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D običhu u Mesnin h B ohioi ne h o
Veterinarski inšpektorji so decembra obisku v Slovenji odredili začasno zaprtje klĺlvnicc v Bohinjski

Bistrici. Sanacijska dela so stala 4 milijone tolarjev in ''pojedla'' letošnji preĺIvideni ĺIobiček. LETO:Vll

Uradni uestnik
oběine Bohini
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Z obsežnimi sanacijskilni deli je
klavni'ca v Bohinjski Bistriłi ponovno

prip ravlj e na za ob rah ovanj e.

Klavnica v Bohinjski Bistrici, ki jo je
spomladi od Kmetijsko gozdarske zaďrlge
Srednja vas vzelo v najem injo obnovilo v
novoustanovljeno podjetje Mesnine Bohi-
nja, je bila sredi decembra po nalogu vete-
rinarskih inšpektorjev Evropske unije za-

časno zaprta. ob pĺegledu so bile namľeč
zabeleźene številne manjše pomanjkljivo-
sti, zato so se moľali v Bohinju lotiti že
dľuge sanacije, kajti źe pred odprtjem sre-
di maja je bila klavnica delno prenovljena.
Po takrat izdanem dovoljenju so smeli v
Mesninah Bohinja letno zaklati 1000 glav
živiĺe,22. oktobra pa so od kĺanjskega ob-
močnega urada Veterinarske uprave Repu-
blike Slovenije dobili dovoljenje še za do-
datnih 500 glav. To naj bi po mnenju direk-
torja Jaĺeza Korošca dokazovalo' da je
klavnica urejena po veljavnih predpisih,
vendar so evropski inšpektorji menili dru-
gače. Med drugim so v zapisniku omenili
kondenz, ki seje nabiĺal na stľopu klavne-
ga prostora in bi lahko kapljal na meso, iz-
rabljene tlake in še nekaj drugih pomanj-
kljivosti. V klavnici so se takoj zatemlotlll
sanacijskih del, ki so med drugim obsegala
pritrditev 16 centimetľov debele izolacije
na strop, v vamparni in prostoru zaptede-
lavo pa sta bila nameščena ventilatorja. V
klavnici so položili 139 kvadratnih metrov
novega tlaka z obrobami, v prostoru za ter-

mično obdelavo jc ztllr j koľalllična obloga
in umivalnik s to1rltl vĺttlĺl. Pľav tako je bila
delno očiščena ill ollIltlvljclla stľojna opre-
ma' kupili so tľi sĺcl'ilizittolje za sekire in
kľožno Źago, na llovo zatcsnili vrata hladil-
nikov, obnovili tehtllico in pľocesno emba-
Iaź'o ter opravili še ncka.j drugih del. Klav-
nica spet obratuje po veljavnih evropskih in
slovenskih veteľinaľskih pľedpisih. Janez
Korošec poudarja, da ob odprdu sredi maja
niso bile ugotovljene nobene pomanjkljivo-
sti, kondenz na stropu pa se je pojavil šele
v zadnjih tednih, ob nižjih temperatuľah in
ob višji vlagi zraka.

Vrednost vseh del je okoli 4 milijone to-
larjev' pribliŽno toliko so do l. decembra v
mesninah Bohinja ustvaľili dobička, ki ga
bodo zdaj porabilí in leto končali s pozitiv-
no ničlo ali celo manjšo izgubo. od 200
rejcev, ki so doslej vodili živino na klanje v
Bohinjsko Bistrico, se jih je le nekaj pre-
usmerilo v druge klavnice.

Matjaž Gľegorič,
foto: Gorazd Kavčĺč
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22.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS' št.
2/2oo4),3. in 25. člena Zakona o prekrškjh (Uradni list sRs' št. 25183'
36/3, 42/A5, 2/A6, 47/A7,5/90 in Uradni list RS 10/91, 17191,
1s,/93, 66/93, 39/96, 61 /96, 35/97 , 45/97 , 73/97 , 87 /971 6. in 7.
ělena Statuta občine Bohinj (Uradni Vestnik obcine Bohinj' št. 3/99 in
1/03)' je občinski svet na svo'ii seji dne 2'12.2oo4 sprejel naslednji

ODLOK
o turistiěni taksi v občini Bohinj

l. sPLoŠNE DoLočBE
1. člen

(1 ) S tem odlokom se določa obveznost plačila turistične takse na območ-
ju občine Bohinj, način obračuna, njeno višino, zavezance za placilo in
njihove obveznosti, način porabe in odvajanja turistične takse ter naŕ
zor nad iaĺajanjem določil tega odloka.

2. člen
(2) Pojmi, ki se uporabljajo v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih dolo-

ča Zakon o spodbujanju razvoia turizma.

3. člen
(3) Turiďično območje predśavlja celotno območje občine Bohinj.

tl. zAvEzANcl zA PLAclLo lN oBVEzNosT PláčlIá TURlsTlčNE
TAKSE

4' člen
(1) Zavezanci za plaćilo turistične takse so drävljani Republike Slovenije

in tujci (turisti), ki zunaj kraja stalnega prebivališča in na območju občí-
ne Bohinj uporabljajo storitve prenočevanja.

(2)Zavezanci za plačilo turĺstične takse so tudi lastniki počitniških hiš ozi-
roma počłtniških stanovani.

5. člen
(1) obveznost plačila turistične takse za zavezance iz prvega odstavka

prejšniega člena tega odloka nastane hkrati s koriščenjem storitve pre-
nočevanja (v nadaljnjem besedilu: turistična taksa za prenočevanje).
Plačati so jo dolŽni tudi v primeru' ko so deležni brezplačnih storitev za
prenočevanje, razen če zakon ali ta odlok ne določata drugače.

(2) obveznost plačila turistične takse za zavezAnce iz drugega odstavka
prejšnjega ćlena tega odloka se obračuna v letnem paušalnem znesku,
ki se odmeri z odločbo' katero izda občinska uprava občine Bohinj po
uradni dolžnosti (v nadaljnjem besedilu : pavšalna turistična taksa).

lll. uŠlNA lN tzRAčUN TuRlsT!čNE TAKSE

6. ćlen
(1) Turisticna taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Za območje

občine Bohini se določi turistična taksa V Viśini 11 točk.
(2) Višina turistićne takse se żračuna tako' da se število točk pomnoži z

vrednostjo točke, kijo v skladu z zakonom doloći Vlada Republike Slo-
venue.

(3) Število točk za zĺaćun turistične takse je naslďnje:
'l. turistična taksa za prenočevanje:
2. pavšalna turistiěna taksa:

11 točk

za stanovanjsko povnšino do 30,00 m2 800 točk
za stanovanjsko povnšino od 30'0'| pa do 60'00 m2 1600 toćk
za stanovanjsko povnšino nad 60,0'l m2 2000 točk

lv' oPRosTlTEV PLAč|LA TuRlsTtčNE TAKSE

7. člen
(1 ) Plačila turistične takse za prenočevanje so oproščeni:

- otroci do 7. leta staĺosti;
- osebe na podlagi predloŽifue fotokopije odločbe pristojnega organa,

iz katere je raanĺdno, da ie pri zavarovancu oziroma zavarovanki po-
dana invalidnost oziroma telesna olÜara aji Íotokopije potrdila oziro-
ma ianedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidno-
sti oziroma telesni o]nlari ali na podlagi članske izkaznice invalidske
organrzacue;

- otroci in mladostniki na podlagi predlożitve Íotokopije odločbe, ki za-
deva razvnščanje in usmeĺjanje otrok s posebnimi potrebami;

- učenci' dijaki in študenti ler njihove vodje oziroma mentorji, udele.
żenci wgojncHzobraŽevalnih programov, ki jih na nepridobitni podla-
gi organżirajo drušfua in druge wgojnoizobraževalne ustanove ter
verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti;

- dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskjh domovih;
- osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu nepre-

kinjeno več kot 30 dni;
-tuii drŽavljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih opro-

ščeni plačila turistične takse;
- člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi

veljavne članske izkaznice;
- organizatorii in alĺtivni udeleŽenci mednarodnih in medobčinskih pri-

reditev, katerih nočitev plača organizator in imajo pomen za turistič-
no promocijo občine' Sklep o tem' ali ima prireditev pomen za turi-
stično promocÜo občine' izda Župan.

(2) Turistično takso za prenočevanje v višini 50% plačujeio:
-turisti, člani mednarodnih organizac'lj, ki prenočuje|o v mladinskih

prenočiščih' ki so vključena v mednarodno mreŽo mladinskih preno-
čiśč IYHF;

- turisti v kampih.
- osebe od 7. do 18. leta starosti.

V' NAč|N PoRABE sREDsTEv TuRlsTlčNE TAKSE

8. člen
(1 ) Sredsfua iz naslova turistične takse so prihodek proračuna občine Bo

hinj, porabijo pa se namensko za dejavnosti in storÍtve, določene z za-
konom.

(2) Namen porabe sredstev se določi s proračunom in skladno z zako'
nom.

vl. PosToPEK PoBIRANJA lN oDVAJANJA TURlsTlčNE TAKSE

9. člen

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki p

samezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljniem
besedilu samostojni podjetnik posameznik, sobodajalci in kmetje ozi-
roma sobodajalke, kmetje in društva (v nadaljevanju: zavezanci)' ki
sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirďi turistično takso za

Razpis Brr, sofr,lur,llłiľanje Pľsp eo ek, zu l'rlÜ oľ oi enłJl
p}og}a,lmra špoľta zalnto 200

o občiniBohinj
Šporna drušna in klube, kí delujejo na območju

Bohinją bi radi opozoríli na javni razpis za
softnanciranje programov športa iz občínskega

proračuna za leto 2005, ki je objavljen v tej
številki B ohinj skih novít.

Na razpis se lahko prijavijo
izvajalci športnih programov'
ki so registriĺanl' za izvajanje
športnih dejavnosti. Iz prora-
čunskih sredstev se bodo fi-
nancirali programi za šport
otrok in mladine, programi ka-
kovostnega in vrhunskega
športa, šolanje in izpopolnje-
vanje strokovnih kadrov, orga-
nlzacija športnih priĺeditev na
območju občine Bohinj' tečaji
smučanja, plavanja in drsanja
za otroke, zlati sonček in
športna zĺačka Kĺpan, šport
invalidov in upokojencev ter
investicije v športne objekte in
opremo.
Predlagatelji morajo posre-

dovati programe in poročila o

delovanju in rezultatih doseže-
nih v letu 2004 v skladu z raz-
pisno dokumentacüo. Razpis-
no dokumentacijo dobite na
Spoľtni zvezi Radovljica, Go-
renjska cesta 26, Radovljica
pri gospodu Juretu Vrečku.
Prav tako se izpolnjena razpis-
na dokumentacija v razpisa-
nem roku odda na naslov
Športne zveze Radovljica.
Prijave bodo ovrednotene v

skladu s Pravilnikom za vred-
notenje letnega programa špor-
ta v občini Bohinj. Zizvajalci
bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju programov športa
v letu 2005.

Starše, ki se boste v prihodnjem lefu razveselili vašega novo-
rojenčka, obveščamo, da imate pravico do pridobiwe prispev-
ka za novorojenčka. Višina otroškega dodatka je odvisna od
letnega bruto dohodka družine. Dodatek za novorojenčka se
poveča za 20 odstotkov v primeru, če gre za drugega otroka. v
primeru, da se prispevek določa zatetjega, četrtegą... otoka
pa se osnovni prispevek poveča zakaĺ 40 odstotkov. Pravico do
otroškega dodatka ima eden od staĺšev pod pogojem, da: je dr-
Žavltjan RS in ima stalno prebivďišče v občini Bohinj, je otrok
drŽMjan RS in ima otrok sta|no prebivďišče v občini Bohinj.
havico do enkratnega otroškega dodatka se uvelavi v roku
treh mesecev po Ąstvu' na poďagi pisnega zabtevka, v kate-
rem je potrebno navesti \e, zakaterega otroka se uveljavlja pri-
spevek in osnovne podatke vlagatelja' Zaĺadi enostavnejšega
postopka je vlogi potrebno priložiti le kopije dokumentov, ki
jih starši že imajo doma, in sicer: rojstni list ohoka, številko ra-
čuna (za nakazilo prispevka), potrdilo o stalnem bivďišču vla-
gatelja (dobite ga na Krajevnem uradu, l ko pa vlagatelj za
pridobitev pooblasti pristojnega delavca uprave), odločbo o od-
meri dohodnine za oba staľša in (ďi) oďočbo o odmeri davka'V
tem lefu so staĺši priloŽili odločbe, ki so jih pĘeli v letu 2 )3.
V letu 2005 pa bo vlogam potrebno priložiti odločbe, ki sojih
starši pĘeli v letošnjem lefu. otroški dodatek se nakaže tiste_
mu, ki je uveljavljď pravico do otroškega dodatka na poďagi
oďočbe, ki jo izda občinska uprava. Prispevek se vsako leto
poveča za odstotek rasti drobno prodajnih cen. V letošnjem
lefu so starši zĺlžjlĺn dohodkom (maĺlj kot 5.064.000'00 sľľ)
dobili za prvega otroka 43.120,59 SIT, za drugega otroka
5I.744,71 SIT in za tretjega,... otroka 60.368,83 SIT. Za yse
dodatne informaclie lahko pokličete na tel. št. 57 70 1l5.

Iva Lapajne' svetovďka za dľužbene dejavnostiAnita Zorč
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7. člen računa RS ter prelemki, ki so v obrazložitvi proračuna Vezani na določene

Te spremembe odloka začnejo veljati 15 dni po obiavi v uradnem glasilu izdatke'

občine Bohinj. 7. ćlen

prenočevanje v imenu in za racun občine hkrati s koriščen|em storitev
prenočevanja ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

(2) osebe iz prejšnjega odstavka moraio pobirati in odvajati turistično tak-
so za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila
storitev za prenočevanje.

(3) osebe iz prvega odstavka tega čIena so dolżne do 25. dne V mesecu
za pretekli mesec dostaviti izpolnjen predpisan obrazec in nakazati tu-
ristično takso za prenočevanje na poseben raćun občine, ki je nave-
den na obrazcu.

.10. clen

(1) Fizične pravne osebe in samostojni podjetnik posameznik, lastniki po-
čitniških hiš oziroma stanovanj so pavšalno turistično takso dolżni pla-
čati na osnovi odločbe občinske uprave občine najkasne.|e do 3'ĺ ' mar-
ca za preteklo leto.

Vll. sPREMLJANJE lN NADzoR NAD PoBlRANJEM TURlsTlčNE
TAKSE IN OBVEZNA VSEBINA PREDPISANEGA OBRAZCA

1'l. člen
(1) osebe iz prvega odstavka 9. člena so v roku, ki so dolžne predložiti

občinĺ mesečno poročilo, na predpisanem obrazcu in v določenem
roku. Mesečno poročilo se lahko posreduje tudi v elektronski obliki.

(2) Predpisan obrazec mora vsebovati najmanj:
- osnovne identiÍikacijske podatke o zavezancu za pobiranje in odva-

janje turistične takse'
- nastanitvene zmogljivosti,
- število nočitev posameznega turista,
- število oseb, ki so uveljavljale olajšave oziroma oprostitve plačila,
- razlog olaišave oziroma oprostitve,
- znesek plačane turistične takse ter
- obdobje' na katero se poročilo nanaša,
- številka računa na katerega je potrebno turistično takso za prenoče-

vanje odvesti.
(3) obliko obfazca iz prejšniega odstavka tega člena in način poročanja v

elektronski obliki dolo i župan s sklepom, ki se objavi v Uradnem gla-
silu občine, najkasneie v 60 dneh po sprejetju tega odloka.

12. člen
(1 ) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične taksé ter vodenjem

evidenc opravlja občinsko redarstvo in pristojni organ občine ter pri-
stoini davčni organ. Nadzor lahko opravl|a tudi pristojni občinski in-
špekcijski organ, ustanovljen v skladu s predpisom, ki ureja lokalno sa-
moupravo.

(2) Pooblaščena uradna oseba izvaja nadzor nad načinom plačevanja tu-
ristične takse ter nad dostavlianjem mesečnih poročil o plačanituristič-
ni taksi.

(3) Pooblaščena uradna oseba ugotavlja verodostojnost podatkov na
predpisanem obrazcu s podatki' ki so jih zavezanci po zakonu dolžni
voditi v kniigi gostov oziroma drugi evidenci turistov.

(4)Zavezanci so dolŽni pooblašceni uradni osebi omogociti nadzor ter
dati na vpogled listine iz tretjega odstavka tega člena.

VIII. PRISILNA IZTERJAVA TURISTICNE TAKSE

13. člen
(1) Prisilno iżerjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ po po-

stopku' ki ga določa zakon o spodbujanju razvoja turizma.

lx' PREHoDNE lN KoNčNE DoLocBE

'14. clen
(1) Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati odlok o turistič-

ni taksi v občini Bohini (Ur. Vestnik občine Bohinj, śt. 4/98).

15. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po ob'iavi v uradnem vestniku ob-

čine Bohinj.

Številka: 333-07 -3 / 2oo 4
Datum:2.12.2OO4

Żupaniaobčine Bohinj:
Evgenija Kegl Korošec,

univ. dipl. inŽ. agr.

23.

