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  Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 13. 
člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. 

člena statuta Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je 
Občinski svet občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah na redni seji dne 30. 3. 2001 

sprejel 

  

 O D L O K   

  o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za 

leto 2000 

  

  1. člen   

 Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sv. Andraž v Slovonskih goricah za leto 
2000. 

  

 2. člen   

 Zaključni račun proračuna izkazuje:   

  

  – prihodke v višini                              141,553.219 SIT 

– odhodke v višini                               132,224.396 SIT 
– presežek prihodkov nad odhodki                   9,328.823 SIT 

 

  

 3. člen   

 Zaključni račun rezervnega sklada proračuna izkazuje:   

  

  – prihodke v višini                                  602.900 SIT 

– odhodke v višini                                   395.261 SIT 

– presežek prihodkov                                 207.639 SIT 

 

  

 4. člen   

 Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna za leto 2000 v višini 
9,328.823 SIT se prenese v splošni sklad Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah, 

sredstva bodo v letu 2001 realizirana po proračunu Občine Sv. Andraž v Slovenskih 

goricah. 

  

 5. člen   

 Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu rezervnega sklada proračuna 
za leto 2000 v višini 207.639 SIT se prenese v rezervni sklad Občine Sv. Andraž v 

Slovenskih goricah za leto 2001 in se lahko uporabi za namene določene v 49. členu 

zakona o javnih financah. 

  

 6. člen   

 Izkaz prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in 
bilanca stanja so sestavni del tega zaključnega računa. 

  

 7. člen   

 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.   

   

Št. 403-03-01 

 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1227.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO385.html
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=637d8bce-28ea-44c4-8837-ff04be5fa8ad


Vitomarci, dne 30. marca 2001. 

Župan 
Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah 

Franc Krepša, dipl. inž. str. l. r. 

 


