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30. 
 

*** 
Na podlagi 29. člen Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94, 
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razl., 
73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. 
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/99 – odl. US, 74/98, 
12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – 
sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 – sklep US, 
51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in 15. člen Statuta 
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, 
št. 2/99) je Občinski svet Občine Preddvor na 7. seji 
dne 5.11.2003, sprejel 
 
 

O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Preddvor za leto 2003 
 
 

1. člen 
S tem odlokom se določajo spremembe Odloka o 
proračunu Občine Preddvor za leto 2003 (Uradno 
glasilo Občine Preddvor, št. 05/03, 07. april 2003; v 
nadaljevanju: odlok). 
 

2. člen 
Spreminja se 3. člen v celoti, tako da se glasi: 
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov 
se določa v naslednjih zneskih: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V 000 SIT 
      skupina/podskupina kontov      proračun leta 2003 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 545.787           
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 256675      
70 DAVČNI PRIHODKI 237.741      
 700 Davki na dohodek in dobiček 175.319 
 703 Davki na premoženje 31.620 
 704 Domači davki na blago in storitve 30.802 
 706 Drugi davki 0 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 18.934 
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od 

premoženja 
3.707 

 711 Takse in pristojbine 1.856 
 712 Denarne kazni 500 
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 935 
 714 Drugi nedavčni prihodki 11.936 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 3.431 
 720 Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 
255 

 721 Prihodki od prodaje zalog 0 
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in 

nematerialnega premoženja 
3.176 

73 PREJETE DONACIJE 105 
 730 Prejete donacije iz domačih virov 105 
 731 Prejete donacije iz tujine 0 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 285.576 
 740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 
285.576 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 568.500 
40 TEKOČI ODHODKI 105.020 
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 21.464 
 401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 
3.164 

 402 Izdatki za blago in storitve  76.298 
 403 Plačila domačih obresti 65 
 409 Rezerve 4.029 
41 TEKOČI TRANSFERI 114.185 
 410 Subvencije 4.790 
 411 Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 
47.565 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 

13.897 

 413 Drugi tekoči domači transferi 47.933 
 414 Tekoči transferi v tujino 0 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 324.992 
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 324.992 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 24.303 
 430 Investicijski transferi 24.303 
   
III. PRORAČUNSKI 

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
-22.713 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB 

V 000 SIT 

      skupina/podskupina kontov      proračun leta 2003 
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 

4.600 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 4.600 
 750 Prejeta vračila danih posojil 4.600 
 751 Prodaja kapitalskih deležev 0 
 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 
   
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

0 

 440 Dana posojila 0 
 441 Povečanje kapitalskih deležev 0 
 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije 
0 

    
VI.  PREJETA - DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE  
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 

4.600 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA V 000 SIT 
      skupina/podskupina kontov      proračun leta 2003 
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 10.000            
50 ZADOLŽEVANJE 10.000      
 500 Domače zadolževanje 10.000 
   
VIII
. 

ODPLAČILA DOLGA 577 

55 ODPLAČILA DOLGA 577 
 550 Odplačila domačega dolga 577 
   
IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
-8.690 

   
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) 18.113 
   
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 22.713 



         URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR   št. 7        6. november 2003 2. stran 

Zmanjšanje sredstev na računih se pokriva v breme 
prenosa denarnih sredstev iz leta 2002 v višini  
8.690 tisoč SIT. 
Natančnejši pregled prihodkov in odhodkov po 
funkcionalnih področjih proračunske porabe in po 
institucionalnih uporabnikih je razviden iz 
preglednic, ki so sestavni del tega odloka.« 
 

3. člen 
Spremeni se tretji odstavek 4. člena tako, da se v 
stavku črtata besedi »določen znesek«, namesto 
njiju pa se doda besedilo: »za leti 2003 in 2004 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 118/02), in sicer 
za gradnje v vrednosti nad 20 mio SIT in za 
vrednosti nad 10 mio SIT za blago in storiitve.« 
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi: »Naročila 
male vrednosti se lahko oddajajo le po postopku in 
na način, ki je določen z občinskim pravilnikom.« 
 

4. člen 
Spremeni se drugi odstavek 9. člena odloka tako, 
da se »0,93%« nadomesti z »0,5%«.  
 

5. člen 
Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni in v 
veljavi. 
 

6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
 
 
Številka:   odl111/03 
Preddvor, 5. november 2003 
 
 

Župan Občine Preddvor 
mag. Franc Ekar 

 
 

 
31. 
 