Na podlagi določila Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (UR.
list SRS, št' 18/74,34/88in Ur. Ljst Rs Št. 102/02-odl. US RS)' določil
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoŽenjem
dźave in občin (Ur. list RS, št. 12/03 in 77 /o3\ in 'l6, člena statuta obči-
ne Bohinj (Ur. vestnik občine Bohinj, št' 3/99 in 1/03)' |e občinski svet
obcine Bohinj na svoji 15. redni seji dne 21.'ĺ0.2004 spreiel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah

odloka o oddajanju poslovnlh prostorov v najem

1' ělen

V odloku o odda|anju poslovnih prostorov V naiem v občini Bohinj (Ur. list
Rs' št. 34ls6)' se 1. odstavek 5. člena spremeni, tako da se glasi: "Ko-
misijo za oddajo poslovnih prostorov v naiem imenuie Župan.''

2' člen

V drugem odstavku 6. člena se beseda "občinski syeŕ" nadomesti z be.
sedo "župan"'

3. ělen

Za 25. ćlenom se doda nov 25'a ćlen, ki se glasi:
''25'a člen''
"Najemnik je dolžan najeti poslovni prostor vzdrževati v zapisniško pre-
vzetem staniu, upoštevajoč normalno obrabo v skladu s standardi vzdr-
ževanja. V prĺmeru nuinega popravila je najemnik dolžan to takoj spo-
ročÍti najemodajalcu, oziroma upravliavcu, vendar najkasneje v lreh
dneh. Škodo, ki jo povzroči sam, ie dotžan odpraviti na svole sŕroške'

Po prenehaniu najema je najemnik dolžan poslovni prostor vrniti v sta-
niu, kot ga ie pĺevzel. ob predajise sesŕavl zaplsnik' Najemodaialec ie
dolžan naieti prostor vzdrževati tako, da bo opravĺI vsa investiciisko
vzdrževalna dela in s tem preprečil poslabšanje stanja predmetne za-
deve."

4. člen

28. člen odloka se spremeni,tako, da se besedilo novega člena glasi:
"Izhodiščna mesečna najemnina je izražena v EUR/m2 (preĺačunana v
tolarsko protivrednost po tečaiu Banke Slovenije na dan obračuna). Vŕ
šina naiemnine se glede na območja določi v sledeči višini:

območia
L

il.
ilt-

Na izračunano naiemnino se dodaio še predpisani prometni davek in
morebitne druge zakonske obveznosti.
Naiemnina se plačuje za tekoči mesec, in sicer do 5. v mesecu, razen
v pÍimerih, ko je to že drugače opredeljeno v pogodbi o naiemu poslov-
nega prostora' V primeru zamude plačila, se zaraěunavajo zakonite ob-
resti."

5. člen

Za 28. členom se dodata nov 28 a. in 28 b. člen, ki se glasita:
"28.a člen''
Naiemnik poslovnega prostora ie dolžan plačevati vse skupne in indi-
vidualne sŕroške obratovanja poslovnega prostora teÍ stroške nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča, ki se plačuieio poleg najemnine
in iih neposredno obračunajo pooblaščeni dĺstributerii ali naiemodaja-
lec."

''28' b člen''
Na podlagi pisne prošnje najemnika lahko župan s sklepom odobri
znižanie najemnine največ do 50 %, predvsem v naslednjih primerih:
- za čas adaptaciie poslovnega prostora s predhodnim pisnim sog/as-
jem najemodajalca, v okviru terminskega plana izvajanja del,

- za čas do enega leta za vse vsebine, ki so posebnega pomena za lG
kalno skupnost in je v njenem interesu, de se le ta dejavnost zaradi
pestrosti ponudbe ali ohranianja deficitarnih deiavnosti ohrani.

6. člen

Dosedanjim naiemnikom se določila pogodb iz sklenjenih razmerij v času
traianja pogodbe ne spreminjaio.

Stevilka: 361 -O2-9 / 2OO4
Bohiniska Bistrica, dne 2.1.1 0.2004

Żupanlaobčine Bohinj
EvgenÜa Kegl Korošec,
univ. dipl. inŽ. agr., l.r.

24.

Na podlagi 29. členaZakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS' št. 72/93,
6/94 - odločba Us, 45194 - odločba Us' 57194' 14/95, 20/95 - od-
loćba US, 63/95 oR, 73/95 - odločba US' 9/96 - odločba Us' 39/96
- odločba US, 44196 - odločba US, 26197, 7o/97 ' 10/98,68/98 - od-
ločba US, 74/98,'12/99 - Sklep US' 16/99 - Sklep US' 59/99 - odloc-
ba US, 70lOO, 100/00 - Sklep US, 28/01 - Ugotovitev US, 16/02 -
Sklep US in 51/o2) 29' clena Zakona o javnih financah (Uradni list RS' št.
79/99, 124/OO, 79/01, 3O/O2 in 56/02) tel|6., 102., 107., 108.,
113., in 'l'ĺ9' člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj'
št. 3/99) je občinski svet občine Bohinj na 17. redni seji, dne
23.12.2004 spreiel

ODLOK
o PRoRACUNU oBčlNE BoHlNJ zA LETo 2oo5

l' sPLoŠNE DoLocBE

1. člen

('|) S tem odlokom se določajo prihodki in drugi pĘemki ter odhodki in

drugi izdatki občine Bohinj za leto 2005 ter ureja način izvrševanja pro'
računa obcine Bohinj, upravljanje s premoŽenjem, zadolżevanje obči-
ne, poroštva občine, upravlianje dolgov ĺn druga vprašanja, v skladu z
zakonom o javnih financah in Statrĺtom občine Bohinj.

(2) Ta odlok tudi določa pravila, ki se uporabljajo za neposredne in po-
sredne uporabnike proračuna in prejemnike proračunskih sredstev pri
sestavi in predlożitvi finaněnih načrtov.

(3) Posamezni izrazi, ki jih uporablja ta odlok imajo pomen, ki ga določa
zakon o javnih financah.

2. člen

/- (1 ) S proračunom občine Bohini (v nadaljnjem besedilu: proračun), se za-
\ gotavljajo sredstva za financiranje funkcii občinskih organov, zaizuĄa-

nje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni
ali predpisi občine Bohinj.

(2) Sredstva proračuna se uporabliajo za namene, ki so določeni z zako-
ni oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi.

ll. clLJl PRoRAčUNA lN NAcEl_A oDLoKA

' 3. čl"n

Sredsfua proraÖuna se uporabljajo za financiranje funkcij občinskih orga-
I nov, zaittaianie njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z usta-

vo' zakoni ali občinskimi predpisi.

4. člen

Pri pripravi in izvrševanju proracuna ie treba spoštovati naćeli učinkovitosti
in gospodarnosti.

5. člen

V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo obcini oz. jih ustvan'jo

neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki občine oz. ne-
posrednih uporabnikov za posamezne namene.

6. člen

Vsi preiemki sluŽiio za pokrivanje vseh izdatkov. lzjema so prejemki' ki jih

kot namenske določa Zakon o javnih Íinancah in Zakon o izvľševanju pro-

Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporablja-
ti za namene, za katere so iim bila odobrena in ki so opredeljena v bilanci
prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma
razpolaganju z njimi.

V primeru, da se posamezen proračunski uporabnik preneha Íinancirati,
opravljanla niegovih nalog pa ne pre\rzame v celoti ali delno drug uporaF
nik, o razporeditvi neuporabljenih sredstev na predlog Župana odloči o[
činski svet občine Bohinj.

8. člen

obcinsko premoženje je po Zakonu o iavnih financah finančno in sfuarno.
Finančno premożenje so denarna sredstva, kapitalske nalożbe, ovredno'
teno premoženje v lasti občine' ki ga upravljajo javni zavodi ter terjafue'
Kapitalske naloŽbe so delnice in deleŽi v gospodarskih drużbah in javnih
podjetjih. Sfuarno premoženje so premicnine in nepremičnine.

lll. oBsEG PRoRAčUNA

(1) Proračun sestavljajo splošni in posebni del in načrt razvojnih progra-
mov, spreiema pa se na nivoju štirih mestnih kontov.

(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhod-
kov, račun finančnih terjatev in nalożb ter račun financiranja'

(3) Posebni del proracuna sestavljajo ĺinančni načrti občinske uprave in

krajevnih skupnosti.
Sestavni del proračuna so tudi načrti razĺojnih programov neposrednih
uporabnikov proračuna občine Bohinj.

9' člen

(1 ) V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki' ki ob-
segaJo:
1. davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke'
2' nedavčne prĺhodke'
3. prejete donacije in
4. transferne prihodke

(2) V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani nač ovani odhodki' ki or
segajo:
1. tekoče odhodke
2. tekoče transÍere
3. investicijske odhodke in
4. investicijske transferje

(3) V računu Íinančnih terjatev in nalożb so izkazana vsa prejeta sredstva
od wnjenih posojil, od prodanih kapitalskih vlog in vsa sredstva danih
posojil ter za nakup kapitalskih naložb

(4) V racunu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolżevanie
občine, ki je povezano s Íinanciranjem preseżkov odhodkov nad pri-

hodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad pre'iem-
ki v računi Íinančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dol-
gov v računu financiranja'

10. člen

('ĺ ) Konsolidaciia Proračuna občine in finančnih načrtov Krajevnih skupno-
sti občine Bohinj se za leto 2005 na ravni podskupin kontov določav na-
slednjih zneskih (v 000 SIT):

A. BlláNcA PRlHoDKov lN oDHoDKoV
v 000 SIT

Podskupina kontov Proračun 2oo5

SKUPAJ pRtHODK| (7 O+7 1 +7 2+7 3+74)
TEKOCI PRIHODKI (7 O+7 1)

DAVCNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoŽenje
704 Domači davki na blago in storifue
706 Drugi davki
NEDAVCNI PRIHODKI
71o Udeleżba na dobičku in dohodki od premož'
711 Takse in pristoibine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

ABCDE
75423
64322
43322

t.

70

ĺ.o89.788
831.990
536.875
281.434
121.522
't33.919

0
295.115

77.618
3.684
6.5 3

188.590
18.660
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7. člen računa RS ter prelemki, ki so v obrazložitvi proračuna Vezani na določene

Te spremembe odloka začnejo veljati 15 dni po obiavi v uradnem glasilu izdatke'

občine Bohinj. 7. ćlen

prenočevanje v imenu in za racun občine hkrati s koriščen|em storitev
prenočevanja ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

(2) osebe iz prejšnjega odstavka moraio pobirati in odvajati turistično tak-
so za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila
storitev za prenočevanje.

(3) osebe iz prvega odstavka tega čIena so dolżne do 25. dne V mesecu
za pretekli mesec dostaviti izpolnjen predpisan obrazec in nakazati tu-
ristično takso za prenočevanje na poseben raćun občine, ki je nave-
den na obrazcu.

.10. clen

(1) Fizične pravne osebe in samostojni podjetnik posameznik, lastniki po-
čitniških hiš oziroma stanovanj so pavšalno turistično takso dolżni pla-
čati na osnovi odločbe občinske uprave občine najkasne.|e do 3'ĺ ' mar-
ca za preteklo leto.

Vll. sPREMLJANJE lN NADzoR NAD PoBlRANJEM TURlsTlčNE
TAKSE IN OBVEZNA VSEBINA PREDPISANEGA OBRAZCA

1'l. člen
(1) osebe iz prvega odstavka 9. člena so v roku, ki so dolžne predložiti

občinĺ mesečno poročilo, na predpisanem obrazcu in v določenem
roku. Mesečno poročilo se lahko posreduje tudi v elektronski obliki.

(2) Predpisan obrazec mora vsebovati najmanj:
- osnovne identiÍikacijske podatke o zavezancu za pobiranje in odva-

janje turistične takse'
- nastanitvene zmogljivosti,
- število nočitev posameznega turista,
- število oseb, ki so uveljavljale olajšave oziroma oprostitve plačila,
- razlog olaišave oziroma oprostitve,
- znesek plačane turistične takse ter
- obdobje' na katero se poročilo nanaša,
- številka računa na katerega je potrebno turistično takso za prenoče-

vanje odvesti.
(3) obliko obfazca iz prejšniega odstavka tega člena in način poročanja v

elektronski obliki dolo i župan s sklepom, ki se objavi v Uradnem gla-
silu občine, najkasneie v 60 dneh po sprejetju tega odloka.

12. člen
(1 ) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične taksé ter vodenjem

evidenc opravlja občinsko redarstvo in pristojni organ občine ter pri-
stoini davčni organ. Nadzor lahko opravl|a tudi pristojni občinski in-
špekcijski organ, ustanovljen v skladu s predpisom, ki ureja lokalno sa-
moupravo.

(2) Pooblaščena uradna oseba izvaja nadzor nad načinom plačevanja tu-
ristične takse ter nad dostavlianjem mesečnih poročil o plačanituristič-
ni taksi.

(3) Pooblaščena uradna oseba ugotavlja verodostojnost podatkov na
predpisanem obrazcu s podatki' ki so jih zavezanci po zakonu dolžni
voditi v kniigi gostov oziroma drugi evidenci turistov.

(4)Zavezanci so dolŽni pooblašceni uradni osebi omogociti nadzor ter
dati na vpogled listine iz tretjega odstavka tega člena.

VIII. PRISILNA IZTERJAVA TURISTICNE TAKSE

13. člen
(1) Prisilno iżerjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ po po-

stopku' ki ga določa zakon o spodbujanju razvoja turizma.

lx' PREHoDNE lN KoNčNE DoLocBE

'14. clen
(1) Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati odlok o turistič-

ni taksi v občini Bohini (Ur. Vestnik občine Bohinj, śt. 4/98).

15. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po ob'iavi v uradnem vestniku ob-

čine Bohinj.

Številka: 333-07 -3 / 2oo 4
Datum:2.12.2OO4

Żupaniaobčine Bohinj:
Evgenija Kegl Korošec,

univ. dipl. inŽ. agr.

23.

Na podlagi določila Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (UR.
list SRS, št' 18/74,34/88in Ur. Ljst Rs Št. 102/02-odl. US RS)' določil
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoŽenjem
dźave in občin (Ur. list RS, št. 12/03 in 77 /o3\ in 'l6, člena statuta obči-
ne Bohinj (Ur. vestnik občine Bohinj, št' 3/99 in 1/03)' |e občinski svet
obcine Bohinj na svoji 15. redni seji dne 21.'ĺ0.2004 spreiel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah

odloka o oddajanju poslovnlh prostorov v najem

1' ělen

V odloku o odda|anju poslovnih prostorov V naiem v občini Bohinj (Ur. list
Rs' št. 34ls6)' se 1. odstavek 5. člena spremeni, tako da se glasi: "Ko-
misijo za oddajo poslovnih prostorov v naiem imenuie Župan.''

2' člen

V drugem odstavku 6. člena se beseda "občinski syeŕ" nadomesti z be.
sedo "župan"'

3. ělen

Za 25. ćlenom se doda nov 25'a ćlen, ki se glasi:
''25'a člen''
"Najemnik je dolžan najeti poslovni prostor vzdrževati v zapisniško pre-
vzetem staniu, upoštevajoč normalno obrabo v skladu s standardi vzdr-
ževanja. V prĺmeru nuinega popravila je najemnik dolžan to takoj spo-
ročÍti najemodajalcu, oziroma upravliavcu, vendar najkasneje v lreh
dneh. Škodo, ki jo povzroči sam, ie dotžan odpraviti na svole sŕroške'

Po prenehaniu najema je najemnik dolžan poslovni prostor vrniti v sta-
niu, kot ga ie pĺevzel. ob predajise sesŕavl zaplsnik' Najemodaialec ie
dolžan naieti prostor vzdrževati tako, da bo opravĺI vsa investiciisko
vzdrževalna dela in s tem preprečil poslabšanje stanja predmetne za-
deve."

4. člen

28. člen odloka se spremeni,tako, da se besedilo novega člena glasi:
"Izhodiščna mesečna najemnina je izražena v EUR/m2 (preĺačunana v
tolarsko protivrednost po tečaiu Banke Slovenije na dan obračuna). Vŕ
šina naiemnine se glede na območja določi v sledeči višini:

območia
L

il.
ilt-

Na izračunano naiemnino se dodaio še predpisani prometni davek in
morebitne druge zakonske obveznosti.
Naiemnina se plačuje za tekoči mesec, in sicer do 5. v mesecu, razen
v pÍimerih, ko je to že drugače opredeljeno v pogodbi o naiemu poslov-
nega prostora' V primeru zamude plačila, se zaraěunavajo zakonite ob-
resti."

5. člen

Za 28. členom se dodata nov 28 a. in 28 b. člen, ki se glasita:
"28.a člen''
Naiemnik poslovnega prostora ie dolžan plačevati vse skupne in indi-
vidualne sŕroške obratovanja poslovnega prostora teÍ stroške nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča, ki se plačuieio poleg najemnine
in iih neposredno obračunajo pooblaščeni dĺstributerii ali naiemodaja-
lec."

''28' b člen''
Na podlagi pisne prošnje najemnika lahko župan s sklepom odobri
znižanie najemnine največ do 50 %, predvsem v naslednjih primerih:
- za čas adaptaciie poslovnega prostora s predhodnim pisnim sog/as-
jem najemodajalca, v okviru terminskega plana izvajanja del,

- za čas do enega leta za vse vsebine, ki so posebnega pomena za lG
kalno skupnost in je v njenem interesu, de se le ta dejavnost zaradi
pestrosti ponudbe ali ohranianja deficitarnih deiavnosti ohrani.

