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1. 
 

*** 
Na podlagi 34.a in 100.b člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 
57/94, 14/95, 20/95, 70/97, 10/98 in 74/98), 3. 
člena Zakona o funkcionarjih (Uradni list RS, 
št. 20/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) in na 
podlagi 23. člena Statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor št.2/95) je 
Občinski svet Občine Preddvor na svoji 2. seji 
dne 27.1.1999 sprejel 

 
 

PRAVILNIK 
o določanju prejemkov članom 

občinskega sveta in zunanjim članom 
odborov občinskega sveta Občine 

Preddvor 
 
 

1. člen 
S tem pravilnikom se določajo prejemki 
članov občinskega sveta in zunanjih članov 
odborov občinskega sveta Občine Preddvor.  
Člani občinskega sveta so nepoklicni občinski 
funkcionarji.  
 

2. člen 
Do sistemske ureditve plač in delovnih 
razmerij se za občinske funkcionarje smiselno 
uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v 
državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 
18/91, 22/91 ter Uradni list RS, št. 2/91-I in 
4/93) določbe Zakona o razmerjih plač v 
javnih zavodih, državnih organih in organih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 
36/96) ter določb Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 
70/97, 10/98 in 74/98). 

 
3. člen 

Za opravljanje nepoklicnih funkcij imajo 
občinski funkcionarji pravico do mesečne 
nagrade. 

4. člen 
Nagrade članov občinskega sveta se določijo 
glede na del plače župana in sicer: 

• za opravljanje funkcije svetnika v 
višini 

5 % plače župana, 
• za opravljanje dolžnosti člana 

odbora občinskega sveta v višini 
3 % plače župana, 

• za opravljanje dolžnosti 
predsednika odbora občinskega sveta v 
višini  

7 % plače župana. 
 
Posamezni odstotki se glede na aktivnost 
svetnika lahko seštevajo vendar največ do 15 
% plače župana. 
Nagrade članov občinskega sveta se izplačuje 
mesečno v obliki sejnine. 
 

5. člen 
Nagrade zunanjih članov odborov občinskega 
sveta se določijo v višini  3 % plače župana. 
Nagrade zunanjih članov odborov občinskega 
sveta se izplačuje mesečno v obliki sejnine. 
 

6. člen 
Nagrada članom občinskega sveta in zunanjim 
članom odborov občinskega sveta v primeru 
njihove neaktivosti in neopravičenih 
neudeleževanj sej ne pripada. 

 
7. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema in 
se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
 
 
Številka: pr 1/99 
Datum:   27.1.1999 
 
 

Župan Občine Preddvor: 
Miroslav Zadnikar 
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2. 
 

*** 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), je 
Občinski svet občine Preddvor na svoji 2. seji 
dne 27.1.1999 sprejel 
 
 

SKLEP 
o odborih sveta občine Preddvor in 

njihovih pristojnostih 
 
 

1. člen 
Občinski svet občine Preddvor kot svoja 
delovna telesa ustanovi: 

1. odbor za premoženjsko pravne 
zadeve, 
2. odbor za šolstvo, šport in kulturo, 
3. odbor za delo, zdravstvo, socialo in 
otroško varstvo, 
4. odbor za urejanje prostora in 
gospodarsko infrastrukturo, 
5. odbor za gospodarske dejavnosti, 
6. odbor za javno varnost. 

 
2. člen 

Odbori pod točko 1. tega sklepa so 
ustanovljeni za nedoločen čas, vendar najdalj 
do izteka mandata članom občinskega sveta. 
Člane odborov imenuje občinski svet izmed 
svojih članov, lahko pa tudi izmed drugih 
občanov, vendar največ polovico članov. 
Odbor vodi član občinskega sveta, izmed 
svojih članov pa odbor lahko izvoli 
namestnika predsednika odbora. 
Članstvo v odboru ni združljivo s članstvom v 
nadzornem odboru občine ali z delom v 
občinski upravi. 
 

3. člen 
Odbori občinskega sveta  v okviru svojega 
delovnega področja v skladu s statutom občine 
in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo 
zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in 
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. 
Odbori občinskega sveta lahko predlagajo 
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge 

akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna, 
zaključnega računa proračuna in drugih aktov, 
za katere je v zakonu ali statutu občine 
določeno, da jih sprejme občinski svet na 
predlog župana. 
Občinski odbor lahko opravlja tudi druge 
zadeve, ki mu jih poveri občinski svet iz svoje 
pristojnosti.  
Za delo odbora se smiselno uporablja 
poslovnik občinskega sveta.  
 

