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Št.

19. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine
208.647 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja.
Soglasje o zadolžitvi do višine 83.459 EUR daje župan občine,
nad to višino pa občinski svet.
5. NALOGE NADZORNEGA ODBORA
20. člen
(naloge NO)
Nadzorni odbor pri občinskem svetu opravlja:
– nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za
katere so bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico zahtevati,
da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti
župana občine. To velja tudi za pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodskega
stanja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vrhnika v letu
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
22. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine
Vrhnika, www.vrhnika.si.
Št. 410-156/2006 (4-01)
Vrhnika, dne 1. junija 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

Stran

6965

POPRAVKI

18. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 417.293
EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja. Soglasje
o zadolžitvi do višine 62.594 EUR daje župan občine, nad to
višino pa občinski svet.
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2717.

Popravek Odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za severno obrtno industrijsko cono
mesta Murska Sobota

POPRAVEK
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta
za severno obrtno industrijsko cono mesta
Murska Sobota
V Odloku o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS,
8-398/04 z dne 30. 1. 2004) se v 27. členu popravi kot tehnična
napaka tekst, ki je označen kot zadnja alineja tako, da se isti
tekst zapiše kot samostojni zadnji odstavek 27. člena.
Št. 35003-0062/2002
Murska Sobota, dne 25. maja 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

2718.

Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih organov
Občine Ravne na Koroškem

POPRAVEK
Pravilnika o spremembi pravilnika
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih organov
Občine Ravne na Koroškem
V Pravilniku o spremembi Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ravne na
Koroškem, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 47-2596/07
z dne 31. 5. 2007, se v drugi alinei 1. člena popravi zapisan
odstotek in se pravilno zapiše »10%«.
Po novem se druga alinea 1. člena glasi:
– udeležbo na seji sveta ožjega dela lokalne skupnosti,
katerega član je – 10%.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

