
 

57 Uradni list RS, št. 57/2007  
z dne 29. 6. 2007 

3071. Odlok o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2006, Stran 7935.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) so Občinski svet Mestne občine Novo mesto na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 - UPB1) na 5. seji 
dne 24. 4. 2007, Občinski svet Občine Straža na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/2007) na 5. seji dne 10. 5. 2007 in Občinski svet Občine Šmarješke 
Toplice na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) na 5. seji dne 24. 4. 2007 sprejeli

O D L O K  

o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2006

1. člen

Sprejme se zaključni račun Mestne občine Novo mesto za leto 2006.

2. člen

Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki izkazani v Zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2006 so bili realizirani v naslednji višini:

+----------------------------------+---------------------------+ 

|a) v bilanci prihodkov in odhodkov|                           | 

+----------------------------------+---------------------------+ 

|- prihodke v višini               |         +9.056.987.886 SIT| 

+----------------------------------+---------------------------+ 

|- odhodke v višini                |         -8.839.283.909 SIT| 

+----------------------------------+---------------------------+ 

|- proračunski presežek            |           +217.703.977 SIT| 

+----------------------------------+---------------------------+ 

|b) v računu finančnih terjatev in |                           | 

|naložb                            |                           | 

+----------------------------------+---------------------------+ 

|- prejeta vračila danih posojil   |            +44.693.382 SIT| 

+----------------------------------+---------------------------+ 

|- dana posojila in povečanje      |            -32.261.952 SIT| 

|kapitalskih deležev               |                           | 

+----------------------------------+---------------------------+ 

|Zmanjšanje sredstev na računih    |            +12.431.430 SIT| 

+----------------------------------+---------------------------+ 

|c) v računu financiranja          |                           | 

+----------------------------------+---------------------------+ 

|- odplačilo dolga                 |            -64.030.292 SIT| 

+----------------------------------+---------------------------+ 

|č) rekapitulacija                 |                           | 

+----------------------------------+---------------------------+ 

|- bilanca prihodkov in odhodkov   |           +217.703.977 SIT| 

+----------------------------------+---------------------------+ 

|- račun finančnih terjatev in     |            +12.431.430 SIT| 

|naložb                            |                           | 

+----------------------------------+---------------------------+ 

|- račun financiranja              |            -64.030.292 SIT| 

+----------------------------------+---------------------------+ 

|- povečanje sredstev na računih   |           +166.105.115 SIT| 

+----------------------------------+---------------------------+

Sestavni del zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2006 so izkazi in obrazložitve zaključnega računa proračuna.

3. člen

Zaključni račun Mestne občine Novo mesto za leto 2006 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2007-1100

Novo mesto, dne 24. aprila 2007

Župan  
Mestne občine Novo mesto  

Alojzij Muhič l.r.

Straža, dne 10. maja 2007
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Župan  
Občine Straža  

Alojz Knafelj l. r.

Šmarješke Toplice, dne 24. aprila 2007

Županja  
Občine Šmarješke Toplice  
mag. Bernardka Krnc l. r.

Zaključni račun Mestne občine Novo mesto za leto 2006

Na vrh

<< Nazaj
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