračuna Občine Preddvor
morajo predložiti odredbe in zahtevke za izplačilo –
nakazilo najkasneje do vključno petka, 24.
decembra 2004.

3. člen
Ta sklep začne valjati naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: s040/04-OS
Datum: 12. oktober 2004

Številka: 04-s043/2
Datum: 15. november 2004

Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar
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24.
***
Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
12/99, 59/99, 70/00, 87/01 in 51/02), Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 45/97,
56/98, 59/99, 61/99 in 89/99), 32. in 33. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
79/01 in 30/02) in
56. člena Statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
2/99), izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Preddvor

1. člen
Do sprejema proračuna Občine Preddvor za leto
2005 se financiranje upravičencev do proračunskih
sredstev začasno nadaljuje na podlagi proračuna
za leto 2004 in za iste namene kot v letu 2004.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo
uporabiti sredstva največ do višine ene dvanajstine
sredstev proračuna za leto 2004 na mesec.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega
financiranja bodo sestavni del proračuna Občine
Preddvor za leto 2005.
Po preteku začasnega financiranja se v tem
obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun
leta 2005.
4. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb
v letu 2005 sprejme župan in o tem obvesti občinski
svet ter nadzorni odbor.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa
lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje
občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog
župana s sklepom občinskega sveta, če je za
financiranje funkcij občine to potrebno.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se
od 1. januarja 2005.
Številka: 04-s044/2
Datum: 15. november 2004
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel 275 10 00, fax
275 10 20, e:mail obcina.preddvor@siol.net - D.Š. 77195108 - Odgovorni
urednik: mag Franc Ekar - razmnoževanje Občina Preddvor - Naročnina za
leto 2004 je 2.700 SIT (DDV v višini 8,5% je obračunan v ceni) - TRR 012950100006887 - reklamacije se upoštevajo en mesec dni po izidu.

