URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 15

Preddvor, 23. december 2002

PREDDVOR
Cena 210 SIT (DDV vključen)
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74

***
Na podlagi 29. člen Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 –
odl. US, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US,
63/95 – obv. razl., 73/95 – odl. US, 9/96 – odl.
US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/99 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US,
28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 – sklep US,
51/02), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in 15.
člen Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 2/99) je Občinski svet
Občine Preddvor na 2. seji dne 18.12.2002,
sprejel

II.
40

41

42
43

ODLOK

III.

o spremembi Odloka o proračunu
Občine Preddvor za leto 2002

LETO VIII

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

308.200
200
308.000
259.553
259.553

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.082.468
TEKOČI ODHODKI
98.215
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
20.971
401 Prispevki delodajalcev za socialno
3.396
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
66.112
403 Plačila domačih obresti
55
409 Rezerve
7.681
TEKOČI TRANSFERI
113.381
410 Subvencije
2.520
411 Transferi posameznikom in
57.771
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
15.404
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
37.686
414 Tekoči transferi v tujino
0
INVESTICIJSKI ODHODKI
608.162
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
608.162
INVESTICIJSKI TRANSFERI
262.710
430 Investicijski transferi
262.710
PRORAČUNSKI
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

-5.332

V 000 SIT
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
skupina/podskupina kontov
proračun leta 2002

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Preddvor za leto
2002 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 3/02
in 12/02) se prvi in drugi odstavek 3. člena
spremenita tako, da se glasita:
Proračun Občine Preddvor za leto 2002 je
določen v skupni višini 1.323.918.000,00 SIT.
V 000 SIT
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
skupina/podskupina kontov
proračun leta 2002
I.
70

71

72

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

1.077.136
243.650
222.948
166.257
29.192
27.499
0
20.702
4.132
2.100
600
3.600
10.270
265.733
265.500
0
233

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

46.300
46.300
0
0

V.

40.007

44

VI.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA - DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA
skupina/podskupina kontov

46.300

40.000
40.007
7
0

6.293

V 000 SIT
proračun leta 2002

VII.
50

ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0
0
0

VIII
.

ODPLAČILA DOLGA

0
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55

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

0
0

IX.

SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

961

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)

-961

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

5.332

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja
pa se za proračunsko leto 2002.
Številka: 40302-001/02-odl101/02
Datum: 18. december 2002

Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

41.
***
Na podlagi 34.a in 100.b člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odl. US, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95 –
odl. US, 63/95 – obv. razl., 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/99 – odl. US, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep
US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 – sklep US,
51/02), 3. člena Zakona o funkcionarjih (Uradni
list RS, št. 20/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93)
in na podlagi 23. člena Statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
2/99) je Občinski svet Občine Preddvor na
svoji 2. seji dne 23.12.2002 sprejel

PRAVILNIK
o prejemkih občinskih funkcionarjev in
članov drugih delovnih teles
Občine Preddvor