6. člen

Dosedanjim naiemnikom se določila pogodb iz sklenjenih razmerij v času
traianja pogodbe ne spreminjaio.

Stevilka: 361 -O2-9 / 2OO4
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Żupanlaobčine Bohinj
EvgenÜa Kegl Korošec,
univ. dipl. inŽ. agr., l.r.

24.

Na podlagi 29. členaZakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS' št. 72/93,
6/94 - odločba Us, 45194 - odločba Us' 57194' 14/95, 20/95 - od-
loćba US, 63/95 oR, 73/95 - odločba US' 9/96 - odločba Us' 39/96
- odločba US, 44196 - odločba US, 26197, 7o/97 ' 10/98,68/98 - od-
ločba US, 74/98,'12/99 - Sklep US' 16/99 - Sklep US' 59/99 - odloc-
ba US, 70lOO, 100/00 - Sklep US, 28/01 - Ugotovitev US, 16/02 -
Sklep US in 51/o2) 29' clena Zakona o javnih financah (Uradni list RS' št.
79/99, 124/OO, 79/01, 3O/O2 in 56/02) tel|6., 102., 107., 108.,
113., in 'l'ĺ9' člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj'
št. 3/99) je občinski svet občine Bohinj na 17. redni seji, dne
23.12.2004 spreiel

ODLOK
o PRoRACUNU oBčlNE BoHlNJ zA LETo 2oo5

l' sPLoŠNE DoLocBE

1. člen

('|) S tem odlokom se določajo prihodki in drugi pĘemki ter odhodki in

drugi izdatki občine Bohinj za leto 2005 ter ureja način izvrševanja pro'
računa obcine Bohinj, upravljanje s premoŽenjem, zadolżevanje obči-
ne, poroštva občine, upravlianje dolgov ĺn druga vprašanja, v skladu z
zakonom o javnih financah in Statrĺtom občine Bohinj.

(2) Ta odlok tudi določa pravila, ki se uporabljajo za neposredne in po-
sredne uporabnike proračuna in prejemnike proračunskih sredstev pri
sestavi in predlożitvi finaněnih načrtov.

(3) Posamezni izrazi, ki jih uporablja ta odlok imajo pomen, ki ga določa
zakon o javnih financah.

2. člen

/- (1 ) S proračunom občine Bohini (v nadaljnjem besedilu: proračun), se za-
\ gotavljajo sredstva za financiranje funkcii občinskih organov, zaizuĄa-

nje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni
ali predpisi občine Bohinj.

(2) Sredstva proračuna se uporabliajo za namene, ki so določeni z zako-
ni oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi.

ll. clLJl PRoRAčUNA lN NAcEl_A oDLoKA

' 3. čl"n

Sredsfua proraÖuna se uporabljajo za financiranje funkcij občinskih orga-
I nov, zaittaianie njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z usta-

vo' zakoni ali občinskimi predpisi.

4. člen

Pri pripravi in izvrševanju proracuna ie treba spoštovati naćeli učinkovitosti
in gospodarnosti.

5. člen

V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo obcini oz. jih ustvan'jo

neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki občine oz. ne-
posrednih uporabnikov za posamezne namene.

6. člen

Vsi preiemki sluŽiio za pokrivanje vseh izdatkov. lzjema so prejemki' ki jih

kot namenske določa Zakon o javnih Íinancah in Zakon o izvľševanju pro-

Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporablja-
ti za namene, za katere so iim bila odobrena in ki so opredeljena v bilanci
prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma
razpolaganju z njimi.

V primeru, da se posamezen proračunski uporabnik preneha Íinancirati,
opravljanla niegovih nalog pa ne pre\rzame v celoti ali delno drug uporaF
nik, o razporeditvi neuporabljenih sredstev na predlog Župana odloči o[
činski svet občine Bohinj.

8. člen

obcinsko premoženje je po Zakonu o iavnih financah finančno in sfuarno.
Finančno premożenje so denarna sredstva, kapitalske nalożbe, ovredno'
teno premoženje v lasti občine' ki ga upravljajo javni zavodi ter terjafue'
Kapitalske naloŽbe so delnice in deleŽi v gospodarskih drużbah in javnih
podjetjih. Sfuarno premoženje so premicnine in nepremičnine.

lll. oBsEG PRoRAčUNA

(1) Proračun sestavljajo splošni in posebni del in načrt razvojnih progra-
mov, spreiema pa se na nivoju štirih mestnih kontov.

(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhod-
kov, račun finančnih terjatev in nalożb ter račun financiranja'

(3) Posebni del proracuna sestavljajo ĺinančni načrti občinske uprave in

krajevnih skupnosti.
Sestavni del proračuna so tudi načrti razĺojnih programov neposrednih
uporabnikov proračuna občine Bohinj.

9' člen

(1 ) V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki' ki ob-
segaJo:
1. davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke'
2' nedavčne prĺhodke'
3. prejete donacije in
4. transferne prihodke

(2) V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani nač ovani odhodki' ki or
segajo:
1. tekoče odhodke
2. tekoče transÍere
3. investicijske odhodke in
4. investicijske transferje

(3) V računu Íinančnih terjatev in nalożb so izkazana vsa prejeta sredstva
od wnjenih posojil, od prodanih kapitalskih vlog in vsa sredstva danih
posojil ter za nakup kapitalskih naložb

(4) V racunu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolżevanie
občine, ki je povezano s Íinanciranjem preseżkov odhodkov nad pri-

hodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad pre'iem-
ki v računi Íinančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dol-
gov v računu financiranja'

10. člen

('ĺ ) Konsolidaciia Proračuna občine in finančnih načrtov Krajevnih skupno-
sti občine Bohinj se za leto 2005 na ravni podskupin kontov določav na-
slednjih zneskih (v 000 SIT):

A. BlláNcA PRlHoDKov lN oDHoDKoV
v 000 SIT

Podskupina kontov Proračun 2oo5

SKUPAJ pRtHODK| (7 O+7 1 +7 2+7 3+74)
TEKOCI PRIHODKI (7 O+7 1)

DAVCNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoŽenje
704 Domači davki na blago in storifue
706 Drugi davki
NEDAVCNI PRIHODKI
71o Udeleżba na dobičku in dohodki od premož'
711 Takse in pristoibine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

ABCDE
75423
64322
43322

t.

70

ĺ.o89.788
831.990
536.875
281.434
121.522
't33.919

0
295.115

77.618
3.684
6.5 3

188.590
18.660
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KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Pnhodki od prodaje zemlj. in neopr. dogl. sred.
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Preiete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transfemi prihodki iz drugih javnoÍinanč.instit.
741 Prejeta sredsfu.iz držav'proračun iz sred. EU

Uporabnik lahko prewema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo pla-
čilo v prihodnjih letih, če so za ta namen że planirana sredsfua v prorŕF
čunu za tekoče leto.
Skupni obseg prewetih obveznosti iz pre|šnjega odstavka za investicij-
ske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 o/o teh pra-
vic porabe v sprejetem finančnem naćrtu neposrednega uporabnĺka,
od tega:
- v letu 2005 največ 70 % pravic porabe in
- v ostalih letih 30 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prewetih obveznosti uporabnika iz drugega odstavka
tega člena za blago in storitve ter tekoče transÍere ne sme presegati
25 % teh pravic porabe v sprejetem Íinančnem načrtu uporabnika.
omejitve ż tretjega in četrtega odstavka tega lena se ne nanašajo na
prewemanje obveznosti iz prihodkov donacij in z najemnimi pogodbami.

(2) Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so za to izpolnjeni vsi z
ustavo, zakoni ali drugimi predpisi določeni pogoji, če z zakonom o jav-
nih financah in tem odlokom ni določeno drugače.

13. č|en

(1) Neposredni uporabniki smejo placevati obveznosti le v obsegu, ki ga
za trĺmesečje ali drugo obdobje v skladu s predpisom ministra za finan-
ce, neposrednemu uporabniku določi żupanja (v nadaljnjem besedilu:
kvota)' Pľi doloćanju predloga k ote mora delavec občinske uprave'
pristojen za Íinance' upoštevati določĺla zakona o iavnih financah.

(2) Delavec občinske uprave, pristojen zaÍinance, nač uje likvidnost pro-
raěuna z napovedjo denarnega toka proračuna na podlagi mesečnih
načrtov za izvrševanie proračuna, ki iih pripravi na način in v rokih, ki
jih prepiše ministeĹ pristojen za finance.

18' člen
obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za
posamezne namene porabe določeni v zakonu o izvrševanju državnega
proracuna.

Neposredni uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje że opravljenih
nabav blaga, storitev in gradbenih del. Dogovarjanje o predplačilih je moŽ-
no le izjemoma in sicer v primeru in na način, ki ga predpiše minister za Íi-
nance.

19. člen

(1 ) Za izvrševanje proračuna je odgovorna żupanja. odredbodajalec pro-
računaje żupanja oziroma od nje pooblaščena oseba

(2) Poleg odločĺtev, ki jih županja spĘema v skladu s tem odlokom, je žu-
panja v skladu s Statutom občine pooblaščena, da samostojno odlo-
ča:
- o pridobitvi in odtujitvi premičnega premożenja,
- o pridobitvi nepremičnega premożenja do višine 3'o00.000 slT
- o brezplačni pridobitvi' ki bi powroćila večje stroške ali če je lastni-

štvo povezano s pogoji' ki bi lahko pouzročili obveznosti za občino' je
potrebno predhodno pridobiti sklep občinskega sveta.

(3) Pri neposrednih uporabnikih proračuna (krajevnih skupnostih) so odre-
dbodajalci predsedniki Krajevnih skupnosti, ki so hkrati tudi zadolżeni,
da uskladijo finančne načrte krajevnih skupnosti z sprejetim občinskim
proračunom.

V. PREBAzPoREJANJE PRoRAčUNsKlH sREDSTEV

20. člen

(1 ) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati razen pod pogoji in na
način, ki jih določa ta odlok in zakon o javnih Íinancah, upoštevaje
strukturo predloga proračuna. Prerazporejanje sredstev med bilanco
prihodkov in odhodkov, računom finančnih ter'jatev in nalożb in raču-
nom financiranja ni dovoljeno.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega Ölena županja lahko prerazporedi pro-
računska sredstva tako, da spremeni namen in višino sredstev za po-
samezne naloge v oĺĺĺiru sredstev, ki so namenjene za posamezno de_
javnost oziroma področje, če s tem ni bistveno ogrożeno izvajanje na-
log, za katere so bila zagotovljena sredsfua, vęndar najvec do 20o/o, pri
čemer mora upoštevati strukturo predloga proračuna.

(3) o prerazporeditvi proračunskih sredstev iz drugega odstavka tega čle-
na mora Županja poročati občinskemu svetu vsakih šest mesecev.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena predsedniki krajevnih skupnosti
ĺahko prerazporedijo proračunska sredstva tako, da spremenijo na-
men in višino sredstev za posamezne naloge v okviru sredstev, ki so
namenjene za posamezno dejavnost, če s tem ni bisfueno ogrożeno iz-
vajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ
do 20 o/o, pri čemer morajo upoštevati strukturo predloga finančnega
nač a kra'ievne skupnosti.

(5) o prerazporedifui proračunskih sredstev iz četrtega odstavka tega čle-
na, morajo predsedniki krajevnih skupnosti porocati občinskemu sve-
tu vsakih šest mesecev.

21. člen

(1 ) obveznosti iz občinskega dolga, stroškov, povezanih zzadolževanjem
in poroštev, se poravnavajo ne glede na sredstva, ki so za ta namen iz-
kazanav posebnem delu proračuna.

(2) Ne glede na določbo -1. odstavka prejšnjega člena lahko żupanja pre-
razporedi sredstva za pokrivanje obveznosti prejšnjega odstavka iz bi-
lance prihodkov in odhodkov.

Vl. zAcAsNo ZADRŽEVANJE IZVBŠEVANJA PRoRAčUNA lN
REBALANS

22. člen

(1) Ce se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za
proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki aĺi
zmanjšajo prejemki proračuna, lahko żupanja v skladu z zakonom o
javnih Íinancah, na predlog občinske uprave, največ za 45 dni zadrżi
izurševanje posameznih izdatkov ter o tem takoj obvesti občinski svet.

(2) Ce se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrżanla izvrševanja pro-
računa proračun ne more uravnovesiti, mora najkasneje 15 dni pred
iztekom roka za začasno zadrżanje Župan|a predlagati rebalans prora-
čuna.

23. člen

(1) Ce se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi ka-
terega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi županja te ob-
veznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen.

(2) Ce se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost ne-
posrednega uporabnika, se Sorazmerno poveča ali zmanjša obseg
sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. o povečanju in
zmanjšanju sredstev odloča Župan.

Vll. sPLoŠNA PRoRAčUNSKA REzERVAclJA lN PRoRAčUNSKA
BEZERVA

24. č,len

('ĺ)V splošno proračunsko rezervac'ljo se V letu 2005 izloči o,47 oloprŕ
hodkov iz bilance prihodkov in odhodkov oziroma 5.048.837,0O SlT.

(2) Sredstva splošne proracunske rezervacije se uporabljajo za nepredvi-
dene namene, za katere v proracunu niso zagotovljena sredstva, ali za
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredsfua
v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče na-
č ovati.

(3) o uporabi sredstev sploŠne proračunske rezervacije odloča Župan.

25. ćlen

(1 ) V proračunsko rezervo, ki deluie kot proračunski sklad, se v letu 2005
izloči 0,18 o/o prihodkov oziroma 2.000.000'00 SlT.

(2) V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseżenih letnih
prejemkov proračuna v višini, ki je doloÖena v prejšniem odstavku ven-
dar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Del sredstev se izlo-
ča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem raču-
nu proračuna za preteklo leto.

(3) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov
za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski
plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša,
množični pojav nalezljive človeške' živalske ali rastlinske bolezni, dru-
ge nesreče, ki jih pouzroča|o naravne sile in ekološke nesreče.

(4) o uporabi sredstev proraćunske rezerve do višine 500.oo0 SlT odlo-
ča na predlog ob inske uprave tupan in o uporabi sredstev obvesti ob-
činski svet s pisnim poročilom'

(5) V primerih ko financiranje izdatkov za odpravo posledic presega Višino,
ki je določena v prejšnjem odstavku, odloěa občinski svet obcine s po-
sebnim odlokom.

26. člen

('ĺ ) V okviru računa proračuna se lahko ustanovi proračunski sklad.
(2) Proraćunski sklad je evidenčni račun v olĺriru računa proračuna, ki ga

odpre občina zaradi ločenega vodenja določenih pĘemkov in izdat-
kov in Uresničevanje posebnega namena. Proračunski sklad se v skĺa-
du z zakonom o javnih financah ustanovi s posebnim odlokom.

Vlll' DRUGE DoLocBE, PoMEMBNE zA |ZVRŠEVANJE PRoRAčUNA

27' ćlen

občinska uprava občine Bohinj:
- izvaja finančno poslovanje proračuna;
- nadzoruje porabo sredstev pri neposrednih in posrednih uporabnikih

proračuna in o nepravilnostih obvešča Županjo ter mu predlaga ustrezne
ukrepe;

- v skladu z zakonom o javnih Íinancah načĺ1uje likvidnost proračuna in
predlaga obseg izdatkov neposrednih uporabnikov za določeno obdobje
(kvoto).

- obvešča županjo o višini prostih denarnih sredstev proračuna
- v skladu z zakonom o javnih financah pripravlja ustrezna poročila za ob_

činski svet

28. člen

Neposredni in posredni uporabniki, ki se Íinancirajo iz občinskega prora-
čuna, obračunavajo amortizacijo v skladu z zakonom.

29. člen

Sredstva' ki jih neposredni in posredni proračunski uporabniki doseŽejo z
lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje materialnih stroškov, inve-
sticijsko wdrŽevanje ali investicije, če ni z zakoni' odloki ali drugimi pred-
pisi drugače določeno.

4.650
4.650

o
170
170

o
252.974
251.978

1.000

Podskupina kontov Proĺačun 2oo5

ll.
40

SKUPAJ ODHODKT (4O+ 41 + 42+ 43)
TEKočl oDHoDKl
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4O2 lzdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKočl TRANSFER|
410 Subvencije
41'l TransfeÍi posameznĺkom in gospodinjstvom
41 2 TransÍeri neprof itni m organiz. in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.175.223
s76.439
128.447
2't.889

4't4-304
3.200
8.599

351.741
7't.'t49

150.523
40.831
89.238

0
175.176
175.176
71.467
30.929
40.938

- 85.435

41

42

43

Podskupina kontov Proĺaěun 2oo5

lV. PREJETA vRAčllá DANIH PosoJlL tN PRoDAJA
KAPITALSK|H DELEŽEV ę 5o+7 51 +7 52l
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deleŽev
752 Kupnine iz naslova privatizacij

v. DANA PosoJllá lN PoVEčANJE KAP|TALSK|H
DELEŽEV (440+441+4421 3'549
44O Dana posojila 2.029
441 Povečanje kapitalskih deleżev in naloŽb 1.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizaciie 52O

vl. PREJETA MlNUs DANA PosoJllá lN SPREMEMBE
KAP|TALSK|H DELEŽEV (lV.-V.) 7.921

c. RAčUN F|NANCIRANJA

Podskupina kontov Proraěun 2oo5

Vll. ZADoIźEVANJE(5oo)
500 Domače zadolŹevanje

Vlll. oDPLAč|LA DoLGA
550 odplačila domačega dolga 16.500

lx. PoVEčANJE (ZMANJŠANJE) sREDsTEv NA RAčUN|H

431 lnvest. tran. prav.in fiz.oseb.,ki niso pror.upor.
43 2 l nvesticijski transferi proračun. u porabnĺkom

lll. PRoRAčuNsKl PRESEŽEK (l._ ll)
PRoRAčUNsKl PR|MANKL,AJ (l.- ll)

B. RAčUN F|NANčN|H TERJATEV lN NALoŽB

14. člen

(1) Neposredni uporabniki proračunskih sredstev (občinski organi ali
organizacije in občinska uprava) lahko pre\rzemajo ĺn izplačujejo sred_
sfua proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen ter
do višine, ki sta določena s proračunom, in če so za to izpolnjeni vsi z
ustavo, zakoni ali drugimi predpisi določeni pogoji' če z zakonom o jaľ.
nih Íinancah in tem odlokom ni določeno drugače.