4. člen 
Pristojnosti odborov so poleg splošnih in 
naštetih v statutu občine, še naslednje: 
 
1. ODBOR ZA PREMOŽENJSKO 
PRAVNE ZADEVE: 

 
• obravnavanje zadev in dajanje 

mnenj in predlogov v zvezi z 
upravljanjem občinskega premoženja 

 
2. ODBOR ZA ŠOLSTVO, ŠPORT IN 
KULTURO: 

 
• obravnavanje zadev in dajanje 

mnenj in predlogov v zvezi z 
ustvarjanjem pogojev za izobraževanje 
odraslih, pospeševanjem vzgojno-
izobraževalne, informacijske, kulturno-
umetniške in društvene dejavnosti, za 
kulturno dediščino, knjižničarsko 
dejavnostjo, pospeševanjem razvoja 
športa in rekreacijske dejavnosti ter 
povezovanje z ustreznimi društvi, 
zvezami in drugimi organi, sodelovanje 
z njimi in dogovor o skupnih 
aktivnostih, 

 
3. ODBOR ZA DELO, ZDRAVSTVO, 
SOCIALO IN OTROŠKO VARSTVO: 

 
• obravnavanje zadev in dajanje 

mnenj in predlogov v zvezi s 
pospeševanjem službe socialnega 
skrbstva, predšolskega varstva, 
osnovnega zdravstvenega varstva, 
osnovnega varstva otroka in družine, 
varstva socialno ogroženih, invalidov 
in ostarelih 

 



         URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR   št. 1       15. februar 1999 3 stran 

4. ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN 
GOSPODARSKO 
INFRASTRUKTURO: 

 
• obravnavanje zadev in dajanje 

mnenj in predlogov v zvezi z 
načrtovanjem prostorskega razvoja, 
zagotavljanja lokalnih javnih služb, 
varstvom zraka, tal, vodnih virov, 
zbiranjem odpadkov vzdrževanjem 
vodovodnih in energetskih komunalnih 
objektov, gradnjo stanovanj, gradnjo in 
vzdrževanjem lokalnih cest in javnih 
poti, ter opravljanjem pokopališke in 
pogrebne službe 

 
5. ODBOR ZA GOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI: 

 
• obravnavanje zadev in dajanje 

mnenj in predlogov v zvezi z 
gospodarskim razvojem občine (na 
področju turizma, kmetijstva in 
drobnega gospodarstva 

 
6. ODBOR ZA JAVNO VARNOST: 
 

• obravnavanje zadev in dajanje 
mnenj in predlogov v zvezi z redom v 
občini, prometno ureditvijo, požarnim 
varstvom in organizacijo reševalne 
pomoči, reševanjem v primeru 
elementarnih in drugih nesreč, ter 
nadzorom nad izvajanjem javnega reda 
in miru v občini 

 
5. člen 

Navedene pristojnosti so okvirne. Župan 
občine je upravičen in pooblaščen, da v 
posamičnih primerih posreduje kateremukoli 
odboru določeno vprašanje v preučitev in 
obravnavanje, hkrati pa tudi da določi rok, v 
katerem se naj zadeva obravnava in poroča o 
njej na občinskem svetu. 
Administrativno pomoč pri delu odborov daje 
občinska uprava. 
 
 
 
 
 
 

6. člen 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Številka: sos 01/99 
Datum:   27.1.1999 
 
 

Župan Občine Preddvor: 
Miroslav Zadnikar 

 
 

 

 
3. 
 

*** 
Na podlagi 23. in 26. člena Zakona o političnih 
strankah (Uradni list RS, št. 62/94) in v skladu 
z 98. in 23. členom Statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/95), je 
Občinski svet Občine Preddvor na svoji 2. seji, 
dne 27.1.1999 sprejel 
 
 

SKLEP 
o načinu financiranja političnih strank v 

občini Preddvor 
 
 

1. člen 
V občinskem proračunu se zagotavlja 
sofinanciranje političnih strank, ki so 
sodelovale na volitvah za člane Občinskega 
sveta Občine Preddvor, na volitvah 22. 
novembra 1998 in sicer tako, da posamezna 
stranka dobi za vsak dobljeni glas za svojega 
izvoljenega kandidata po 30 SIT mesečno. 
 