1. člen
S tem pravilnikom se določajo prejemki
župana, podžupana, članov občinskega sveta,
članov nadzornega odbora in članov odborov
občinskega sveta Občine Preddvor.
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Župan, podžupan in člani občinskega sveta so
občinski funkcionarji.
2. člen
Za opravljanje nepoklicnih funkcij imajo
občinski funkcionarji pravico do nagrade za
njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega
sklepa in ne smejo presegati višine določene z
zakonom.
3. člen
Župan praviloma opravlja funkcijo nepoklicno,
v skladu z zakonom pa se lahko odloči, da bo
funkcijo opravljal poklicno.
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana
Občine Preddvor, ki sodi v 6. skupino občin
določen količnik osnovne plače v višini 5,0.
Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50
% količnika ter dodatek za delovno dobo v
skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje
funkcije 50 % plače oblikovane na podlagi
zakona.
4. člen
Podžupan praviloma opravlja funkcijo nepoklicno.
Plača podžupana se oblikuje v višini 80 %
plače župana iz 3. člena tega pravilnika.
5. člen
Nagrade članom občinskega sveta, predsednikom odborov in članom odborov se določijo v
naslednji neto višini:
- za prisotnost na seji občinskega sveta svetnik 12.000,00 Sit,
- za prisotnost na seji odbora občinskega
sveta - predsednik odbora 8.000,00 Sit,
- za prisotnost na seji odbora občinskega
sveta - član odbora 5.000,00 Sit.
Posamezne nagrade se glede na aktivnost
posameznika lahko seštevajo vendar največ do
višine 15 % plače župana.
Prejemki članov občinskega sveta se zagotovijo v proračunu Občine Preddvor, izplačujejo
pa se kvartalno za nazaj do 15. dne v mesecu.
Prejemki se izplačujejo v obliki sejnine, posameznikom pa pripadajo le za udeležbo na sejah, kar se dokazuje z listo prisotnosti na sejah.
6. člen
Prejemki članov nadzornega odbora se določijo v naslednji neto višini:
- za prisotnost na seji odbora - predsednik
nadzornega odbora 8.000,00 Sit,
- za prisotnost na seji odbora - član
nadzornega odbora 5.000,00 Sit.
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Posamezne nagrade se glede na aktivnost
posameznika lahko seštevajo vendar največ do
višine 15 % plače župana.
Prejemki članov nadzornega sveta se zagotovijo v proračunu Občine Preddvor, izplačujejo
pa se kvartalno za nazaj najkasneje do 15. dne
v mesecu.
Prejemki se izplačujejo v obliki sejnine, posameznikom pa pripadajo le za udeležbo na sejah, kar se dokazuje z listo prisotnosti na sejah.
7. člen
Prejemki osebam iz prvega člena tega pravilnika v primeru njihove neaktivosti in neopravičenih odsotnosti na sejah ne pripadajo.
Pogoj za izplačila prejemkov iz 5. in 6. člena so
zapisniki sej, ki morajo biti občinski upravi
predloženi najkasneje do 5. v mesecu za
pretekli mesec.
8. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil,
nadomestil in drugih prejemkov v skladu s
predpisi, ki urejajo te predpise.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila
stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo
pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Stroški prevoza se povrnejo v skladu s
predpisom.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice
za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila
stroškov prenočevanja, ki nastanejo na
službeni poti.
Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi
predloženega računa v skladu s predpisi.
9. člen
Pravico iz 8. člena tega pravilnika uveljavlja
občinski funkcionar na podlagi naloga za
službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Za
službeno potovanje župana, izda nalog
podžupan ali tajnik občine.
10. člen
Določbe 5. člena tega pravilnika se smiselno
uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom
štaba za civilno zaščito in članom drugih
komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali
imenuje občinski svet ali župan.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor.
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o določanju prejemkov podžupana,
članov občinskega sveta, članov nadzornega
odbora in zunanjih članov odborov občinskega
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sveta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 4/99 in 5/01)..
Številka: pr 18/02
Datum: 18.. december 2002
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

42.
***
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 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 2003 se financiranje upravičencev do
proračunskih sredstev začasno nadaljuje na
podlagi proračuna za leto 2002 in za iste
namene kot v letu 2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo
uporabiti sredstva največ do višine ene
dvanajstine sredstev proračuna za leto 2002 na
mesec.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času
začasnega financiranja bodo sestavni del
proračuna Občine Preddvor za leto 2003.
Po preteku začasnega financiranja se v tem
obdobju plačane obveznosti vključijo v
proračun leta 2003.
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4. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2003 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 2003.
Številka: 02-s73/2
Datum: 18.12.2002
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel 275 10 00, fax
275 10 20, email preddvor@siol.net - D.Š. 77195108 - Odgovorni urednik:
mag. Franc Ekar - razmnoževanje Občina Preddvor - naročnina za leto 2002
je 2.500 SIT (DDV v višini 8,5% v višini 212,50 SIT je obračunan v ceni) TRR 01295-0100006887 - reklamacije se upoštevajo en mesec dni po izidu
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