*** 
Na podlagi 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS 12/91, 8/96 in 36/00)) in 20. člena Statuta 
občine Preddvor (Uradno glasilo občine Preddvor, 
št. 2/99) je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 
7. seji dne 5.11.2003 sprejel  naslednji: 
 
 

AKT 
o  prenehanju  zavoda »Kabelsko 
komunikacijski sistem Preddvor« 

 
 

1. člen                    
Z Aktom o ustanovitvi zavoda »Kabelsko 
komunikacijski sistem Preddvor« (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št. 8/97 in 1/98) je Občinski svet 
Občine Preddvor ustanovil Zavod »Kabelsko 
komunikacijski sistem Preddvor« (v nadaljevanju 
»zavod«), in sicer z namenom, da se v Občini 
Preddvor zagotovi trajno in nemoteno delovanje 
kabelskega komunikacijskega in distribucijskega 
sistema (v  nadaljevanju  KKS), predvajanje 

televizijskih programov po njem ter zagotavljanje 
telekomunikacijskih storitev po tem sistemu. 
 

2. člen    
S podpisom Prodajne pogodbe dne 07.07.2003 je 
kabelsko komunikacijski sistem Preddvor lastniško 
prevzela družba za komunikacijske storitve,  
 

3. člen  
S prodajo KKS so prenehale potrebe oziroma 
pogoji za opravljanje dejavnosti, zato zavod 
»Kabelsko komunikacijski sistem Preddvor« 
preneha. 
 

4. člen  
Premoženje zavoda se prenese na Občino 
Preddvor. 
                           

5. člen 
Ta akt začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor. 
 
 
Številka:   odl107/03 
Preddvor, 5. november 2003 
 
 

Župan Občine Preddvor 
mag. Franc Ekar 

 
 

 
32. 
 

*** 
Na podlagi 143. in 144. člena Zakona o urejanju 
prostora (ZureP) (Uradni list RS, št.110/02 in 8/03) 
in 20. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno 
glasilo Občine Preddvor, št. 2/99), je Občinski svet 
Občine Preddvor, na svoji 7. seji dne 5.11.2003 
sprejel naslednji  
 
 

SKLEP 
o določitvi plačila 

 komunalnega prispevka v Občini Preddvor 
 

 
1. člen 

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov 
opremljanja zemljišč z lokalno komunalno 
infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka plača občini.  
Komunalni prispevek se določi na podlagi programa 
opremljanja glede na stopnjo opremljenosti zemljišč 
s komunalno infrastrukturo in drugo infrastrukturo 
ter glede na priključno moč in zmogljivost 
komunalne infrastrukture v poselitvenih območjih. S 
plačilom komunalnega prispevka občina jamči 
zavezancu, da mu je omogočen priključek na 
lokalno komunalno infrastrukturo oziroma, da bo ta 
v določenem roku in obsegu, kot to določa program 
opremljanja, zgrajena in bo nanjo lahko svoj objekt 
priključil. 
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Komunalni prispevek odmeri pristojni organ 
občinske uprave z odločbo. Zoper odločbo je 
dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je 
investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo 
priključuje na objekte in omrežja lokalne komunalne 
infrastrukture, ali ki povečuje priključno moč 
obstoječih priključkov. 
 

2. člen 
Komunalni prispevek odmerja občinska uprava na 
podlagi povprečnih stroškov komunalnega urejanja 
stavbnih zemljišč v Občini Preddvor, ki jih s 
posebnim sklepom sprejme občinski svet za 
obdobje enega leta in bruto zazidane površine 
objekta. 
 

3. člen 
Posameznemu investitorju se komunalni prispevek 
odmeri 100 % oziroma v višini končno izračunane 
vrednosti za stanovanjske in poslovne objekte, 
ravno tako tudi za počitniške objekte. 
Komunalni prispevek se ne plačuje za gradnjo 
javne infrastrukture (kanalizacije – meteorne, 
fekalne, ceste, vodovode, javne razsvetljave, 
energetska omrežja, telefon).. 
 

4. člen 
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati 
Sklep o določitvi višine olajšav za plačilo 
komunalnega prispevka v Občini Preddvor, (Uradno 
glasilo Občine Preddvor, št. 15/01) 
 

5. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
 
 
Številka: s24/03-OS 
Preddvor, 5. november 2003 
 
 

Župan Občine Preddvor 
mag. Franc Ekar 

 
 

 
33. 
 