(2) Posredni uporabniki (iavni skladi, javni zavodi ter agencije, katerih
ustanovitelj je občina) lahko prewemajo obveznosti v breme proraču-
na le v olĺrĺru sredstev in za namene, ki so določenĺ s proračunom, in
če so izpoĺnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

(3) Neposredni uporabniki proračuna morajo pri prerrzemanju obveznosti
dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 dni in največ 90 dni od dneva
prejema računa in sicer v skladu z 'l8' členom 7akona o iaĺrševanju
proračuna RS za leto 2oo3 in 2oo4 (Uradni list št. 118/2oo2). Plačil_
ni rok prične teči z dnem' ko neposredni porabnik prejme listĺno' kj je
podlaga za plačilo.

(4) Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi pro
računskih sredstev za nabavo blaga in naroćanje storitev upoštevati f-\
določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za iz- \:
delavo programov za javna naročila investicijske gaznačĄa. Neposred_
ni Uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolŽni upoštevati
tudi Navodilo za oddajo iavnih naročil male wednosti, ki ga izda Župan.

15. člen

(1) obveznosti v breme proračuna ob ine se plačujejo v rokih, ki se za po-
samezne namene porabe določijo v zakonu o izwševanju dźavnega
proračuna.

(2) Neposredni uporabnik uporablja síedstva za plačevanje że opravljenih
nabav blaga, storitev in gradbenih del. Dogovarjanje predplačil je moŽ-
no le izjemoma ob primemem zavarovanju predplaćil v skladu s predpi-
som ministra za finance ter na podlagi predhodnega soglasja Župana.

16. člen

(1) Sredstva subvenci|, posojil in drugih oblik občinskih pomoči se dode'
lijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa objavljenega v
Uradnem vestniku občine Bohinj.

17. clen

(1) Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago Verodostojno knjigovoÉ
sko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pravni temelj in
višino obveznosti, ki izhaja iz verodostdne knjigovodske listine, je tre.
ba pred izplačilom preveriti in pisno potrditi'

(2) Če se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna neupraviče-
no iaĺnšeno' mora neposredni uporabnik takoj zahtevati vračilo v pro-
račun.

11.470
2.470
9.OOO

o

(t.+tv.+vil.-il.-v.-vilt.)
NETo ZADoLŽEVANJE (Vll'-Vl ll')

o
0

16.500

- 94.014
- 16.500x.

xt. NETO FTNANCTRANJE (Vt.+Vil-Vilt-tx.) 85.435

(2) Primanjkljaj' ki ga izkazuje konsolĺdacija Proračuna občĺne Bohinj in fĺ-
nančnih načrtov Krajevnih skupnosti občine Bohinj za leto 2005, se
financira iz naslova ocene preseŽka sredstev na računih na dan
31.'l2.2oo4 v višini 94.0'l3.700'00 SlT.

-l1. člen

(1) občina Bohinj v letu 2005 razpolaga s tistimi prejemki' ki bodo Wla-
čani v njen proračun do konca tekočega leta.

(2) Med izdatke proračuna se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki so izw-
šena do konca tekočega leta' Sredstva proračuna za leto 2005 se na-
kazuiejo uporabnikom proračuna in pĘemnikom proračunskih sred-
stev do konca proraěunskega leta in sicer do 31. decembra 2005.

IV. lzvRŠEVANJE PRoRAčUNA

12. člen

(1)Uporabniki proračunskih sredstev smejo pre\zemati obveznosti le v
okviru sredstev, ki sov proračunu predvidenaza posamezne namene.
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KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Pnhodki od prodaje zemlj. in neopr. dogl. sred.
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Preiete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transfemi prihodki iz drugih javnoÍinanč.instit.
741 Prejeta sredsfu.iz držav'proračun iz sred. EU

Uporabnik lahko prewema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo pla-
čilo v prihodnjih letih, če so za ta namen że planirana sredsfua v prorŕF
čunu za tekoče leto.
Skupni obseg prewetih obveznosti iz pre|šnjega odstavka za investicij-
ske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 o/o teh pra-
vic porabe v sprejetem finančnem naćrtu neposrednega uporabnĺka,
od tega:
- v letu 2005 največ 70 % pravic porabe in
- v ostalih letih 30 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prewetih obveznosti uporabnika iz drugega odstavka
tega člena za blago in storitve ter tekoče transÍere ne sme presegati
25 % teh pravic porabe v sprejetem Íinančnem načrtu uporabnika.
omejitve ż tretjega in četrtega odstavka tega lena se ne nanašajo na
prewemanje obveznosti iz prihodkov donacij in z najemnimi pogodbami.

(2) Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so za to izpolnjeni vsi z
ustavo, zakoni ali drugimi predpisi določeni pogoji, če z zakonom o jav-
nih financah in tem odlokom ni določeno drugače.

13. č|en

(1) Neposredni uporabniki smejo placevati obveznosti le v obsegu, ki ga
za trĺmesečje ali drugo obdobje v skladu s predpisom ministra za finan-
ce, neposrednemu uporabniku določi żupanja (v nadaljnjem besedilu:
kvota)' Pľi doloćanju predloga k ote mora delavec občinske uprave'
pristojen za Íinance' upoštevati določĺla zakona o iavnih financah.

(2) Delavec občinske uprave, pristojen zaÍinance, nač uje likvidnost pro-
raěuna z napovedjo denarnega toka proračuna na podlagi mesečnih
načrtov za izvrševanie proračuna, ki iih pripravi na način in v rokih, ki
jih prepiše ministeĹ pristojen za finance.

18' člen
obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za
posamezne namene porabe določeni v zakonu o izvrševanju državnega
proracuna.

Neposredni uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje że opravljenih
nabav blaga, storitev in gradbenih del. Dogovarjanje o predplačilih je moŽ-
no le izjemoma in sicer v primeru in na način, ki ga predpiše minister za Íi-
nance.

19. člen

(1 ) Za izvrševanje proračuna je odgovorna żupanja. odredbodajalec pro-
računaje żupanja oziroma od nje pooblaščena oseba

(2) Poleg odločĺtev, ki jih županja spĘema v skladu s tem odlokom, je žu-
panja v skladu s Statutom občine pooblaščena, da samostojno odlo-
ča:
- o pridobitvi in odtujitvi premičnega premożenja,
- o pridobitvi nepremičnega premożenja do višine 3'o00.000 slT
- o brezplačni pridobitvi' ki bi powroćila večje stroške ali če je lastni-

štvo povezano s pogoji' ki bi lahko pouzročili obveznosti za občino' je
potrebno predhodno pridobiti sklep občinskega sveta.

(3) Pri neposrednih uporabnikih proračuna (krajevnih skupnostih) so odre-
dbodajalci predsedniki Krajevnih skupnosti, ki so hkrati tudi zadolżeni,
da uskladijo finančne načrte krajevnih skupnosti z sprejetim občinskim
proračunom.

V. PREBAzPoREJANJE PRoRAčUNsKlH sREDSTEV

20. člen

(1 ) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati razen pod pogoji in na
način, ki jih določa ta odlok in zakon o javnih Íinancah, upoštevaje
strukturo predloga proračuna. Prerazporejanje sredstev med bilanco
prihodkov in odhodkov, računom finančnih ter'jatev in nalożb in raču-
nom financiranja ni dovoljeno.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega Ölena županja lahko prerazporedi pro-
računska sredstva tako, da spremeni namen in višino sredstev za po-
samezne naloge v oĺĺĺiru sredstev, ki so namenjene za posamezno de_
javnost oziroma področje, če s tem ni bistveno ogrożeno izvajanje na-
log, za katere so bila zagotovljena sredsfua, vęndar najvec do 20o/o, pri
čemer mora upoštevati strukturo predloga proračuna.

(3) o prerazporeditvi proračunskih sredstev iz drugega odstavka tega čle-
na mora Županja poročati občinskemu svetu vsakih šest mesecev.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena predsedniki krajevnih skupnosti
ĺahko prerazporedijo proračunska sredstva tako, da spremenijo na-
men in višino sredstev za posamezne naloge v okviru sredstev, ki so
namenjene za posamezno dejavnost, če s tem ni bisfueno ogrożeno iz-
vajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ
do 20 o/o, pri čemer morajo upoštevati strukturo predloga finančnega
nač a kra'ievne skupnosti.

(5) o prerazporedifui proračunskih sredstev iz četrtega odstavka tega čle-
na, morajo predsedniki krajevnih skupnosti porocati občinskemu sve-
tu vsakih šest mesecev.

21. člen

(1 ) obveznosti iz občinskega dolga, stroškov, povezanih zzadolževanjem
in poroštev, se poravnavajo ne glede na sredstva, ki so za ta namen iz-
kazanav posebnem delu proračuna.

(2) Ne glede na določbo -1. odstavka prejšnjega člena lahko żupanja pre-
razporedi sredstva za pokrivanje obveznosti prejšnjega odstavka iz bi-
lance prihodkov in odhodkov.

Vl. zAcAsNo ZADRŽEVANJE IZVBŠEVANJA PRoRAčUNA lN
REBALANS

22. člen

(1) Ce se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za
proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki aĺi
zmanjšajo prejemki proračuna, lahko żupanja v skladu z zakonom o
javnih Íinancah, na predlog občinske uprave, največ za 45 dni zadrżi
izurševanje posameznih izdatkov ter o tem takoj obvesti občinski svet.

(2) Ce se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrżanla izvrševanja pro-
računa proračun ne more uravnovesiti, mora najkasneje 15 dni pred
iztekom roka za začasno zadrżanje Župan|a predlagati rebalans prora-
čuna.

23. člen

(1) Ce se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi ka-
terega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi županja te ob-
veznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen.

(2) Ce se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost ne-
posrednega uporabnika, se Sorazmerno poveča ali zmanjša obseg
sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. o povečanju in
zmanjšanju sredstev odloča Župan.

Vll. sPLoŠNA PRoRAčUNSKA REzERVAclJA lN PRoRAčUNSKA
BEZERVA

24. č,len

('ĺ)V splošno proračunsko rezervac'ljo se V letu 2005 izloči o,47 oloprŕ
hodkov iz bilance prihodkov in odhodkov oziroma 5.048.837,0O SlT.

(2) Sredstva splošne proracunske rezervacije se uporabljajo za nepredvi-
dene namene, za katere v proracunu niso zagotovljena sredstva, ali za
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredsfua
v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče na-
č ovati.

(3) o uporabi sredstev sploŠne proračunske rezervacije odloča Župan.

25. ćlen

(1 ) V proračunsko rezervo, ki deluie kot proračunski sklad, se v letu 2005
izloči 0,18 o/o prihodkov oziroma 2.000.000'00 SlT.

(2) V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseżenih letnih
prejemkov proračuna v višini, ki je doloÖena v prejšniem odstavku ven-
dar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Del sredstev se izlo-
ča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem raču-
nu proračuna za preteklo leto.

(3) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov
za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski
plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša,
množični pojav nalezljive človeške' živalske ali rastlinske bolezni, dru-
ge nesreče, ki jih pouzroča|o naravne sile in ekološke nesreče.

(4) o uporabi sredstev proraćunske rezerve do višine 500.oo0 SlT odlo-
ča na predlog ob inske uprave tupan in o uporabi sredstev obvesti ob-
činski svet s pisnim poročilom'

(5) V primerih ko financiranje izdatkov za odpravo posledic presega Višino,
ki je določena v prejšnjem odstavku, odloěa občinski svet obcine s po-
sebnim odlokom.

26. člen

('ĺ ) V okviru računa proračuna se lahko ustanovi proračunski sklad.
(2) Proraćunski sklad je evidenčni račun v olĺriru računa proračuna, ki ga

odpre občina zaradi ločenega vodenja določenih pĘemkov in izdat-
kov in Uresničevanje posebnega namena. Proračunski sklad se v skĺa-
du z zakonom o javnih financah ustanovi s posebnim odlokom.

Vlll' DRUGE DoLocBE, PoMEMBNE zA |ZVRŠEVANJE PRoRAčUNA

27' ćlen

občinska uprava občine Bohinj:
- izvaja finančno poslovanje proračuna;
- nadzoruje porabo sredstev pri neposrednih in posrednih uporabnikih

proračuna in o nepravilnostih obvešča Županjo ter mu predlaga ustrezne
ukrepe;

- v skladu z zakonom o javnih Íinancah načĺ1uje likvidnost proračuna in
predlaga obseg izdatkov neposrednih uporabnikov za določeno obdobje
(kvoto).

- obvešča županjo o višini prostih denarnih sredstev proračuna
- v skladu z zakonom o javnih financah pripravlja ustrezna poročila za ob_

činski svet

28. člen

Neposredni in posredni uporabniki, ki se Íinancirajo iz občinskega prora-
čuna, obračunavajo amortizacijo v skladu z zakonom.

29. člen

Sredstva' ki jih neposredni in posredni proračunski uporabniki doseŽejo z
lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje materialnih stroškov, inve-
sticijsko wdrŽevanje ali investicije, če ni z zakoni' odloki ali drugimi pred-
pisi drugače določeno.
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ll.
40

SKUPAJ ODHODKT (4O+ 41 + 42+ 43)
TEKočl oDHoDKl
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4O2 lzdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKočl TRANSFER|
410 Subvencije
41'l TransfeÍi posameznĺkom in gospodinjstvom
41 2 TransÍeri neprof itni m organiz. in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
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lV. PREJETA vRAčllá DANIH PosoJlL tN PRoDAJA
KAPITALSK|H DELEŽEV ę 5o+7 51 +7 52l
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deleŽev
752 Kupnine iz naslova privatizacij

v. DANA PosoJllá lN PoVEčANJE KAP|TALSK|H
DELEŽEV (440+441+4421 3'549
44O Dana posojila 2.029
441 Povečanje kapitalskih deleżev in naloŽb 1.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizaciie 52O

vl. PREJETA MlNUs DANA PosoJllá lN SPREMEMBE
KAP|TALSK|H DELEŽEV (lV.-V.) 7.921

c. RAčUN F|NANCIRANJA

Podskupina kontov Proraěun 2oo5

Vll. ZADoIźEVANJE(5oo)
500 Domače zadolŹevanje

Vlll. oDPLAč|LA DoLGA
550 odplačila domačega dolga 16.500

lx. PoVEčANJE (ZMANJŠANJE) sREDsTEv NA RAčUN|H

431 lnvest. tran. prav.in fiz.oseb.,ki niso pror.upor.
43 2 l nvesticijski transferi proračun. u porabnĺkom

lll. PRoRAčuNsKl PRESEŽEK (l._ ll)
PRoRAčUNsKl PR|MANKL,AJ (l.- ll)

B. RAčUN F|NANčN|H TERJATEV lN NALoŽB

14. člen

(1) Neposredni uporabniki proračunskih sredstev (občinski organi ali
organizacije in občinska uprava) lahko pre\rzemajo ĺn izplačujejo sred_
sfua proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen ter
do višine, ki sta določena s proračunom, in če so za to izpolnjeni vsi z
ustavo, zakoni ali drugimi predpisi določeni pogoji' če z zakonom o jaľ.
nih Íinancah in tem odlokom ni določeno drugače.

(2) Posredni uporabniki (iavni skladi, javni zavodi ter agencije, katerih
ustanovitelj je občina) lahko prewemajo obveznosti v breme proraču-
na le v olĺrĺru sredstev in za namene, ki so določenĺ s proračunom, in
če so izpoĺnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

(3) Neposredni uporabniki proračuna morajo pri prerrzemanju obveznosti
dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 dni in največ 90 dni od dneva
prejema računa in sicer v skladu z 'l8' členom 7akona o iaĺrševanju
proračuna RS za leto 2oo3 in 2oo4 (Uradni list št. 118/2oo2). Plačil_
ni rok prične teči z dnem' ko neposredni porabnik prejme listĺno' kj je
podlaga za plačilo.

(4) Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi pro
računskih sredstev za nabavo blaga in naroćanje storitev upoštevati f-\
določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za iz- \:
delavo programov za javna naročila investicijske gaznačĄa. Neposred_
ni Uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolŽni upoštevati
tudi Navodilo za oddajo iavnih naročil male wednosti, ki ga izda Župan.

