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4. 
 

*** 
Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski 
svet Občine Preddvor na svoji 32. seji dne  
22.5.1998 sprejel 
 
 

O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine 

Preddvor za leto 1997 
 
 

1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine 
Preddvor za leto 1997. 
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje: 
 
prihodke 234.401.044,40 
odhodke 231.737.300,89 
presežek prihodkov nad 
odhodki 

2.633.743,51 

 
3. člen 

Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v 
proračun za leto 1998. 
 

4. člen 
Sprejme se zaključni račun stalne proračunske 
rezerve kot sestavni del zaključnega računa 
proračuna. Prihodki znašajo 2.000.000,00 SIT, 
odhodki pa 328.880,00 SIT. Presežek 
prihodkov nad odhodki v višini 1.671.120,00 
SIT se prenese v proračun za leto 1998. 
 

5. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna je 
sestavni del tega odloka. 
 
 
 

6. člen 
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
 
 
Številka:  odl 30/98 
Datum:  22.5.1998 

   
                            

Predsednik OS: 
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.  

 
     
                    

 
5. 
 

*** 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95), 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 
80/94) in 23., 83., 84., 85. člena Statuta 
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine 
Preddvor št. 2/95) je na predlog župana 
občinski svet na svoji 32. seji dne 22. 5. 1998 
sprejel 
 
 

O D L O K  
o proračunu Občine Preddvor za leto 

1998 
 
 

1. člen 
S proračunom Občine Preddvor za leto 1998 (v 
nadaljevanju proračun) se zagotovijo sredstva 
za financiranje porabe in drugih nalog v 
Občini Preddvor v letu 1998. 
 

2. člen 
Proračun Občine Preddvor za leto 1998 znaša  
233.172.726,81  tolarjev, in sicer: 
 
 
 



stran      URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR    št. 2      30. junij 1998 6. 

 

 
 
 

- v bilanci prihodkov in odhodkov 
 
∗ celotni prihodki                             

233.172.726,81 Sit 
∗ celotni odhodki                                              

233.172.726,81 Sit 
∗ nerazporejeni prihodki                

    6.080.432,91 Sit                                         
- stalna proračunska rezerva                                 

    2.000.000,00 Sit 
- tekoča proračunska rezerva                    

    4.080.432,91 Sit 
 
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta 
zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov. 
 

3. člen 
V proračunu se izakazujejo prihodki, ki 
pripadajo Občini in odhodki za posamezne 
namene financiranja javne porabe. 
 

4. člen 
Proračun obsega skupen znesek predvidenih 
prihodkov in skupen znesek predvidenih 
odhodkov. 
Prihodki so izkazani po njihovih virih in 
vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po 
posameznih namenih. 
Proračun obsega kot nerazporejeni del 
prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za 
financiranje posameznih namenov javne 
porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo 
mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče 
predvideti zadostnih sredstev. 
 

5. člen 
Župan odloča o porabi tekoče proračunske 
rezerve. Znesek enkratnega izplačila za isti 
namen ne sme presegati 250.000,00 SIT. 
 

6. člen 
Sredstva proračuna se delijo med letom 
praviloma enakomerno med vse uporabnike v 
okviru  doseženih prihodkov in v odvisnosti od 
zapadlosti obveznosti, če ni med Občino in 
uporabnikom drugače določeno. 
 

7. člen 
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v 
imenu Občine le v okviru sredstev, ki so v 
proračunu predvidena za posamezne namene. 
 
 

8. člen 
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim 
zagotovljena v proračunu, uporabljati za 
namene, za katere so jim bila dana in ki so 
opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov, 
ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi 
oziroma razpolaganju z njimi. 
 

9. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. 
Župan določi pristojne upravne in strokovne 
službe, ki so nosilci porabe sredstev na 
posameznih proračunskih postavkah. 
Župan v okviru obstoječih virov prihodkov 
med letom usklajuje proračun v skladu z 
dovoljeno višino javne porabe, ki jo določa 
Vlada Republike Slovenije in o tem poroča 
Občinskemu svetu. 
 

10. člen 
Če prihodki med letom ne pritekajo v 
predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil 
proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša 
zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni 
za posamezne namene, ali začasno zadrži 
uporabo teh sredstev. 
V tem primeru mora župan obvestiti Občinski 
svet Občine Preddvor in predlagati ustrezne 
ukrepe oziroma spremembo proračuna.  
Proračunski porabniki so dolžni o porabi  
proračunskih sredstev poročati županu. Ob 
neizpolnjevanju dolžnosti jim župan lahko 
zadrži izplačilo odobrenih sredsrev. 
 

11. člen 
Župan lahko v okviru skupnega obsega 
proračunskih sredstev spreminja namen in 
višino sredstev, ki so v proračunu razporejena 
za posamezne namene, če s tem ni bistveno 
ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila 
rezporejena sredstva. 
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora 
župan poročati Občinskemu svetu. 
 

12. člen 
Konec leta 1997 župan lahko opravi 
prerazporeditev (virmaniranje) med 
posameznimi postavkami v okviru načrtovanih 
sredstev, odobrenih za leto 1997. 
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora 
župan poročati Občinskemu svetu. 
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13. člen 
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan 
oziroma oseba, ki jo župan pooblasti. 
 

14. člen 
Nadzorni odbor skupaj s finančno službo 
opravlja pri uporabnikih proračuna 
proračunski nadzor nad pravilno in smotrno 
uporabo sredstev, razporejenih s proračunom. 
 

