URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 11

Preddvor, 7. december 2000

PREDDVOR
Cena 162 SIT (DDV 12 SIT) LETO VI

17.

18.

***
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) je
Občinski svet Občine Preddvor na svoji 16.
seji, dne 27.9.2000 sprejel

***
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 in 70/00),
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) in 56. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 2/99), izdajam

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na delu
zemljišča parc.št. 880/2 k.o Tupaliče

SKLEP
1. člen
Na delu zemljišču parc. št. 880/2, vl. št. 1, k.o.
Tupaliče (pot), ki poteka preko zemljišč parc.
št. 529/1 in 584/2 k.o. Tupaliče in v naravi ni
namenjen več funkciji poti, se ukine status
javnega dobra v splošni rabi.

2. člen
Na nepremičnini iz 1. člena tega
sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist
Občine Preddvor.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka : sos 19/00
Datum : 27.9.2000

o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Preddvor

1. člen
Do sprejema proračuna Občine Preddvor za
leto 2001 se financiranje upravičencev do
proračunskih sredstev začasno nadaljuje na
podlagi proračuna za leto 2000 in za iste
namene kot v letu 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo
uporabiti sredstva največ do višine ene
dvanajstine sredstev proračuna za leto 2000 na
mesec.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času
začasnega financiranja bodo sestavni del
proračuna Občine Preddvor za leto 2001.

Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar
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Po preteku začasnega financiranja se v tem
obdobju plačane obveznosti vključijo v
proračun leta 2001.
4. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2001 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 petnajsti dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja
pa se od 1. januarja 2001.

Številka: 00-s51/2
Datum: 6.12.2000

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