15. člen

(1) obveznosti v breme proračuna ob ine se plačujejo v rokih, ki se za po-
samezne namene porabe določijo v zakonu o izwševanju dźavnega
proračuna.

(2) Neposredni uporabnik uporablja síedstva za plačevanje że opravljenih
nabav blaga, storitev in gradbenih del. Dogovarjanje predplačil je moŽ-
no le izjemoma ob primemem zavarovanju predplaćil v skladu s predpi-
som ministra za finance ter na podlagi predhodnega soglasja Župana.

16. člen

(1) Sredstva subvenci|, posojil in drugih oblik občinskih pomoči se dode'
lijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa objavljenega v
Uradnem vestniku občine Bohinj.

17. clen

(1) Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago Verodostojno knjigovoÉ
sko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pravni temelj in
višino obveznosti, ki izhaja iz verodostdne knjigovodske listine, je tre.
ba pred izplačilom preveriti in pisno potrditi'

(2) Če se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna neupraviče-
no iaĺnšeno' mora neposredni uporabnik takoj zahtevati vračilo v pro-
račun.
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- 16.500x.

xt. NETO FTNANCTRANJE (Vt.+Vil-Vilt-tx.) 85.435

(2) Primanjkljaj' ki ga izkazuje konsolĺdacija Proračuna občĺne Bohinj in fĺ-
nančnih načrtov Krajevnih skupnosti občine Bohinj za leto 2005, se
financira iz naslova ocene preseŽka sredstev na računih na dan
31.'l2.2oo4 v višini 94.0'l3.700'00 SlT.

-l1. člen

(1) občina Bohinj v letu 2005 razpolaga s tistimi prejemki' ki bodo Wla-
čani v njen proračun do konca tekočega leta.

(2) Med izdatke proračuna se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki so izw-
šena do konca tekočega leta' Sredstva proračuna za leto 2005 se na-
kazuiejo uporabnikom proračuna in pĘemnikom proračunskih sred-
stev do konca proraěunskega leta in sicer do 31. decembra 2005.

IV. lzvRŠEVANJE PRoRAčUNA

12. člen

(1)Uporabniki proračunskih sredstev smejo pre\zemati obveznosti le v
okviru sredstev, ki sov proračunu predvidenaza posamezne namene.
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30' člen

(1 ) Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računo_
vodskim poslovanjem neposrednih in posrednih uporabnikov glede na
namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.

(2) Ce se pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da se sred-
stva na uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, odbor za-
hteva, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski
svet.

(3) Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev posred_
nih uporabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oz. predstojniki in
vodja računovodstva posrednega uporabnika proračuna'

3'ĺ. člen

Żupania in posredni uporabniki obÖinskega proračuna morajo pripraviti
poročilo o doseženih ciljih in rezultatĺh s področja svoje pristojnosti v pre-
teklem letu do 28' februarja tekočega leta in ga predlożiti občinskemu
svetu skupaj z zaključnim računom proračuna.

32. člen

(1 ) Županja v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v pr-
vem polletju tekočega leta.

(2) Poročilo mora vsebovati podatke, ki jih določa zakon o javnih Íinancah.

vlll. ZADoLŽEVANJE lN oBsEG PoRoŠTEV oBčlNE lN JAVNEGA
SEKTORJA

33. člen

Zadolżevanje občine Bohinj je moŽno na način in v skladu z določbami
85. člena Zakona o javnih financah ter v olĺĺiru' ki so določeni v splošnem
delu proračuna.

34. člen

Pogoj za zadolŽevanje in izdajanje poroŠtev pravnih oseb javnega sektor-
ja je pismeno soglasje obćinskega sveta.

lx. UPRAVLJANJE z oBčlNsKlM PREMoŽENJEM

35. člen

(1 ) S prostimi denarnimi sredstvi na računĺh upravlja Županja v skladu z za-
konom o javnih financah.

(2) Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo Banko Slovenije, banke in
dźavne vrednostne papirje ob upoŠtevanju načela varnosti, tit<vidnosti
in donosnosti nalożbe'

(3) o oblĺki nalożbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristoj-
nega za Íinance'

36. člen

('ĺ ) občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinske-
ga proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri ban-
kah ali pred nalaganjem teh sredstevvvrednostne papirje ponudijo de-
narna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja lilťidnostnih sred-
stev oz. za izvrševanje občinskega proraiuna

(2) Pravne osebe, V katerih ima občina najmanj 1s{dstotni deleŽ v kapi-
talu, morajo najpozneje v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar
najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine predložiti občinski
upravi, gradivo za sejo skupščine in vsa revĺzijska poročila ter poročila
nadzornih organov za preteklo poslovno leto.
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov je
sestavni del tega odloka.

(3) občinski svet se lahko na predlog županje odloči za nakup delnic ali
deleża v gospodarski druŽbi, če so za nakup zagotovljena sredstva v
proračunu in če se s tem zaščitijo občinski interesi.

37. člen

(1) Županja lahko na prošnjo dolżnika ob primernem zavarovanju in obre-
stovanju odloŽi plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolŽnika ali spre-
meni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljša-
jo możnosti za plačilo dolga dolžnika.

Q)Żupanjalahko zahteva takojšnje plačilo celotnega dolga, katerega pla-
čiĺo je odlożeno, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.

(3) Županja lahko odpiše ali delno odpiše plačilo dolga največ do višine
200'000 tolarjev posameznega zneska terjafue, če bi bili stroški izter-
jave v nesorazmerju z višino terjafue'

(4) Kot dolgovi se po zakonu o javnih financah ne štejejo dolgovi do drža-
ve oziroma obćine iz naslova obveznih dajatev.

X. PREHoDNE lN KoNčNE DoLocBE

38. člen

(1) Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun Íinančnih terjatev in naloŽb in
Račun Íinanciranja so sestavni del tega odloka.

(2) Z uveliavitv|o tega odloka preneha veljati odlok o proracunu občine
Bohinj za leto 2004 (Uradni vestnik št. 2/03) in odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2004 (Urad-
ni list RS Št. 87104).

(3) V obdobju zacasnega financiranja občine Bohinj v letih 2005, če bo
začasno financiranje potrebno, se smiselno uporablja ta odlok in sklep
żupana.

39. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu. objavi pa
se tudi na krajevno običajni naćin.

Številka: 4o3-o2-5o / 2oo4
Bohinjska Bistrica, dne 23.12.2OO4

Zupanja občine Bohinj
Evgenija KEGL KoRoŚEc,

univ. dipl inż.agr. l'r.

25.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.72/s3,
6/94 - odločba Us' 45194 - odločba Us, 57194' 14/95, 20/95 - od-
ločba US, 63/95 oR' 73/95 - odločba Us, 9/96 - odločba Us, 39/96
- odĺočba US' 44196 - odločbaUS,26/97,70/97, 10/98,68/98 - od-
ločba US, 74/98,12/99 - Sklep US, 16/99 - Sklep US, 59/99 - odloč-
ba US, 70l0O, 100/00 - Sklep US, 28/01 - Ugotovitev US, 16/02 -
Sklep US in 51 /o2) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št'
79/99, 124/oo, 79/01, 3O/o2 in 56/02) ter 16., 102., 107., 108.,
113'' in 'ĺ19. člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj,
št. 3/99) je občinski svet občine Bohinj na 17. redni seji, dne
23.12.2OO4 sprelel

ODLOK
O PRORACUNU OBCINE BOHINJ ZA LETO 2006

l' sPLoŠNE DoLočBE

1. člen

(1) S tem odlokom se določajo prihodki in drugi prejemki ter odhodki in
drugi izdatki občine Bohĺnj za leto 2006 ter ureja način izvnševanja pro-
računa občine Bohinj, upravljanje s premożenjem, zadolževanje obči-
ne, poroštva občine, upravljanje dolgov in druga Wrašan|a' v skĺadu z
zakonom o javnih Íinancah in Statutom občine Bohinj.

(2) Ta odlok tudi določa pravila, ki se uporabljajo za neposredne in po_
sredne uporabnike proračuna in prejemnĺke proračunskih sredstev pri
sestavi in predlożitvi finančnih načrtov'

(3) Posamezni izazi, ki jih uporablja ta odlok, imajo pomen, ki ga določa
zakon o javnih financah.

2. člen

(1 ) S proračunom občine Bohini (v nadaljnjem besedilu: proračun), se za-
gotavljajo sredstva za Íinanciranje Íunkcij ob inskih organov, zaianaja-
nje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni
ali predpisi obćine Bohinj.

(2) Sredstva proračuna se uporabljajo za namene, ki so določeni z zako-
ni oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi.

ll. clLJl PRoRAčUNA lN NAčELA oDLoKA

3' člen

Sredstva proračuna se uporabljajo za financiranje Íunkcij občinskih orga_
nov, za iarajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z usta-
vo, zakoni ali obćinskimi predpisi.

4. clen

Pri pripravi in izvrševanju proračunaje treba spoštovati načeli učinkovitosti
in gospodarnosti.

5' člen

V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini oz. jih ustvarijo
neposredni uporabniki občinskega proračuna in Vsi izdatki občine oz. ne-
posrednih uporabnikov za posamezne namene.

6. člen

Vsi prejemki sluŽijo za pokrivanje vseh izdatkov. lzjema so prejemki, ki jih
kot namenske določa Zakon o javnih financah in Zakon o izvrševanju pro-
račUna Rs, ter prejemki, ki so v obrazlożitvi proračuna vezani na doloÖe-
ne izdatke.

7. člen

Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračUnU, uporablja-
ti za namene, za katere so jim bila odobrena in ki so opredeljena v bilanci
prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma
razpolaganju z njimi.

V primeru, da se posamezen proračunski uporabnik preneha Íinancirati'
opravljanja njegovih nalog pa ne pre\zame v celoti ali delno drug uporail
nik, o razporedifui neuporabljenĺh sredstev na predlog Župana odloči ob-
činski svet obćine Bohinj.

8' člen

občinsko premoženje je po zakonu o iavnih Íinancah Íinančno in stvarno.
Finančno premoženje so denarna sredstva, kapitalske naloŽbe, ovredno-
teno premożenje v lasti občine' ki ga upravljajo javni zavodi ter terjatve.
Kapitalske nalożbe so delnice in deleži v gospodarskih družbah in javnih
podjetjih' Sfuarno premoženje so premičnine in nepremičnine.

III. OBSEG PRORACUNA

(1) Proračun sestavljajo splošni in posebni del in načrt razvojnih progra-
mov, spĘema pa se na nivoju štirih mestnih kontov.

(2) Splošni del proracuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhod-
kov, račun finančnih terjatev in naloŽb ter račun Íinanciranja.

(3) Posebni del proracuna sestavljajo finančni načrti občinske uprave in
kĘevnih skUpnosti.
Sestavni del proračuna so tudi načrti razvojnih programov neposrednih
uporabnikov proračuna občine Bohĺnj'

9. člen

(1 ) V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki, ki otr
segaJo:
1. davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke'
2. nedavčne prihodke,
3. prejete donacije in
4. transÍerne prihodke

(2) V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani odhodki, ki ob
segaJo:
1. tekoče odhodke
2. tekoče transfere
3. investicijske odhodke in
4. investicijske transferje

(3) V racunu finančnih terjatev in naloŽb so izkazana vsa prejeta sredsfua
od vrnjenih posojil, od prodanih kapitalskih vlog in vsa sredstva danih
posojil ter za nakup kapitalskih nalożb

(4) V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje
občine' ki je povezano s financiranjem preseżkov odhodkov nad pri-
hodki v bilanci prĺhodkov in odhodkov, preseŽkov izdatkov nad prejem-
ki v računi Íinančnih terjatev in naložb ter s Íinanciranjem odplačil dol-
goV V računu Íinanciranja.

1o. člen

(1) Konsolidacija Proračuna občine in finančnih načrtov Krajevnih skupno_
sti občine Bohinj se za leto 2006 na ravni podskupin kontov določa v
naslednjih zneskih (v 000 SIT):

A. BII.ANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v 000 SIT

Podskupina kontov Proračun 2006

t.

70

71

72

73

74

SKUPAJ PRIHODKI (7 O+7 1 +7 2+7 3+74)
TEKOCI PRtHODK| (7O+7 1)

DAVCNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoŽenje
704 Domači davki na bĺago in storifue
706 Drugi davki
NEDAVCNI PRIHODKI
710 Udeleżba na dobičku in dohodki od premož.
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Dlugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemlj. in neopr.dogl.sred..
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč instit.
741 Prejeta sredstv.iz drŽav'proračun iz sred EU

't.167.865
859.536
s51.369
289.084
125.845
136.440

0
308.167

82.731
3.783
7.065

189.380
25.208
3.950
3.950

0
170
170

o
304.209
274.209
30.000

O.)
Podskupina kontov Proračun 2oo6

ll. SKUPAJ ODHODKT (40+41+42+43)
40 TEKOCI ODHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
40 1 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4O2 lzdatki za blago in storitue
403 Plačila domačih obresti
4Og Rezerve

41 TEKOCITRANSFERI
410 Subvencije
4l1 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4-l 2 Transferi neproÍitnim organiz' in Ustanovam
413 Drugi tekoči domaći transferi
414 Tekoči transÍeri v tujino

42 INVESTICIJSKIODHODKI
42O Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43 INVESTICIJSKITRANSFERI
431 lnvest. tran. prav.in fiz.oseb.,ki niso pror.upor.
432 lnvesticijski transÍeri proračun. uporabnikom

lll' PRoRAčUNsKl PRESEŽEK (l.- ll)
PRORACUNSKT PRTMANKLJAJ (t.- il)

B. RAčUN FlNANcNlH TERJATEV lN NALoŽB

1.202.225
569.296
138.705
22.249

397.244
2.400
8.698

371.893
71.918

157.576
42.'t02

100.297
0

202.430
202.430
58.606
3't.038
27.564

- 34.360

Podskupina kontov Proračun 2006

IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEZEV (7 5O+7 51 +7 52l
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaia kapitalskĺh deleŽev
752 Kupnine iz naslova privatizacij

V. DANA PosoJlLA lN PoVEčANJE KAPITALSKIH

2.350
2.350

o
o

DELEŽEV (440+441+442| 2'529
44O Dana posojila 2.029
441 Povečanje kapitalskih deleŽev in naložb o
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 50O
PREJETA MINUS DANA POSOJII.A IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEZEV (IV.-V.) - 179

c. BAčUN FlNANC|RANJA

Podskupina kontov Proračun 20o6

Vll. ZADoLŽEVANJE(5oo)
500 Domače zadolŽevanje

VIII. ODPLACILA DOLGA
550 odplačila domačega doĺga

lx. PoVEčANJE (ZMANJŠANJE) sBEDsTEv NA
RACUNTH fl .+tV.+Vil.-il.-V.-Vt il.)

x' NETo ZADoLŽEVANJE (Vll'-Vlll.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX.)

17.000
17.000
s.o00
5.000

-22.539
12.000
34.360
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30' člen

(1 ) Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računo_
vodskim poslovanjem neposrednih in posrednih uporabnikov glede na
namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.

(2) Ce se pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da se sred-
stva na uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, odbor za-
hteva, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski
svet.

(3) Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev posred_
nih uporabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oz. predstojniki in
vodja računovodstva posrednega uporabnika proračuna'

3'ĺ. člen

Żupania in posredni uporabniki obÖinskega proračuna morajo pripraviti
poročilo o doseženih ciljih in rezultatĺh s področja svoje pristojnosti v pre-
teklem letu do 28' februarja tekočega leta in ga predlożiti občinskemu
svetu skupaj z zaključnim računom proračuna.

32. člen

(1 ) Županja v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v pr-
vem polletju tekočega leta.

(2) Poročilo mora vsebovati podatke, ki jih določa zakon o javnih Íinancah.

vlll. ZADoLŽEVANJE lN oBsEG PoRoŠTEV oBčlNE lN JAVNEGA
SEKTORJA

33. člen

Zadolżevanje občine Bohinj je moŽno na način in v skladu z določbami
85. člena Zakona o javnih financah ter v olĺĺiru' ki so določeni v splošnem
delu proračuna.

34. člen

Pogoj za zadolŽevanje in izdajanje poroŠtev pravnih oseb javnega sektor-
ja je pismeno soglasje obćinskega sveta.

lx. UPRAVLJANJE z oBčlNsKlM PREMoŽENJEM

35. člen

(1 ) S prostimi denarnimi sredstvi na računĺh upravlja Županja v skladu z za-
konom o javnih financah.

(2) Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo Banko Slovenije, banke in
dźavne vrednostne papirje ob upoŠtevanju načela varnosti, tit<vidnosti
in donosnosti nalożbe'

(3) o oblĺki nalożbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristoj-
nega za Íinance'

36. člen

('ĺ ) občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinske-
ga proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri ban-
kah ali pred nalaganjem teh sredstevvvrednostne papirje ponudijo de-
narna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja lilťidnostnih sred-
stev oz. za izvrševanje občinskega proraiuna

(2) Pravne osebe, V katerih ima občina najmanj 1s{dstotni deleŽ v kapi-
talu, morajo najpozneje v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar
najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine predložiti občinski
upravi, gradivo za sejo skupščine in vsa revĺzijska poročila ter poročila
nadzornih organov za preteklo poslovno leto.
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov je
sestavni del tega odloka.

(3) občinski svet se lahko na predlog županje odloči za nakup delnic ali
deleża v gospodarski druŽbi, če so za nakup zagotovljena sredstva v
proračunu in če se s tem zaščitijo občinski interesi.