*** 
Na podlagi 146. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZureP) (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03), 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), Sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne 
stanovanjske površine in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 
16/02) ter 20. člena Statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99), je 
Občinski svet Občine Preddvor, na svoji 7. seji dne 
5.11.2003 sprejel naslednji 
 
 
 

SKLEP 
o dopolnitvi Sklepa o povprečni gradbeni ceni 
koristne stanovanjske površine in povprečnih 

stroških komunalnega urejanja stavbnih 
zemljišč v Občini Preddvor za leto 2003 

 
 

1. člen 
1. Povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišč 
4. skupine so: 
 individualna 

raba 
(IKR) 

kolektivna 
raba 
(KKR) 

4. skupina 
počitniški objekti ne 
glede na območje 

 
7.706,00 

SIT/m2 

 
4.867,00 

SIT/m2 
 
Ta sklep je dopolnitev Sklepa o povprečni gradbeni 
ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v 
Občini Preddvor za leto 2003, št. s014/03-OS z dne 
18.12.2002 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 
16/02). 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
 
 
Številka: s022/03-OS 
Preddvor,  5. november 2003 
 
 

Župan Občine Preddvor 
mag. Franc Ekar 

 
 

 
34. 
 

*** 
Na podlagi 30. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 12/96, 40/00),  3. in 7. člena Pravilnika o 
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, 
št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00 in 
92/02) in 15. člena Statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99), je 
Občinski svet Občine Preddvor na 7. redni seji dne 
5. novembra 2003, sprejel naslednji 
 
 

S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 

Javnem vzgojno- izobraževalnem zavodu 
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 

 
 

1. člen 
Cene programov predšolske vzgoje v Javnem 
vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola 
Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 
Preddvor, za enote vrtca: Storžek v Preddvoru in 
Čriček na Beli, se povišajo in znašajo od 01. 
novembra 2003, za: 
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∗ 1. starostno skupino (1-3 let) -vrtec Storžek 
88.093,00 SIT 

∗ 2. starostno skupino (3-7 let) -vrtec Storžek 
63.785,00 SIT 

∗ skrajšani program-vrtec Čriček  
46.431,00 SIT 

 
∗ vzgojni program 

38.190,00 SIT 
∗ vzgojni program in zajtrk 

39.430,00 SIT 
∗ vzgojni program in kosilo 

47.100,00 SIT. 
 

2. člen 
Prispevki staršev se doloćijo v skladu z lestvico iz 3. 
člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v 
vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 
102/00, 111/00) in dohodkovnimi razredi, ki jih 
določi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 
Starši plačajo največ 80 % cene programa, v 
katerega je vključen otrok, kar predstavlja polno 
plačilo. 
Polno plačilo staršev za otroke v dnevnem 
programu priprave na šolo znaša 60 % cene 
programa, v poldnevnem programu pa 40 % cene 
programa. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, uporablja 
pa se od 01. novembra 2003 dalje. 
 
 
Številka:s026/03-OS  
Preddvor,  5. november 2003 
 
 

Župan Občine Preddvor 
mag. Franc Ekar 

 
 

 
35. 
 

*** 
Na podlagi 6. člena Pravilnika o načinu oddajanja 
šolskih prostorov v uporabo (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 2/00) in 15. člena Statuta Občine 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) 
je občinski svet Občine Preddvor na svoji 7. seji 
5.11.2003 sprejel  

 
 

S K L E P 
o določitvi cen za oddajanje šolskih prostorov 

 
 

1. člen 
V skladu s 6. členom Pravilnika o načinu oddajanja 
šolskih prostorov v uporabo v Osnovni šoli Matije 
Valjavca Preddvor in v Podružnični šoli Kokra, cene 
za uporabo šolskih prostorov znašajo: 
 
 
 
 

PROSTOR CENA 

 
Telovadnica 3.500,00 
Učilnica 1.500,00 
Specialna učilnica 3.000,00 
Avla 2.000,00 
 
Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost. 
 

2. člen 
Cene iz 1. člena tega sklepa veljajo za vsako 
začeto uro (60 minut). 
 

3. člen 
Sklep začne veljati z dnem sprejema, velja pa od 
01. septembra 2003 dalje.  
 
 
Številka: s027/03-OS 
Preddvor, 5. november 2003 
 

 
Župan Občine Preddvor 

mag. Franc Ekar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel 275 10 00, fax 
275 10 20, email obcina.preddvor@siol.net - D.Š. 77195108 - Odgovorni 
urednik: mag Franc Ekar - razmnoževanje Občina Preddvor - naročnina za 
leto 2003 je 2.700 SIT (DDV v višini 8,5% je obračunan v ceni) - TRR 01295-
0100006887 - reklamacije se upoštevajo en  mesec dni po izidu  


