URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 5

Preddvor, 12. junij 2000

PREDDVOR
Cena 162 SIT (DDV 12 SIT)

LETO VI

B. Račun finančnih terjatev in naložb
10.
***
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) in 52., 53., 54., 55., 56.,.57.,.58. in 59.
člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 2/99) je Občinski svet
Občine Preddvor na svoji 14. seji dne
24.5.2000 sprejel

IV. Prejeta vračila danih posojil
6.500.000,00 Sit
V. Dana posojila
0,00 Sit
VI. presežek
6.500.000,00 Sit

C. Račun financiranja
0,00 Sit

D. Sredstva na računu iz l.1999
3.981.000,00 Sit

ODLOK
o proračunu Občine Preddvor za leto
2000

1. člen
S proračunom Občine Preddvor za leto
2000 (v nadaljevanju proračun) se zagotovijo
sredstva za financiranje porabe in drugih nalog
v Občini Preddvor v letu 2000.
2. člen
Proračun Občine Preddvor za leto
2000 znaša 274.360.000,00 tolarjev, in sicer:

A. Bilanca odhodkov in prihodkov
I. skupaj prihodki
263.879.000,00 Sit
II. skupni odhodki
274.360.000,00 Sit
III. proračunski primanjkljaj
10.481.000,00 Sit

Pregled prihodkov in odhodkov ter
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.
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 in o tem obvešča svet v
poročilih o realizaciji proračuna. Znesek
enkratnega izplačila za isti namen ne sme
presegati 250.000,00 SIT.
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6. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega
proračunskih sredstev spremeni namen in
višino sredstev za posamezne namene, če s tem
ni bistveno ogrožanje izvajanje nalog, za
katere so bila zagotovljena sredstva, vandar
največ do 10 % sredstev, ki so razporejena za
posamezne namene.
Spremembe namena in višine sredstev
za posamezen namen, ki presegajo pogoje iz 1.
odstavka tega člena, se opravijo s spremembo
proračuna.
O odločitvah iz 1. odstavka tega člena
mora župan pisno poročati na prvi naslednji
seji sveta, ki sledi tem odločitvam.

11. 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.
Proračunski porabniki so dolžni o
porabi proračunskih sredstev poročati županu.
Ob neizpolnjevanju dolžnosti jim župan lahko
zadrži izplačilo odobrenih sredsrev.

7. 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.

12. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna
je župan oziroma oseba, ki jo župan pooblasti.

8. člen
Uporabniki
smejo
prevzemati
obveznosti v imenu občine le v okviru
sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
9. 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. Ob koncu leta
pa morajo občini posredovati poročilo o porabi
sredstev. Rok za oddajo poročil o porabi
sredstev iz proračuna za leto 2000 je
31.3.2001.
10. 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.

13. člen
Nadzorni odbor skupaj s finančno
službo opravlja pri uporabnikih proračuna
proračunski nadzor nad pravilno in smotrno
uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
14. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je
sestavni del Proračuna Občine Preddvor.
15. člen
Ta odlok velja naslednji dan po objavi
v Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja
pa se od 1. januarja 2000 dalje.

Številka: odl 066/00
Preddvor, 24. maja 2000

Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4 205 Preddvor, tel
458 100, fax 458 10 20, email preddvor@siol.net - D.Š.
77195108 - Odgovorni urednik: Miran Zadnikar razmnoževanje Občina Preddvor - naročnina za leto 2000 je
2.160 SIT (DDV v višini 8% v višini 160 SIT je obračunan v
ceni) - žiro račun 51500-630-50197 - reklamacije se upoštevajo
en mesec dni po izidu