37. člen

(1) Županja lahko na prošnjo dolżnika ob primernem zavarovanju in obre-
stovanju odloŽi plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolŽnika ali spre-
meni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljša-
jo możnosti za plačilo dolga dolžnika.

Q)Żupanjalahko zahteva takojšnje plačilo celotnega dolga, katerega pla-
čiĺo je odlożeno, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.

(3) Županja lahko odpiše ali delno odpiše plačilo dolga največ do višine
200'000 tolarjev posameznega zneska terjafue, če bi bili stroški izter-
jave v nesorazmerju z višino terjafue'

(4) Kot dolgovi se po zakonu o javnih financah ne štejejo dolgovi do drža-
ve oziroma obćine iz naslova obveznih dajatev.

X. PREHoDNE lN KoNčNE DoLocBE

38. člen

(1) Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun Íinančnih terjatev in naloŽb in
Račun Íinanciranja so sestavni del tega odloka.

(2) Z uveliavitv|o tega odloka preneha veljati odlok o proracunu občine
Bohinj za leto 2004 (Uradni vestnik št. 2/03) in odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2004 (Urad-
ni list RS Št. 87104).

(3) V obdobju zacasnega financiranja občine Bohinj v letih 2005, če bo
začasno financiranje potrebno, se smiselno uporablja ta odlok in sklep
żupana.

39. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu. objavi pa
se tudi na krajevno običajni naćin.

Številka: 4o3-o2-5o / 2oo4
Bohinjska Bistrica, dne 23.12.2OO4

Zupanja občine Bohinj
Evgenija KEGL KoRoŚEc,

univ. dipl inż.agr. l'r.

25.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.72/s3,
6/94 - odločba Us' 45194 - odločba Us, 57194' 14/95, 20/95 - od-
ločba US, 63/95 oR' 73/95 - odločba Us, 9/96 - odločba Us, 39/96
- odĺočba US' 44196 - odločbaUS,26/97,70/97, 10/98,68/98 - od-
ločba US, 74/98,12/99 - Sklep US, 16/99 - Sklep US, 59/99 - odloč-
ba US, 70l0O, 100/00 - Sklep US, 28/01 - Ugotovitev US, 16/02 -
Sklep US in 51 /o2) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št'
79/99, 124/oo, 79/01, 3O/o2 in 56/02) ter 16., 102., 107., 108.,
113'' in 'ĺ19. člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj,
št. 3/99) je občinski svet občine Bohinj na 17. redni seji, dne
23.12.2OO4 sprelel

ODLOK
O PRORACUNU OBCINE BOHINJ ZA LETO 2006

l' sPLoŠNE DoLočBE

1. člen

(1) S tem odlokom se določajo prihodki in drugi prejemki ter odhodki in
drugi izdatki občine Bohĺnj za leto 2006 ter ureja način izvnševanja pro-
računa občine Bohinj, upravljanje s premożenjem, zadolževanje obči-
ne, poroštva občine, upravljanje dolgov in druga Wrašan|a' v skĺadu z
zakonom o javnih Íinancah in Statutom občine Bohinj.

(2) Ta odlok tudi določa pravila, ki se uporabljajo za neposredne in po_
sredne uporabnike proračuna in prejemnĺke proračunskih sredstev pri
sestavi in predlożitvi finančnih načrtov'

(3) Posamezni izazi, ki jih uporablja ta odlok, imajo pomen, ki ga določa
zakon o javnih financah.

2. člen

(1 ) S proračunom občine Bohini (v nadaljnjem besedilu: proračun), se za-
gotavljajo sredstva za Íinanciranje Íunkcij ob inskih organov, zaianaja-
nje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni
ali predpisi obćine Bohinj.

(2) Sredstva proračuna se uporabljajo za namene, ki so določeni z zako-
ni oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi.

ll. clLJl PRoRAčUNA lN NAčELA oDLoKA

3' člen

Sredstva proračuna se uporabljajo za financiranje Íunkcij občinskih orga_
nov, za iarajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z usta-
vo, zakoni ali obćinskimi predpisi.

4. clen

Pri pripravi in izvrševanju proračunaje treba spoštovati načeli učinkovitosti
in gospodarnosti.

5' člen

V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini oz. jih ustvarijo
neposredni uporabniki občinskega proračuna in Vsi izdatki občine oz. ne-
posrednih uporabnikov za posamezne namene.

6. člen

Vsi prejemki sluŽijo za pokrivanje vseh izdatkov. lzjema so prejemki, ki jih
kot namenske določa Zakon o javnih financah in Zakon o izvrševanju pro-
račUna Rs, ter prejemki, ki so v obrazlożitvi proračuna vezani na doloÖe-
ne izdatke.

7. člen

Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračUnU, uporablja-
ti za namene, za katere so jim bila odobrena in ki so opredeljena v bilanci
prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma
razpolaganju z njimi.

V primeru, da se posamezen proračunski uporabnik preneha Íinancirati'
opravljanja njegovih nalog pa ne pre\zame v celoti ali delno drug uporail
nik, o razporedifui neuporabljenĺh sredstev na predlog Župana odloči ob-
činski svet obćine Bohinj.

8' člen

občinsko premoženje je po zakonu o iavnih Íinancah Íinančno in stvarno.
Finančno premoženje so denarna sredstva, kapitalske naloŽbe, ovredno-
teno premożenje v lasti občine' ki ga upravljajo javni zavodi ter terjatve.
Kapitalske nalożbe so delnice in deleži v gospodarskih družbah in javnih
podjetjih' Sfuarno premoženje so premičnine in nepremičnine.

III. OBSEG PRORACUNA

(1) Proračun sestavljajo splošni in posebni del in načrt razvojnih progra-
mov, spĘema pa se na nivoju štirih mestnih kontov.

(2) Splošni del proracuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhod-
kov, račun finančnih terjatev in naloŽb ter račun Íinanciranja.

(3) Posebni del proracuna sestavljajo finančni načrti občinske uprave in
kĘevnih skUpnosti.
Sestavni del proračuna so tudi načrti razvojnih programov neposrednih
uporabnikov proračuna občine Bohĺnj'

9. člen

(1 ) V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki, ki otr
segaJo:
1. davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke'
2. nedavčne prihodke,
3. prejete donacije in
4. transÍerne prihodke

(2) V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani odhodki, ki ob
segaJo:
1. tekoče odhodke
2. tekoče transfere
3. investicijske odhodke in
4. investicijske transferje

(3) V racunu finančnih terjatev in naloŽb so izkazana vsa prejeta sredsfua
od vrnjenih posojil, od prodanih kapitalskih vlog in vsa sredstva danih
posojil ter za nakup kapitalskih nalożb

(4) V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje
občine' ki je povezano s financiranjem preseżkov odhodkov nad pri-
hodki v bilanci prĺhodkov in odhodkov, preseŽkov izdatkov nad prejem-
ki v računi Íinančnih terjatev in naložb ter s Íinanciranjem odplačil dol-
goV V računu Íinanciranja.

1o. člen

(1) Konsolidacija Proračuna občine in finančnih načrtov Krajevnih skupno_
sti občine Bohinj se za leto 2006 na ravni podskupin kontov določa v
naslednjih zneskih (v 000 SIT):

A. BII.ANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v 000 SIT

Podskupina kontov Proračun 2006

t.

70

71

72

73

74

SKUPAJ PRIHODKI (7 O+7 1 +7 2+7 3+74)
TEKOCI PRtHODK| (7O+7 1)

DAVCNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoŽenje
704 Domači davki na bĺago in storifue
706 Drugi davki
NEDAVCNI PRIHODKI
710 Udeleżba na dobičku in dohodki od premož.
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Dlugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemlj. in neopr.dogl.sred..
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč instit.
741 Prejeta sredstv.iz drŽav'proračun iz sred EU

't.167.865
859.536
s51.369
289.084
125.845
136.440

0
308.167

82.731
3.783
7.065

189.380
25.208
3.950
3.950

0
170
170

o
304.209
274.209
30.000

O.)
Podskupina kontov Proračun 2oo6

ll. SKUPAJ ODHODKT (40+41+42+43)
40 TEKOCI ODHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
40 1 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4O2 lzdatki za blago in storitue
403 Plačila domačih obresti
4Og Rezerve

41 TEKOCITRANSFERI
410 Subvencije
4l1 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4-l 2 Transferi neproÍitnim organiz' in Ustanovam
413 Drugi tekoči domaći transferi
414 Tekoči transÍeri v tujino

42 INVESTICIJSKIODHODKI
42O Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43 INVESTICIJSKITRANSFERI
431 lnvest. tran. prav.in fiz.oseb.,ki niso pror.upor.
432 lnvesticijski transÍeri proračun. uporabnikom

lll' PRoRAčUNsKl PRESEŽEK (l.- ll)
PRORACUNSKT PRTMANKLJAJ (t.- il)

B. RAčUN FlNANcNlH TERJATEV lN NALoŽB

1.202.225
569.296
138.705
22.249

397.244
2.400
8.698

371.893
71.918

157.576
42.'t02

100.297
0

202.430
202.430
58.606
3't.038
27.564

- 34.360

Podskupina kontov Proračun 2006

IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEZEV (7 5O+7 51 +7 52l
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaia kapitalskĺh deleŽev
752 Kupnine iz naslova privatizacij

V. DANA PosoJlLA lN PoVEčANJE KAPITALSKIH

2.350
2.350

o
o

DELEŽEV (440+441+442| 2'529
44O Dana posojila 2.029
441 Povečanje kapitalskih deleŽev in naložb o
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 50O
PREJETA MINUS DANA POSOJII.A IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEZEV (IV.-V.) - 179

c. BAčUN FlNANC|RANJA

Podskupina kontov Proračun 20o6

Vll. ZADoLŽEVANJE(5oo)
500 Domače zadolŽevanje

VIII. ODPLACILA DOLGA
550 odplačila domačega doĺga

lx. PoVEčANJE (ZMANJŠANJE) sBEDsTEv NA
RACUNTH fl .+tV.+Vil.-il.-V.-Vt il.)

x' NETo ZADoLŽEVANJE (Vll'-Vlll.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX.)

17.000
17.000
s.o00
5.000

-22.539
12.000
34.360
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(2) Primanjkljaj' ki ga izkazuje konsoĺidacija Proračuna občine Bohinj in fi-
nančnih načĺtov Krajevnih skupnosti obcine Bohinj za leto 2006, Se
financira iz naslova ocene presežka sredstev na računih na dan
31.12.2oo5 v višini 22.539.300'00 SlT.

11 . clen

(1) občina Bohinj v letu 2006 razpolaga s tistimi prejemki, ki bodo vpla-
cani v njen proračun do konca tekočega leta.

(2) Med izdatke proracuna se štejejo tista izplacila iz proraćuna, ki so izvr-
šena do konca tekočega leta. Sredstva proračuna za leto 2006 se na-
kazujejo uporabnikom proračuna in prejemnikom proracunskih sred-
stev do konca proračunskega leta in sicer do 31. decembra 2006.

lV. lzVRŠEVANJE PRoRACUNA

12. člen

(1) Uporabniki proračunskih sredstev smejo prerrzemati obveznosti le v
okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Uporabnik lahko pre\rŻema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo pla-
cilo v prihodnjih letih, če so za ta namen Že planirana sredstva v pro-
računu za tekoče leto.
Skupni obseg pre\.zetih obveznosti iz prejśnjega odstavka za investicij-
ske odhodke in investicijske transÍere ne sme presegati 7o % teh pra-
vic porabe V sprejetem finančnem nac u neposrednega uporabnika,

- v letu 2006 največ 7o % pravic porabe in
- v ostalih letih 30 o/o navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prer,rzetih obveznosti uporabnika iz drugega odstavka
tega člena za blago in storitve ter tekoče transfere ne sme presegati
25 % teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika.
omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se ne nanašajo na
pre\rzemanje obveznosti iz prihodkov donacij in z najemnimi pogodba-
ml.

(2) Sredstva proracuna se lahko uporabljajo, ce so za to izpolnjeni vsi z
ustavo' zakoni ali drugimi predpisi določeni pogoji, če z zakonom o jav-
nih financah in tem odlokom ni določeno druga e

13. člen

(1) Neposredni uporabniki smejo plačevati obveznosti le v obsegu, kĺ ga
za trimesečje ali drugo obdobje v skladu s predpisom ministra za finan-
ce, neposrednemu uporabniku določi županja (v nadal.injem besedilu:
kvota). Pri določanju predloga kvote mora delavec občinske uprave,
pristojen za finance upoštevati določila zakona o javnih Íinancah.

(2) Delavec občinske uprave, pristojen za finance nac uje likvidnost pro-
računa z napovedjo denarnega toka proračuna na podlagi mesečnih
nacrtov za izvrševanje proračuna, ki jih prĺpravi na nacin in v rokih, ki
jih prepiše minister, pristojen za Íinance.

14 člen

(1) Neposredni uporabniki proračunskih sredstev (obcinski organi ali
organizacije in obćinska uprava) lahko preuzema'jo in izplačujejo sred-
stva proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen ter
do višine, ki sta dolocena s proračunom, in če so za to izpolnjeni vsi z
ustavo, zakoni ali drugimi predpisi določeni pogoji, če z zakonom o jav-
nih financah in tem odlokom ni določeno drugače.

(2) Posredni uporabniki (avnĺ skladi' javni zavodi ter agencije katerih usta-
novitelj je občina) lahko prerzemajo obveznosti v breme proračuna le
v okviru sredstev in za namene, ki so določeni s proračunom, in če so
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za upora-
bo sredstev.

(3) Neposredni uporabniki proračuna morajo pri prewemanju obveznosti
dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 dni in največ 90 dni od dneva
prejema računa in sicer v skladu z 18. členom zakona o izvrševanju
proracuna RS za leto 2003 in 2004 (Uradni list št. 118/2002). Plačil-
ni rok prične teči z dnem, ko neposredni porabnik prejme listino, ki je
podlaga za plačilo.

(4) Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi pro-
racunskih sredstev za nabavo blaga in naroćanje storitev upoštevati
določila zakona o javnih narocilih in uredbe o enotni metodologiji za iz-
delavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposred-
ni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati
tudi Navodilo za oddajo javnih naroiil male vrednosti, ki ga izda Župan.

15. člen

('1 ) obveznosti v breme proračuna občine se plačujejo v rokih, ki se za po-
samezne namene porabe določijo v zakonu o ĺzurševanju drŽavnega
proračuna

(2) Neposredni uporabnik uporablja sredstva za placevanje Že opravljenih
nabav blaga, storĺtev in gradbenih del. Dogovarjanje predplačil je moŽ-
no le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil v skladu s predpĹ
som minĺstra za finance ter na podlagi predhodnega soglasja Župana.

(1) Sredstva subvencij, poso.iil in drugih oblik občinskih pomoći se dode-
lijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa objavljenega v
Uradnem Vestniku občine Bohinj.

17. člen

(1)Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovod-
sko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pravni temelj in
Višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, je tre-
ba pred izplačilom preveriti in pisno potrditi.

(2) Ce se naknadno Ugotovi, da je bilo izplačilo iz proracuna neupravice-
no izvršeno, mora neposredni uporabnik takoj zahtevati vračilo v pro-
racun.

1B' člen
obveznosti v breme obcinskega proračuna se plačujejo v rokih' ki so za
posamezne namene porabe doloćeni v zakonu o izvrševaniu drŽavnega
proračuna

Neposredni uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje że opravljenih
nabav bĺaga, storitev in gradbenih del' Dogovarjanje o predplačilih je moż_
no le izjemoma in sicer v primeru in na način, kĺ ga predpiše minister za fi-
nance.

19. clen

(1 ) Za izvrśevanje proračuna je odgovorna županja. odredbodajalec pro-
računa je żupanja oziroma od nje pooblaščena oseba.

(2) Poleg odločitev, ki jih żupanja sprejema v skladu s tem odlokom, je Žu-
panja v skladu s statutom občine pooblaščena, da samostojno odlo-
ča:
- o pridobitvi in odtu.|itvi premičnega premoženja,
- o pridobitvi nepremičnega premoŽenja do višine 3.0oo.000 slT
- o brezplačni pridobitvi, ki bi porrzročila večje stroške ali če je lastniš-

tvo povezano s pogoji, ki bi lahko powročili obveznosti za obcino, je
potrebno predhodno pridobiti sklep občinskega sveta.

(3) Pri neposrednih uporabnikih proracuna (krajevnih skupnostih) so odre-
dboda|alci predsedniki Kra.ievnih skupnosti, ki so hkrati tudi zadolżeni,
da uskladijo Íinančne načrte krajevnih skupnosti z sprejetim obćinskimproračunom' a

V. PRERAZPoREJANJE PBoRAčUNSK|H SREDSTEV 
\_

20. člen

(1 ) Proračunskih sredstev ni mogoce prerazporejati razen pod pogoji in na
način, ki jih doĺoča ta odlok in zakon o javnih Íinancah, upoštevaje
strukturo predloga proračuna. Prerazporejanje sredstev med bilanco
prihodkov in odhodkov, računom Íinančnih terjatev in naložb in raču-
nom financiranja ni dovoljeno

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena żupanja lahko prerazporedi pro-
računska sredsfua tako' da spremeni namen in višino sredstev za po-
samezne naloge v okviru sredstev, ki so namenjene za posamezno de-
javnost oziroma podro je, će s tem ni bistveno ogroŽeno izvajanje na-
log, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20 %, pri
čemer mora upoštevati strukturo predloga proračuna

(3) o prerazporeditvi proračunskih sredstev iz drugega odstavka tega čle'
na mora żupanja poročati občinskemu svetu vsakih śest mesecev.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena predsedniki krajevnih skupnosti
lahko prerazporedi|o proračunska sredstva tako, da spremenijo na-
men in višino sredstev za posamezne naloge V okviru sredstev, ki so
namenjene za posamezno dejavnost, če s tem ni bisfueno ogroŽeno iz-
vajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredsfua, vendar največ
do 20 o/o, pri čemer morajo upoštevati stÍUkturo predloga finanćnega
nacrta krajevne skupnosti.

