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LETO XVI

1.

2.

***
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 8/96, 36/00 in 127/06) 40., 41. in 42. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št.,16/07 – uradno
prečiščeno besedilo), 15. in 72. člena Statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in 6.
in 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 10/99) sta Občinski svet Občine svet
občine Preddvor na 27. redni seji, dne 29.10.2009 in
Občinski svet Občine Jezersko na 16. redni seji dne
15.12.2009 sprejela

***
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09)
in 104. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 8/09) je župan Občine Preddvor
dne 30.12.2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije
Valjavca Preddvor
1. člen
V 18. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 3/08 in
Uradni vestnik Gorenjske) se spremeni drugi odstavek, ki
se glasi:
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
trije predstavniki ustanoviteljic,
pet predstavnikov delavcev zavoda,
trije predstavniki staršev.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor in Uradnem vestniku Gorenjske.

Številka: 007-0001/09-odl161/09
Preddvor, 29. oktober 2009
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan
Jezersko, 15. december 2009
Občina Jezersko
Milan Kocjan
župan

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju
januar – marec 2010
1. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in
Odlokom o proračunu Občine Preddvor za leto 2009
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 11/08, 3/09 in 5/09 v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij
občine in njihovih nalog ter drugih s predpisi določenih
namenov nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2009 do
višine porabljenih sredstev v enakem obdobju leta 2009.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem
financiranju.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki
ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije in odlok o proračunu.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe
iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem
delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
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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 sprejemu in se
objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor.
Uporablja se od 1. januarja 2010.
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Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan
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