15. člen                                                                                                                
Uporabniki so dolžni v enem mesecu po 
uveljavitvi odloka predložiti poročila o porabi 
proračunskih sredstev v pretekljem letu ter 
programe in predloge finančnih načrtov za 
delo organa in izvajanje dejavnosti za leto 
1998, investicije pa za celotno dobo 
financiranja.  
 

16. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del 
Proračuna Občine Preddvor. 
 

17. člen 
Ta odlok velja naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja 
pa se od 1. januarja 1998 dalje. 
 
 
Številka: odl. 22/98 
Datum:  22. 5. 1998 

 
                                                                                                              

Predsednik OS: 
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.  

 
 

 
 
 
 

 
6. 
 

*** 
Na podlagi 2. člena Zakona o planiranju in 
urejanju prostora v prehodnem obdobju 
(Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena Zakona o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 
in 44/97) in na podlagi  23. člena Statuta 

občine Preddvor (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 2/95) je Občinski svet Občine 
Preddvor na svoji 32. seji dne 22. 5. 1998 
sprejel 
 
 

SPREMEMBO ODLOKA 
o prostorskih ureditvenih pogojih za 
ureditvena ombočja naselij Preddvor, 
Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri 

 
 

1. člen 
V tekstualnem delu odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za ureditvena območja 
naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob 
Kokri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88) se 
v poglavju IV. Posebna merila in pogoji za 
poseg v prostor za 18. členom doda nov člen 
in besedilo: 
 

18.a člen 

OBMOČJE UREJANJA S 4/9 - VOKE 
 
1. Merila in pogoji za poseg v prostor: 

Organizirana gradnja vrstnih individualnih 
enodružinskih stanovanjskih objektov in 
spremljajočih garažnih objektov ter gradnja 
ustrezne komunalne, energetske, 
vodnogospodarske, cestne, prometne opreme 
in sistema zvez. 
 
2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v 

prostor: 

Stanovanjski objekti v nizu: 
 
⇒ vertikalni gabarit: klet, pritličje, mansarda, 
⇒ pritličje posamezne stanovanjske enote je v 

nivoju dostopne poti pred vhodom, 
⇒ streha: simetrična dvokapnica z naklonom 

strešin max 45°, z vgrajenimi krajevno 
značilnimi frčadami, 

⇒ stanovanjska enota vsebuje dvoje garažnih 
mest in brez kurilnice, 

⇒ medposestne ograje so lahko lesene ali žive 
meje avtohtone vegetacije postavljene ali 
zasajene samo ob dvorišču ali vrtu pred 
južno fasado stanovanjske enote razen pred 
vhodnimi fasadami. 
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Garažni objekt: 
 
⇒ za vsako stanovanjsko enoto pripadajoča 

garažna enota z dvema garažnima mestoma, 
⇒ streha: ravna, pohodna  nasuta s plastjo 

humusa, 
 
3. Način urejanja posegov v prostor: 

Skupinska lokacijska dokumentacija. 
 

2. člen 
V grafičnem delu, ki je sestavni del odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojev za ureditvena 
območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in 
Breg ob Kokri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 
15/88), v karti v merilu 1 : 2880 se korigira 
območje urejanja R 4/3 Športno igrišče Voke, 
tako da se zmanjša in omeji na zahodni strani s 
strugo potoka Suha oziroma se iz območja 
urejanja R 4/3 izloči zahodni del območja, do 
struge potoka Suha in se ga preimenuje v 
območje urejanja S 4/9 - Voke. 
 

3. člen 
Sprememba odloka začne veljati z dnem 
objave v Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
 
 
Številka:  odl 29/98 
Datum: 22. 5. 1998 
 
 

Predsednik OS: 
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh. 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. 
 

*** 
  

 Na podlagi 23. člena statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/95), na 
podlagi predloga župana občine ter v smislu 3. 
točke 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 44/97), je Občinski svet 

Občine Preddvor na svoji 27. seji, dne 
22.10.1997  in 32. seji, dne 22.5.1998 sprejel 
 
 

S K L E P  
 
 

1. člen  
Preneha in odvzame se status javnega dobra 
parc. št. 893/1, 893/2 in 893/3 pot, vse v k.o. 
Tupaliče. 
Parcele preidejo v last Občine Preddvor 
 

2. člen 
Pooblasti se Občino Preddvor za izdajo 
odločbe in izbris javnega dobra v zemljiški 
knjigi s vknjižbo lastnika  teh parcel  Občino 
Preddvor.  
 

3. člen 
Pooblasti se župana Občine Preddvor, da parc. 
štev. 893/1 k.o. Tupaliče v izmeri 168 m2 
proda Zadnikar Viliju, Hotemaže 55, 4205 
Preddvor in Jakšič Miranu, Tupaliče 72, 4205 
Preddvor, vsakemu do ene neodeljene polovice 
pod pogoji sklenjene pogodbe, če bosta na tej 
in sosednih dveh parcelah zgradila bencinsko 
črpalko s spremljajočimi objekti, najkasneje v 
dveh letih od datuma sklenitve pogodbe. 
 
 
Številka : sos 57/97 
Datum   : 22.5. 1998 

  
                                                                                                         

Predsednik OS: 
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.  

 
 
 
 
 

 
Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4 205 Preddvor, tel 
458 100, fax 458 10 20, email preddvor@siol.net - Odgovorni 
urednik: Miroslav Zadnikar - razmnoževanje Občina Preddvor - 
naročnina za leto 1998 je 1.000 SIT (s PD) - žiro račun 51500-
630-50197 - reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu - 
po mnenju  Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med 
proizvode, od katerih se plačuje 5 % prometni davek. 


