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*** 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) ter 15. člena Statuta 
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 
2/99) je Občinski svet Občine Preddvor na 16. redni seji 
dne 19.6.2008 sprejel naslednji 
 
 

S K L E P 
o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne 

pravice vgraditve komunalnih vodov na 
nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju 

Občine Preddvor 
 
 

1. člen 
S tem sklepom se določi cenik odškodnin za pridobitev 
služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na 
nepremičnem premoženju, ki je v lasti oziroma 
upravljanju Občine Preddvor, pripravljen na podlagi 
pisnega poročila sodnega izvedenca in cenilca za 
gradbeništvo. 
 

2. člen 
Odškodnina za ustanovitev služnostne pravice na 
stavbnih zemljiščih in javnih poteh znaša: 
 
1. skupina  
 naselje Preddvor 11,00 €/m² 
  
2. skupina  
 naselja Bašelj, Breg ob Kokri, Hraše 

pri Preddvoru, Hrib, Mače, Nova vas, 
Potoče, Spodnja Bela, Srednja Bela, 
Zgornja Bela, Tupaliče 

 
 
 

8,80 €/m² 
  
3. skupina  
 naselji Kokra in Možjanca 7,92 €/m² 
 

 3. člen 
Odškodnina za ustanovitev služnostne pravice na ostalih 
nepremičninah, pri katerih se upošteva raba, kot je 
določena v uradnih evidencah, znaša: 
 
pašnik 0,40 €/m² 
gozd 0,40 €/m² 
travnik 0,75 €/m² 
sadovnjak 0,80 €/m² 
njiva 1,40 €/m² 
ostalo 0,18 €/m² 

 
4. člen 

Podatki o površini posamezne nepremičnine, ki bo 
obremenjena s služnostno pravico, se povzamejo iz 

vloge za sklenitev služnostne pogodbe na zemljišču v 
lasti Občine Preddvor. 
 

5. člen 
Nadomestilo za služnost se obračuna v enkratnem 
znesku. 
  

6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor in 
začne veljati naslednji dan po objavi.  
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*** 
Na podlagi Odloka o zazidalnem načrtu Lesne industrije 
»Jelovica« Preddvor (Uradni vestnik Gorenjske, št. 
30/78), Odloka o ugotovitvi usklajenosti zazidalnih 
načrtov z družbenim planom občine Kranj za obdobje 
1986 – 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/86) ter 15. 
členom Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 2/99) je Občinski svet občine Preddvor na 
svoji 16. seji dne 19.6.2008 sprejel 

 
 

SPREMEMBE PRAVILNIKA  
za izvajanje zazidalnega načrta lesne industrije 

»Jelovica« Preddvor 
 
 

1. člen 
V 6. členu Pravilnika za izvajanje zazidalnega načrta 
Lesne industrije »Jelovica« - Preddvor, ki je sestavni del 
Odloka o zazidalnem načrtu Lesne industrije »Jelovica« - 
Preddvor (Uradni vestnik Gorenjske, št. 30/78) se 6.2 
točka 6. člena spremeni tako, da se glasi: 
»6.2 Imeti morajo toliko etaž, kot je predpisano z 
zazidalnim načrtom, višina objektov pa ne sme presegati 
8 m nad urejenim terenom, razen višina dozidav na 
zemljišču parc. št. 1271/6 in 1271/7, k.o. Breg ob Kokri, 
na jugozahodni in severovzhodni strani obstoječega 
proizvodnega objekta, katerih višina ne sme presegati 10 
m nad koto pritličja.« 
 
6.3 točka 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»6.3 Novi objekti morajo imeti enako streho, tako v 
pogledu, obliki, materialu in naklonu (2°), razen pri 
dozidavah na zemljišču parc. št. 1271/6 in 1271/7, k.o. 
Breg ob Kokri, na jugozahodni in severovzhodni strani 
obstoječega proizvodnega objekta, pri katerih je lahko 
naklon strešin do 6°.« 
 

2. člen 
Te spremembe pravilnika za izvajanje zazidalnega načrta 
Lesne industrije »Jelovica« Preddvor so na vpogled 
vsem zainteresiranim v prostorih Občine Preddvor, 
Dvorski trg 10, Preddvor. 
 

3. člen 
(nadzorstvo nad izvajanjem) 

Nadzorstvo nad izvajanjem te spremembe pravilnika 
opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor – Inšpekcija 
za prostor. 
 

4. člen 
(veljavnost) 

Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
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Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel 275 10 00, fax 275 10 20, 
e:mail obcina.preddvor@siol.net - Id.št. SI77195108 - TRR 01295-0100006887 - 
Odgovorni urednik: Miran Zadnikar - Urejanje: Marko Bohinec - Razmnoževanje: 
Občina Preddvor - Glasilo izhaja po potrebi in je brezplačno - Reklamacije se 
upoštevajo 30 dni po izidu.  