2. člen 
Sredstva se strankam dodeljujejo mesečno na 
njihov žiro račun. 
 

3. člen 
Veljavnost Sklepa o načinu financiranja 
političnih strank v Občini Preddvor (št. sos 
29/95, z dne 12.10.1995 - Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št. 4/95), preneha s 30. 
novembrom 1998. 
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4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja 
pa se od 1. januarja 1999 dalje. 
 
 
Številka: sos 02/99 
Datum:   27.1.1999 
 
 

Župan Občine Preddvor: 
Miroslav Zadnikar 

 
 
 

 
4. 
 

*** 
Na podlagi 56., 57. in 59. člena Zakona o 
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 
7., 12. in 20. člena Pravilnika o enotni 
metodologiji za izračun prometne vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih 
nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) 2. 
člena Navodila za podrobnejši  izračun 
sorazmernega dela stroškov priprave in 
opremljanja stavbnega zemljišča s 
komunalnimi in drugimi objekti in napravami 
sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 
22/90) ter 23. člena Statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/95), je 
občinski svet Občine Preddvor, na svoji 2. seji 
dne 27.1.1999  sprejel naslednji  
 
 

SKLEP 
o povprečni gradbeni ceni koristne 
stanovanjske površine in povprečnih 

stroških komunalnega urejanja stavbnih 
zemljišč v Občini Preddvor za leto 1999 

 
 

1.člen 
Sklep določa povprečno gradbeno ceno 
koristne stanovanjske površine in povprečne 
stroške komunalnega urejanja stavbnih 
zemljišč za določitev prometne vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih 
nepremičnin v letu 1999. 
 

2.člen 
Povprečna gradbena cena za m2 koristne 
stanovanjske površine  v Občini Preddvor, ki 
se izračuna po standardu U. C. 2. 100 za III. 
stopnjo opremljenosti, brez stroškov 
opremljanja komunalnega urejanja in brez 
cene stavbnega zemljišča znaša 124.000,00 
SIT/m2. 
 

3.člen 
Povprečni stroški komunalnega urejanja 
stavbnega zemljišča znašajo 14 % gradbene 
cene oz. 17.360.00 SIT/m2 od tega: 

• za komunalne objekte in naprave v 
individualni (osebni) rabi 
(vodovod,elektrika in telefon) 6,3 % 
gradbene cene oz. 7.812 SIT/m2; 

• za komunalne objekte  in naprave v 
kolektivni (skupni) rabi (ceste, 
parkirišča, javna razsvetljava, 
odvodnjavanje) 7,7 % gradbene cene 
oz. 9.548,00 SIT/m2. 

 
4.člen 

Cene iz 2.in 3. člena tega sklepa se mesečno 
valorizirajo na osnovi povprečnega indeksa za 
stanovanjsko gradnjo.  
 

5.člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja 
pa se od 1.1.1999 dalje. 
 
 
Številka: sos 03/99 
Datum:   27.1.1999 
 

Župan Občine Preddvor: 
Miroslav Zadnikar 

 
 
 

 
5. 
 

*** 
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 
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Občine Preddvor na svoji 3. seji, dne 3.2.1999 
sprejel 
 
 

SKLEP 
 
 

1.člen 
Preneha in odvzame se status javnega dobra 
parc. štev. 1676/2 in 1676/3, pot, vse v k. o. 
Bela Parcele preidejo v last Občine Preddvor. 
 
 
 

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

3.člen 
Pooblasti se župana Občine Preddvor, da parc. 
štev. 1676/2 k.o. Bela, v izmeri 40 m2, proda 
Pernuš Francu, Sr. Bela 9, 4205 Preddvor in 
parc. štev. 1676/3 k.o. Bela, v izmeri 28 m2, 
proda Trobec Antonu, Sr. Bela 11A, 4205 
Preddvor, pod pogoji sklenjene pogodbe. 
 
Številka: sos 04/99 
Datum:   3.2.1999 
 
 

Župan Občine Preddvor: 
Miroslav Zadnikar 

 
 
 
 
 
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 1999 je 2.000 SIT (s PD) - žiro račun 51500-
695-50204 - 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. 


