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  O B Č I N E      P R E D D V O R 

 

Številka 12      Preddvor, 21. december 2000    Cena 162 SIT  (DDV 12 SIT)    LETO VI 
 

 

 

 

 
19. 
 

*** 
Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99) in 69. člena statuta 
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 2/99) je Občinski svet Občine 
Preddvor na svoji  18. seji dne 18.12.2000 
sprejel 
 
 
 
 
 

ODLOK 
o zaključnem računu proračuna Občine 

Preddvor za leto 1999 
 
 
 
 
 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine 
Preddvor za leto 1999. 
 

2. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna 
Občine Preddvor za leto 1999 izkazuje: 
∗ prihodki   246.493.050,81 SIT 
∗ odhodki  240,160.825,40 SIT 
∗ presežek prihodkov   6,332.225,41 SIT 
 
Račun financiranja Občine Preddvor za leto 
1999 izkazuje: 
∗ zadolževanje občine       0,00 SIT 
∗ odplačila posojil        0,00 SIT 
Neto zadolževanje Občine Preddvor za leto 
1999 znaša          0,00 SIT 
 
Račun finančnih terjatev in naložb Občine 
Preddvor za leto 1999 izkazuje: 
∗ prejeta vračila danih posojil 

3,219.948,78 SIT 
 

 
∗ dana posojila in povečanje kap.del. 

0,00 SIT 
∗ razlika (povečanje sredstev) 

3.219.948,78 SIT 
 

3. člen 
Račun obvezne rezerve proračuna Občine 
Preddvor za leto 1999 izkazuje: 
∗ stanje plasmajev rezerv 1.1.1999 

833.486.84 SIT 
∗ stanje sredstev rezerv 1.1.1999 

0,00 SIT 
∗ prihodki 

6,021.858,40 SIT 
∗ odhodki 

5,891.818,42 SIT 
∗ stanje plasmajev 31.12.1999 

833.486.84 SIT 
∗ stanje sredstev 31.12.1999 

130.039,98 SIT 
∗ skupaj stanje 31.12.1999 

963.526,82 SIT 
 

4. člen 
Povečana sredstva na računih proračuna 
Občine Preddvor po stanju 31.12.1999 se 
prenesejo v proračun za leto 2000. 
 

5. člen 
Zaključni račun proračuna obsega pregled 
planiranih in realiziranih prihodkov in 
odhodkov proračuna v bilanci prihodkov in 
odhodkov, računu financiranja ter računu 
finančnih terjatev in naložb, pregled prihodkov 
in odhodkov sredstev rezerv, pregled porabe 
sredstev tekoče proračunske rezerve in 
obrazložitve postavk prihodkov in odhodkov 
proračuna, ki so priloga tega odloka. 
 

6. člen 
Morebitni popravki zaradi delitvene bilance 
Občine Preddvor in Občine Jezersko po stanju 
31.12.1998 in popravkov prihodkov in 
odhodkov leta 1999 se posebej izkažejo v 
zaključnih računih za leto 2000 in 2001. 
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7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
 
 
 
Številka : odl 69/00 
Datum   : 18.12.2000 
 
 
 

Župan Občine Preddvor: 
Miran Zadnikar 

 
 
 

 
20. 
 

*** 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, US, 
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00), 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 
80/94 in 56/98) in 15. člena Statuta Občine 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 
2/99), v zvezi z odlokom o proračunu Občine 
Preddvor za leto 2000 (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 5/00) in odlokom o rebalansu 
proračuna Občine Preddvor za leto 2000 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 9/00), je 
Občinski svet na svoji 18. seji dne 18.12.2000 
sprejel 
 

 

O D L O K  
o rebalansu proračuna Občine Preddvor 

za leto 2000 
 
 
 
 

1. člen 
Proračun Občine Preddvor za leto 2000 po 
rebalansu obsega  307.230.497,00 Sit, in sicer: 
 
A. Bilanca odhodkov in prihodkov 
 

I.   skupaj prihodki           298.749.497,00  SIT 
II.  skupni odhodki           307.230.497,00  SIT 
III. prorač. primanjkljaj        8.481.000,00  SIT 
 

B. Račun finančnih terjatev in naložb 
 
IV. Prejeta vračila danih posojil 
                                              4.500.000,00  SIT 
V. Dana posojila                                 0,00  SIT 
VI. Presežek                          4.500.000,00  SIT 
 
C. Račun financiranja 
                                                             0,00 SIT 
 
D. Sredstva na računu iz l.1999 
                                               3.981.000,00 SIT 
 

2. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za 
leto 2000 je sestavni del tega odloka. 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja 
pa se od 1. januarja 2000 dalje. 
 
 
 
Številka: odl 70/00 
Datum:   18.12.2000 

 
 

 
Župan Občine Preddvor: 

Miran Zadnikar 
 

 
 

 
21. 
 

*** 
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 20. člena Statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99), je 
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občinski svet Občine Preddvor, na svoji 18. 
seji dne 18.12.2000 sprejel naslednji 
 
 
 
 

SKLEP 
o povprečni gradbeni ceni koristne 
stanovanjske površine in povprečnih 

stroških komunalnega urejanja stavbnih 
zemljišč v Občini Preddvor za leto 2001 
 
 
 
 

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 2001. 
 

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 1.1.2001 dalje. 
 
 
 
Številka: sos 21/00 
Datum:   18.12.2000 

 
 

 
Župan Občine Preddvor: 

Miran Zadnikar 
 
 
 

 
22. 
 

*** 
 
 
 

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih 
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 20. člena 
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št. 2/99) in 20. člena Odloka 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 9/97), je 
Občinski svet Občine Preddvor na svoji 18. 
seji dne 18.12.2000 sprejel 
 
 
 
 

S K L E P  
o določitvi vrednosti točke  

za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v letu 2001 

 
 
 
 
 

1.člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Preddvor v letu 2001 znaša 1.276 SIT. 
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2. člen 
S tem sklepom se razveljavi sklep o vrednosti 
točke za določitev višine nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Preddvor, sos 07/99 z dne 20.12.1999 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 7/99). 
 

3. člen 
Ta sklep velja v 8 dneh po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 
1.1.2001 dalje. 
 
 
 
Številka: sos 20/00 
Datum:  18.12.2000 
 
 
 

   Župan Občine Preddvor 
Miran Zadnikar 

 
 
 
 
 
 
 
 
Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4 205 Preddvor, tel 
458 100, fax 458 10 20, email preddvor@siol.net - D.Š. 
77195108 - Odgovorni urednik: Miran Zadnikar - 
razmnoževanje Občina Preddvor - naročnina za leto 2000 je 
2.160 SIT (DDV v višini 8% v višini 160 SIT je obračunan v 
ceni) - žiro račun 51500-630-50197 - reklamacije se upoštevajo 
en  mesec dni po izidu  