(5) o prerazporeditvi proračunskih sredstev iz ćetrtega odstavka tega cle-
na, morajo predsedniki kraievnih skupnosti poročati občinskemu sve-
tu vsakih šest mesecev.

21. člen

('l ) obveznosti iz občinskega dolga, stroškov, povezanih z zadolževanjem
in poroštev se poravnavajo ne glede na sredstva, ki so za ta namen iz-
kazana V posebnem delu proračuna'

(2) Ne glede na doloěbo 1. odstavka prejšnjega člena lahko županja pre-
razporedi sredstva za pokrivanje obveznosti prejšnjega odstavka iz bi-
lance prihodkov in odhodkov.

Vl'zAcAsNo ZAoRżEVANJE lzvRŠEVANJA PRoRAčUNA lN
REBAI-ANS

22. člen

(1 ) Ce se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za
proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali
zmanjšajo preiemki proračuna, lahko źupanja V skladu z zakonom o
lavnih Íinancah, na predlog občinske uprave, največ za 45 dnizadrżi
izvrševanje posameznih izdatkov ter o tem takoj obvesti občinski svet.

(2) Ce se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrżanja izvrševanja pro-
računa proračun ne more uravnovesiti, mora naikasneje 15 dni pred
iztekom roka za začasno zadrżanje żUpanja predlagati rebalans prora-
cuna.

23. člen

J () ce se po sprejemu proračuna spre'ime zakon ali odlok, na podlagi ka-
terega nastanejo nove obveznosti za proračun, Vključi županja te ob-
veznosti v proračUn in določi obseg izdatkov za ta namen.

(2) Ce se med letom spremeni delovno področ|e oziroma prĺslojnost ne-
posrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg
sredstev za delovanje neposrednega uporabnika' o povečanju in
zmanjŠanju sredstev odloča żupan.

Vll. sPLoŠNA PRoRAčUNSKA REzERvAclJA lN PBoRAčUNSKA
REZERVA

24. ćlen

(1)V splošno proračunsko rezervacijo se v letu 2006 izloči 0'43 % pri-
hodkov iz bilance prihodkov in odhodkov oziroma 5.037.989,06 SlT.

(2) Sredsfua splośne proračunske rezeĺvacije se Uporabljajo za nepredvi-
dene namene' za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za
namene, za katere se med letom izkaże, da niso zagotovljena sredstva
V zadostnem obsegu, kerjĺh pri pripravi proračuna ni bilo mogoče na-
crtovati.

(3) o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča żupan'

25. clen

(1 ) V proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, se v letu 2006
izloćl o,17 o/o prihodkov oziroma 2.o00.ooo'0o slT.

(2) V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseżenih letnih
prejemkov proračuna vvišini, ki je določenaV prejšniem odstavku' Ven-
dar največ do višine 'ĺ,5 % prejemkov proračuna. Del sredstev se izlo-
ča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem raču'
nu proračuna za preteklo leto

(3) Sredstva proračunske rezerye se uporabljajo za financiranje izdatkov
za odpravo posledic naravnih nesreć, kot so potres' poplava, zemelj-
ski plaz, sneŽni plaz, visok sneg, močan Veter, toča żled, pozeba'
suša, mnoŽični polav nalezljive človeśke, živalske ali rasllinske bolez-
ni, druge nesreče, kijih powročajo naravne sile, in ekološke nesreče.

(4) o uporabi sredstev proračunske rezerve do Višine 500.00o SlT odlo-
ča na predlog občinske Uprave żupan in o uporabi sredstev obvesti ob-
činski svet s pisnim poročilom'

(5) V primerĺh, ko Íinanciranje izdatkov za odpravo posledic presega viši-
no, ki je določena v preišniem odstavku, odloča občinski svet občine
s posebnim odlokom.

26. člen

(1 ) V olwiru račUna proračuna se lahko Ustanovi proračunski sklad.

(3) Proračunski sklad je evĺdencni račun V olśr'iru računa proračuna' ki ga
odpre občina zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdat-
kov in uresničevanje posebnega namena. Proračunski sklad se V skla-
du z zakonom o javnih financah ustanovi s posebnim odlokom.

Vlll. DRUGE DoLočBE PoMEMBNE zA lzvRŠEvANJE PRoRACUNA

27' ćlen

občinska uprava občine Bohinj:
- izvaja financno poslovanje proračUna;
- nadzoruje porabo sredstev pri neposrednih in posrednih uporabnikih

proračuna in o nepravilnostih obvešča żupanjo ter mU predĺaga ustrezne
ukrepe;

- V skladu z zakonom o javnih Íinancah naćrtuje lilĺĺidnost proračuna in
predlaga obseg izdatkov neposrednih uporabnikov za doloćeno obdobje
(kvoto).

- obvešca żupanjo o višini prostih denarnih sredstev proracuna
- V skladu z zakonom o iavnih Íinancah pripravlja Ustrezna poročila za ob-

ćinski svet.

28. člen

Neposredni in posredni uporabniki, ki se íinancirajo iz občinskega prora-
čuna, obračunavajo amortizacijo v skladu z zakonom.

29' člen

Sredstva, ki jih neposredni in posredni proracunski uporabniki doseŽe|o z
lastno dejavnostjo' se uporabljajo za pokrivanie materialnih stroškov, inve-
sticijsko vzdzevanje ali investicije, če ni z zakoni, odloki ali drugimi pred-
pisi drugače določeno.

30. člen

(1) Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računo-
vodskim poslovanjem neposrednih in posrednih uporabnikov glede na
namen, obseg in dĺnamiko porabe sredstev.

(2) Ce se pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da se sred-
sfua na uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, odbor za-
hteva, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti obćinski
svet.

(3) Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev posred-
nih uporabnikov proračuna odgovarjajo direktorii oz' predstojniki in
vodja računovodstva posrednega uporabnika proračuna.

31. člen

Źupania in posredni uporabniki občinskega proračuna moraio pripraviti
poročilo o doseżenih ciljih in rezultatih s področja svoje pristojnosti V pre'
teklem letu do 28. februarja tekočega leta in ga predloŽiti občinskemu
svetu skupaj z zaključnim računom proračuna.

32. člen

(1 ) Źupanja v juliju poroča občinskemu svetu o izvnševanju proračUna v pr-
Vem polletju tekočega leta.

(2) Poročilo mora Vsebovati podatke, ki jih določa zakon o javnih financah.

vlll. ZADoLŽEVANJE lN oBsEG PoRoŠTEV oBclNE lN JAVNEGA
SEKTORJA

33. člen

ZadolŽevanje občine Bohin| |e możno na način in v skladu z določbami
85. člena Zakona o javnih Íinancah ter v okviĺu, ki so določeni V splošnem
delu proračuna.

34. člen

Pogoj za zadolževanie in izdajanje porośtev pravnih oseb javnega selĺtor-
ja je pismeno soglasje občinskega sveta.

lx. UPRAVL'ANJE z oBčlNsKlM PREMoŽENJEM

35' člen

('l ) S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja Županja v skladu z za-
konom o |avnih Íinancah'

(2) Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo Banko Slovenije, banke in
drżavne wednostne papirje ob upoštevanju načela Varnosti, likvidnosti
in donosnosti naloŽbe.

(3) o obliki nalożbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristoj-
nega za finance.

ľl

ll

ľ
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(2) Primanjkljaj' ki ga izkazuje konsoĺidacija Proračuna občine Bohinj in fi-
nančnih načĺtov Krajevnih skupnosti obcine Bohinj za leto 2006, Se
financira iz naslova ocene presežka sredstev na računih na dan
31.12.2oo5 v višini 22.539.300'00 SlT.

11 . clen

(1) občina Bohinj v letu 2006 razpolaga s tistimi prejemki, ki bodo vpla-
cani v njen proračun do konca tekočega leta.

(2) Med izdatke proracuna se štejejo tista izplacila iz proraćuna, ki so izvr-
šena do konca tekočega leta. Sredstva proračuna za leto 2006 se na-
kazujejo uporabnikom proračuna in prejemnikom proracunskih sred-
stev do konca proračunskega leta in sicer do 31. decembra 2006.

lV. lzVRŠEVANJE PRoRACUNA

12. člen

(1) Uporabniki proračunskih sredstev smejo prerrzemati obveznosti le v
okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Uporabnik lahko pre\rŻema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo pla-
cilo v prihodnjih letih, če so za ta namen Že planirana sredstva v pro-
računu za tekoče leto.
Skupni obseg pre\.zetih obveznosti iz prejśnjega odstavka za investicij-
ske odhodke in investicijske transÍere ne sme presegati 7o % teh pra-
vic porabe V sprejetem finančnem nac u neposrednega uporabnika,

- v letu 2006 največ 7o % pravic porabe in
- v ostalih letih 30 o/o navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prer,rzetih obveznosti uporabnika iz drugega odstavka
tega člena za blago in storitve ter tekoče transfere ne sme presegati
25 % teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika.
omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se ne nanašajo na
pre\rzemanje obveznosti iz prihodkov donacij in z najemnimi pogodba-
ml.

(2) Sredstva proracuna se lahko uporabljajo, ce so za to izpolnjeni vsi z
ustavo' zakoni ali drugimi predpisi določeni pogoji, če z zakonom o jav-
nih financah in tem odlokom ni določeno druga e

13. člen

(1) Neposredni uporabniki smejo plačevati obveznosti le v obsegu, kĺ ga
za trimesečje ali drugo obdobje v skladu s predpisom ministra za finan-
ce, neposrednemu uporabniku določi županja (v nadal.injem besedilu:
kvota). Pri določanju predloga kvote mora delavec občinske uprave,
pristojen za finance upoštevati določila zakona o javnih Íinancah.

(2) Delavec občinske uprave, pristojen za finance nac uje likvidnost pro-
računa z napovedjo denarnega toka proračuna na podlagi mesečnih
nacrtov za izvrševanje proračuna, ki jih prĺpravi na nacin in v rokih, ki
jih prepiše minister, pristojen za Íinance.

14 člen

(1) Neposredni uporabniki proračunskih sredstev (obcinski organi ali
organizacije in obćinska uprava) lahko preuzema'jo in izplačujejo sred-
stva proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen ter
do višine, ki sta dolocena s proračunom, in če so za to izpolnjeni vsi z
ustavo, zakoni ali drugimi predpisi določeni pogoji, če z zakonom o jav-
nih financah in tem odlokom ni določeno drugače.

(2) Posredni uporabniki (avnĺ skladi' javni zavodi ter agencije katerih usta-
novitelj je občina) lahko prerzemajo obveznosti v breme proračuna le
v okviru sredstev in za namene, ki so določeni s proračunom, in če so
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za upora-
bo sredstev.

(3) Neposredni uporabniki proračuna morajo pri prewemanju obveznosti
dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 dni in največ 90 dni od dneva
prejema računa in sicer v skladu z 18. členom zakona o izvrševanju
proracuna RS za leto 2003 in 2004 (Uradni list št. 118/2002). Plačil-
ni rok prične teči z dnem, ko neposredni porabnik prejme listino, ki je
podlaga za plačilo.

(4) Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi pro-
racunskih sredstev za nabavo blaga in naroćanje storitev upoštevati
določila zakona o javnih narocilih in uredbe o enotni metodologiji za iz-
delavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposred-
ni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati
tudi Navodilo za oddajo javnih naroiil male vrednosti, ki ga izda Župan.

15. člen

('1 ) obveznosti v breme proračuna občine se plačujejo v rokih, ki se za po-
samezne namene porabe določijo v zakonu o ĺzurševanju drŽavnega
proračuna

(2) Neposredni uporabnik uporablja sredstva za placevanje Že opravljenih
nabav blaga, storĺtev in gradbenih del. Dogovarjanje predplačil je moŽ-
no le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil v skladu s predpĹ
som minĺstra za finance ter na podlagi predhodnega soglasja Župana.

(1) Sredstva subvencij, poso.iil in drugih oblik občinskih pomoći se dode-
lijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa objavljenega v
Uradnem Vestniku občine Bohinj.

17. člen

(1)Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovod-
sko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pravni temelj in
Višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, je tre-
ba pred izplačilom preveriti in pisno potrditi.

(2) Ce se naknadno Ugotovi, da je bilo izplačilo iz proracuna neupravice-
no izvršeno, mora neposredni uporabnik takoj zahtevati vračilo v pro-
racun.

1B' člen
obveznosti v breme obcinskega proračuna se plačujejo v rokih' ki so za
posamezne namene porabe doloćeni v zakonu o izvrševaniu drŽavnega
proračuna

Neposredni uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje że opravljenih
nabav bĺaga, storitev in gradbenih del' Dogovarjanje o predplačilih je moż_
no le izjemoma in sicer v primeru in na način, kĺ ga predpiše minister za fi-
nance.

19. clen

(1 ) Za izvrśevanje proračuna je odgovorna županja. odredbodajalec pro-
računa je żupanja oziroma od nje pooblaščena oseba.

(2) Poleg odločitev, ki jih żupanja sprejema v skladu s tem odlokom, je Žu-
panja v skladu s statutom občine pooblaščena, da samostojno odlo-
ča:
- o pridobitvi in odtu.|itvi premičnega premoženja,
- o pridobitvi nepremičnega premoŽenja do višine 3.0oo.000 slT
- o brezplačni pridobitvi, ki bi porrzročila večje stroške ali če je lastniš-

tvo povezano s pogoji, ki bi lahko powročili obveznosti za obcino, je
potrebno predhodno pridobiti sklep občinskega sveta.

(3) Pri neposrednih uporabnikih proracuna (krajevnih skupnostih) so odre-
dboda|alci predsedniki Kra.ievnih skupnosti, ki so hkrati tudi zadolżeni,
da uskladijo Íinančne načrte krajevnih skupnosti z sprejetim obćinskimproračunom' a

V. PRERAZPoREJANJE PBoRAčUNSK|H SREDSTEV 
\_

20. člen

(1 ) Proračunskih sredstev ni mogoce prerazporejati razen pod pogoji in na
način, ki jih doĺoča ta odlok in zakon o javnih Íinancah, upoštevaje
strukturo predloga proračuna. Prerazporejanje sredstev med bilanco
prihodkov in odhodkov, računom Íinančnih terjatev in naložb in raču-
nom financiranja ni dovoljeno

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena żupanja lahko prerazporedi pro-
računska sredsfua tako' da spremeni namen in višino sredstev za po-
samezne naloge v okviru sredstev, ki so namenjene za posamezno de-
javnost oziroma podro je, će s tem ni bistveno ogroŽeno izvajanje na-
log, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20 %, pri
čemer mora upoštevati strukturo predloga proračuna

(3) o prerazporeditvi proračunskih sredstev iz drugega odstavka tega čle'
na mora żupanja poročati občinskemu svetu vsakih śest mesecev.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena predsedniki krajevnih skupnosti
lahko prerazporedi|o proračunska sredstva tako, da spremenijo na-
men in višino sredstev za posamezne naloge V okviru sredstev, ki so
namenjene za posamezno dejavnost, če s tem ni bisfueno ogroŽeno iz-
vajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredsfua, vendar največ
do 20 o/o, pri čemer morajo upoštevati stÍUkturo predloga finanćnega
nacrta krajevne skupnosti.

(5) o prerazporeditvi proračunskih sredstev iz ćetrtega odstavka tega cle-
na, morajo predsedniki kraievnih skupnosti poročati občinskemu sve-
tu vsakih šest mesecev.

21. člen

('l ) obveznosti iz občinskega dolga, stroškov, povezanih z zadolževanjem
in poroštev se poravnavajo ne glede na sredstva, ki so za ta namen iz-
kazana V posebnem delu proračuna'

(2) Ne glede na doloěbo 1. odstavka prejšnjega člena lahko županja pre-
razporedi sredstva za pokrivanje obveznosti prejšnjega odstavka iz bi-
lance prihodkov in odhodkov.

Vl'zAcAsNo ZAoRżEVANJE lzvRŠEVANJA PRoRAčUNA lN
REBAI-ANS

22. člen

(1 ) Ce se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za
proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali
zmanjšajo preiemki proračuna, lahko źupanja V skladu z zakonom o
lavnih Íinancah, na predlog občinske uprave, največ za 45 dnizadrżi
izvrševanje posameznih izdatkov ter o tem takoj obvesti občinski svet.

(2) Ce se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrżanja izvrševanja pro-
računa proračun ne more uravnovesiti, mora naikasneje 15 dni pred
iztekom roka za začasno zadrżanje żUpanja predlagati rebalans prora-
cuna.

23. člen

J () ce se po sprejemu proračuna spre'ime zakon ali odlok, na podlagi ka-
terega nastanejo nove obveznosti za proračun, Vključi županja te ob-
veznosti v proračUn in določi obseg izdatkov za ta namen.

(2) Ce se med letom spremeni delovno področ|e oziroma prĺslojnost ne-
posrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg
sredstev za delovanje neposrednega uporabnika' o povečanju in
zmanjŠanju sredstev odloča żupan.

Vll. sPLoŠNA PRoRAčUNSKA REzERvAclJA lN PBoRAčUNSKA
REZERVA

24. ćlen

(1)V splošno proračunsko rezervacijo se v letu 2006 izloči 0'43 % pri-
hodkov iz bilance prihodkov in odhodkov oziroma 5.037.989,06 SlT.

(2) Sredsfua splośne proračunske rezeĺvacije se Uporabljajo za nepredvi-
dene namene' za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za
namene, za katere se med letom izkaże, da niso zagotovljena sredstva
V zadostnem obsegu, kerjĺh pri pripravi proračuna ni bilo mogoče na-
crtovati.

(3) o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča żupan'

25. clen

(1 ) V proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, se v letu 2006
izloćl o,17 o/o prihodkov oziroma 2.o00.ooo'0o slT.

(2) V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseżenih letnih
prejemkov proračuna vvišini, ki je določenaV prejšniem odstavku' Ven-
dar največ do višine 'ĺ,5 % prejemkov proračuna. Del sredstev se izlo-
ča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem raču'
nu proračuna za preteklo leto

(3) Sredstva proračunske rezerye se uporabljajo za financiranje izdatkov
za odpravo posledic naravnih nesreć, kot so potres' poplava, zemelj-
ski plaz, sneŽni plaz, visok sneg, močan Veter, toča żled, pozeba'
suša, mnoŽični polav nalezljive človeśke, živalske ali rasllinske bolez-
ni, druge nesreče, kijih powročajo naravne sile, in ekološke nesreče.

(4) o uporabi sredstev proračunske rezerve do Višine 500.00o SlT odlo-
ča na predlog občinske Uprave żupan in o uporabi sredstev obvesti ob-
činski svet s pisnim poročilom'

(5) V primerĺh, ko Íinanciranje izdatkov za odpravo posledic presega viši-
no, ki je določena v preišniem odstavku, odloča občinski svet občine
s posebnim odlokom.

26. člen

(1 ) V olwiru račUna proračuna se lahko Ustanovi proračunski sklad.

(3) Proračunski sklad je evĺdencni račun V olśr'iru računa proračuna' ki ga
odpre občina zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdat-
kov in uresničevanje posebnega namena. Proračunski sklad se V skla-
du z zakonom o javnih financah ustanovi s posebnim odlokom.

Vlll. DRUGE DoLočBE PoMEMBNE zA lzvRŠEvANJE PRoRACUNA

27' ćlen

občinska uprava občine Bohinj:
- izvaja financno poslovanje proračUna;
- nadzoruje porabo sredstev pri neposrednih in posrednih uporabnikih

proračuna in o nepravilnostih obvešča żupanjo ter mU predĺaga ustrezne
ukrepe;

- V skladu z zakonom o javnih Íinancah naćrtuje lilĺĺidnost proračuna in
predlaga obseg izdatkov neposrednih uporabnikov za doloćeno obdobje
(kvoto).

- obvešca żupanjo o višini prostih denarnih sredstev proracuna
- V skladu z zakonom o iavnih Íinancah pripravlja Ustrezna poročila za ob-

ćinski svet.

28. člen

Neposredni in posredni uporabniki, ki se íinancirajo iz občinskega prora-
čuna, obračunavajo amortizacijo v skladu z zakonom.

29' člen

Sredstva, ki jih neposredni in posredni proracunski uporabniki doseŽe|o z
lastno dejavnostjo' se uporabljajo za pokrivanie materialnih stroškov, inve-
sticijsko vzdzevanje ali investicije, če ni z zakoni, odloki ali drugimi pred-
pisi drugače določeno.

30. člen

(1) Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računo-
vodskim poslovanjem neposrednih in posrednih uporabnikov glede na
namen, obseg in dĺnamiko porabe sredstev.

(2) Ce se pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da se sred-
sfua na uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, odbor za-
hteva, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti obćinski
svet.

(3) Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev posred-
nih uporabnikov proračuna odgovarjajo direktorii oz' predstojniki in
vodja računovodstva posrednega uporabnika proračuna.

31. člen

Źupania in posredni uporabniki občinskega proračuna moraio pripraviti
poročilo o doseżenih ciljih in rezultatih s področja svoje pristojnosti V pre'
teklem letu do 28. februarja tekočega leta in ga predloŽiti občinskemu
svetu skupaj z zaključnim računom proračuna.

32. člen

(1 ) Źupanja v juliju poroča občinskemu svetu o izvnševanju proračUna v pr-
Vem polletju tekočega leta.

(2) Poročilo mora Vsebovati podatke, ki jih določa zakon o javnih financah.

vlll. ZADoLŽEVANJE lN oBsEG PoRoŠTEV oBclNE lN JAVNEGA
SEKTORJA

33. člen

ZadolŽevanje občine Bohin| |e możno na način in v skladu z določbami
85. člena Zakona o javnih Íinancah ter v okviĺu, ki so določeni V splošnem
delu proračuna.

34. člen

Pogoj za zadolževanie in izdajanje porośtev pravnih oseb javnega selĺtor-
ja je pismeno soglasje občinskega sveta.

lx. UPRAVL'ANJE z oBčlNsKlM PREMoŽENJEM

35' člen

('l ) S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja Županja v skladu z za-
konom o |avnih Íinancah'

(2) Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo Banko Slovenije, banke in
drżavne wednostne papirje ob upoštevanju načela Varnosti, likvidnosti
in donosnosti naloŽbe.

(3) o obliki nalożbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristoj-
nega za finance.

ľl

ll

ľ
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Pirotehnični izilelki
Pirotehnične izdelke, ki so namenjeni za-

bavi, razvľščamo v štiri razĺede'.

I . RAZRED: pirotehnične igrače (ben-
galske vŽigalice, pokajoči vloŹkj za cigare-
te, konfeti - bombice, pokajoče Žabice, male
petarde itd.),

II. RAZRED: izdelki za male ognjemete
(petarde, rimske svečke, majhna ognjemet-
na kolesa, bengalične bakle, topovski stľeli -
Paľty Knalleľ, rakete itd.),

III. RAZRED: izdelki za srednje ognje-
mete;

IV. RAZRED: izdelki za veLike ognjemete

Policisti vsako leto obravnavamo množič-
no upoľabo petard in drugih piľotehničnih
izdelkov. Medtem ko je takšno početje dolo-

. čenim posameznikom in skupinam v zaba-

, vo, je za večino državljanov neprijetno in
pomeni svojevrstno nasilje nad ljudmi.
Neprevidna, nepremišljena in objestna

uporaba piľotehničnih izdelkov pogosto
povzroča telesne poškodbe (opeKine, raztľ-
ganine rok, poškodbe oči), vznemiĺja ljudi
in živali teľ onesnažuje okolje.
Policisti bomo ukrepali proti vsem, ki

bodo metali petaľde oziroma uporabljali
dľuge pirotehnične izdelke, kjeľ to ni dovo-
ljeno, in sicer: v šolah in njeni okolĺcĺ' v
bližini zdľavstvenih domov in bolnišnic,
vľtcen domov za ostaľele, v okolĺcĺ ceľ-
kvenĺh objektov, v strnjenih naseĘih, na
hodnikĺh stanovanjskih bloko1 v špoľt-
nih objektih in dľugih kľajih' kjeľ se zbi-
ra večje število ljudi.
Pirotehnični izdelki, katerih glavni učĹ

nek je pok, se smejo upoľabljati izključno
v času od 26. decembľa do 2. januaľja.

Kupci in uporabniki naj piĺotehnične izde7-
ke' če se jim ne moĘo odreči, kupujejo le v
Ęovinah, ki imajo za pľodajo teh izdelkov
dovoljenje ministrstva za notĺanje zadeve.

Pred uporabo izdelkov preberite navodila
in jih tudi upoštevajte.

Pirotehnični izdelek se ne ''obnaša '' ved-
no tako, kot zagotavljajo navodila.

otľoci in mlado]etniki naj piĺotehnične iz-
delke uporabljajo le pod nadzorom staršev
ali skĺbnikov'
Policisti opozarjamo vse' še posebej pa

staÍše' na nevarnosti in posledice objestne,
neprevidne, nepremišljene in zlonamerne
upoĺabe piĺotehničnih izde]kov, da bi pre-
prečili telesne poškodbe, grobo ravnanje z
tiva|mi, vznemiĺjanje občanov in material-
no škodo.

Spoštujte pravico sosedov, otľok, starej-
ših' da v miru užĺvajo pľaznike, zato ne
mečite petard v njihovo bližino in pľed
njihove domove.

Yesele božične praznĺke in sľečno novo
leto 2 )5 vam želijo policisti in policistke
PO Bled.

Prispevek pripravil VPO
Aleš ROZMAN.

36. člen

(1) obcĺnska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinske-
ga proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri ban-
kah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponudijo de-
narna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sred-
stev oz. za izvrševanje občinskega proračuna

(2) Pravne osebe, V katerih ima občina najmanj 'l5-odstotni deleŽ v kapi-
talu, moraio najpozneje v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar
najmani 30 dni pred objavo sklica seje skupščine predloŽiti občinski
upravi, gradivo za sejo skupščine in vsa íevizijska poročila ter poročila
nadzornih organov za preteklo poslovno leto.
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov je
sestavni del tega odloka.

(3) občinski svet se lahko na predlog żupanje odloči za nakup delnic ali
deleža v gospodarski družbi, če so za nakup zagotovljena sredstva v
proračunu in če se s tem zaščitijo občinski interesi.

37. člen

(1 ) Županja lahko na prošnjo dolżnika ob primernem zavarovanju in obre.
stovanju odlożi plaěilo, dovoli obročno plačilo dolga dolŽnika ali spre.
meni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bisfueno izboljša-
jo moŽnosti za plačilo dolga dolžnika.

(2| Zupanja lahko zahteva takojšnje plačilo celotnega dolga, katerega pla-
čilo |e odlożeno, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.

(3) Županja lahko odpiše ali delno odpiše plačilo dolga največ do višine
200'000 tolariev posameznega zneska teriafue, če bi bili stroški izter-
jave v nesorazmerju z vĺśino terjatve'

(4) Kot dolgovi se po zakonu o javnih financah ne šte'ie'io dolgovi do dża-
ve oziroma občine iz naslova obveznih dajatev.

x' PREHoDNE lN KoNčNE DoLočBE

38' člen

(1)Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun ĺinančnih terjatev in naloŽb in
Račun financiranja so sestavni del tega od|oka.

(2) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o proračunu občine
Bohinj za leto 2004 (Uradni vestnik št. 2/o3) in odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bohini za leto 2004 (Urad-
ni list RS št' 87 /o4)'

(3)V obdobju začasnega financiranja občine Bohinj v letih 2006, če bo
začasno Íinancĺran|e potrebno, se smiselno uporablia ta odlok in sklep
župana.

39. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu' objavi pa
se tudi na kajevno obipajni način.

Številka: 4o342-5o / 2oo4
Bohinjska Bistrica, dne 23.12.2OO4

Żupanjaobčine Bohinj
Evgenija KEGL KOROSEC,

univ. dipl. inż. agr. l.r.

26.

Na podlagi 9. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš-
ča v obćini Bohinj (Uradni list RS' št. 3/98' 31 /98' 98/99 in Uradni vest-
nik občine Bohinj' śt. 5/02) ter 16' člena Statuta občine Bohinj (Uradni
vestnik občine Bohinj' št. 3/99' 1/03)' je občinski svet občĺne Bohinj
na 17. redni seji, dne 23. decembra 2004 sprejel

SKLEP
o doloěitvi vrednosti toěke za odmero nadomestila

za upoĺabo stavbnega zemljišěa v občini Bohinj za leto 2oo4

t.

7a izĺačun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občĺni Bohinj
se določi naslednja vrednost točke:

1. zaÍizične osebe v višini o'03531 SlT'
2, za pravne osebe v višini o'0353'l slT'
3. za nezazidano stavbno zemljišče v višini o'06179 SlT'
4' zapÍavne osebe, ki imajo sedeż na območju občine Bohinj in imajo za-

poslenih več kot 50 oseb V Višini 0'02618 slT.

il.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine
Bohinj.

Številka: 42346-151 / 2oo4
Bohinjska Bistrica, 23. december 2004

Żupanjaobčine Bohinj
Evgenija Kegl Korošec, univ. dipl. inž. agr., l.r.

27.

Na podlagi 16. člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik obcine Bo-
hinj' št. 3/99 in 1/03) in 3. člena odloka o komunalnih taksah v občini
Bohinj (Uradni list RS' št. 39/96) je občinski svet občine Bohinj na 17.

redni seji, dne 23. decembra 2004 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke komunalne takse v oběini Bohinj za

leto 2OO5

t.

Vrednost toěke po odloku o komunalnih taksah v občini Bohinj (Uradni
list RS' št. 39/96) od 1.'l.2005 znaša 17,00 SlT.

il.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavĺ v Uradnem vestniku občine
Bohinj.

Številka: 423-04-41 / 2oo4
Bohiniska Bistrica, 23. december 2004

Zupania občine Bohinj
Evgenija Kegl Korošec, univ' dipl. inŽ. agr., l.r.

24.

Na podlagi 30' člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik obćine Bo-
hinj' št. 3/99 in 1/03) ie občinski svet občine Bohinj na svoji 17. redni
seji dne 23.12.2004 sprejel

SKLEP
o UsKtÁDlTVl cEN zA LETo 2oo5

1. občinski svet občine Bohinj sprejeme uskladitev cen za komunalno
dejavnost z indeksom rasti drobno prodajnih cen, ki znaša za obdobje
nov 03 / nov 04: 5,6 o/o.

2' Cene za izposojo klopi in stojnic se poviŠajo za 5,6 %.

3. Cene za oddajo poslovnih prostorov, ki se dajejo v naiem brezjavnega
razpisa, avto taksi prevozov in najem dvorane za opravljanje kino pred-
stav, se usk|adijo z indeksom rasti drobno prodajnih cen, ki znaša za
obdobje marec O4lnovember 04: 4,8 o/o.

4. Potrdi se predlagane cene za muzelsko dejavnost in za opravljanje ste
ritev ''oskrbnik muzejď' in cenik za delo preko študentskega servisa za
leto 2005. Cene honorarjev za dopolnilno delo in delo preko študent-
skega servisa, ki veliajo za muzejsko dejavnost se smiselno uporablja-
jo tudi za pobiranje parkirnine.

Żupanjaobčine Bohinj
Evgenija Kegl Korošec' unÍv. dipl' inž. agr. l.r.

Adľiaticou nouoletni
žalelĺ u Kľaniu
V Adriatic Zavarovalni dľužbi smo se odločili, da letos sľedstva, ki jih
nameniamo obdarovanju v pľazničnih dneh, usmeľimo v dobro
gesto ''Adľiaticov novoletni žarek za bolnike"' obdarili smo 9

bolnišnic. Devet bolnišnic v 9 ľegionalnih okoljih' povsod tam, kieľ
nam že vľsto let zalpaio naši zavaľovanci in med njimi tudi272.000
zdľavstvenih zavarovancev. Na ta način vľačamo zaupanie in s

sredstvi pľispevamo za še kakovostnejše in hitľeiše zdľavljenje.

Z dobro gesto ''Adriaticov novoletni žarek za bolnike'' Želimo kot
dľužbeno odgovoľno podjetje Vnesti v pľednovoletni čas prijazno
misel in praznično darilo vsem Z dobro željo, da je zdtavje potrebno

varovati in negovati. Kajti zdravje je neprecenliivo. Ko pa
potrebuiemo ZdraVStveno pomoč' na j bo ta hitľa in kakovostna.

Adriaticov žarek za bolnike je obsijal:

r Bolnišnico za ginekologijo in

porodništvo Kľanj

l onkološki inštitut Ljubl|ana

' Bolnišnico za ženske bolezni in

poľodništvo Postojna

' Splošno bolnišnico Izola

' Splošno bolnišnico "Dr. Fĺanc

Derganc" Nova Gorica

l Splošno bolnišnico Celje

. Splošno bolnišnico Murska Sobota

. Splošno bolnišnico Maribor
t Splošno bolnišnico Novo mesto

vEc IN ZANEsLJIvo NAŠIM ZDRAVSTVENIM ZAvARovANcEM

V prednovoletnem času iskrena hvala vsem našim 272'000
zdravstvenim zavarovancem' ki nam Zaupate že vrsto let. Veľjamemo,
da smo z odgovornim poslovanjem, kakovostjo naših storitev,
najugodnejšo ponudbo zdravstvenih zavarovanj Íer nenezadnje z
dolgo1etno konkurenčno premijo, upraviči1i Vaše Zaupanie.
Dolgoročno sodelovanje in vaše ZaÚparLje bomo v letu 2005 še

nadgradili z obogateno ponudbo.

vEč IN ZANEsLJIvo vsEM NAŠIM ZAvARovANcEM

www.adriatic,si Adriatic"
Zavalovalna dľužba d,d,
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