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1. 
 

*** 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2 in 76/08) in 20. člena 
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 2/99) je Občinski svet Občine Preddvor na 
svoji 21. seji, dne 19.2.2009 sprejel 
 
 

OBVEZNO RAZLAGO  
(4.) točke 8. člena in (1.3.) točke 14. člena ter (2.2.) 

točke 11. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, 
Potoče in Breg ob Kokri, Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za Jezersko, Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, Odloka 

o prostorskih ureditvenih pogojih za kranjsko in 
sorško polje ter Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za ureditveno območje Krvavec (Uradno 
glasilo Občine Preddvor št. 5/2006, 4/2007-popr., 

8/2007-popr., 10/2008-popr.) – v nadaljevanju Odlok 
 

v naslednjem besedilu: 
 

Za nadomestno gradnjo objekta po določbi (4.) 
točke 8. člena Odloka se z uveljavitvijo Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov 
ZGO-1B (Uradni list RS, št. 126/07) šteje odstranitev 
objekta in gradnja novega objekta na mestu 
odstranjenega objekta, ki po velikosti na presega 
odstranjenega objekta in ne spreminja njegove 
namembnosti. 

Navedeno določilo ZGO-1B posledično pomeni, 
da »obvezen odmik 4,0 metre od meje sosednjih zemljišč 
iz druge alineje točke (1.3.) Lega objekta na zemljišču« 
14. člena Odloka ne velja za tovrstne gradnje 
(odstranitev obstoječega objekta in na istem mestu 
gradnja novega objekta). 

Vrsta dopustnih objektov po določbi (2.2.) točke 
11. člena Odloka pomeni, da se v poselitvenih območjih 
s kombinirano namensko rabo SE in SK (stanovanjska 
območja in stanovanjska območja s kmetijskimi 
gospodarstvi) dovoljuje največ dve stanovanji v stavbah. 
Navedeno določilo Odloka ne velja za poselitvena 
območja SE. 
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2. 
 

*** 

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07-UPB2), 38. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07 in 51/08) 
ter 15. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št. 2/99) je občinski svet Občine 
Preddvor na 21.seji, dne 19.2.2009 sprejel 

 
 

SKLEP 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč 

družini na domu   
 
 

1. člen 
Občinski svet občine Preddvor v skladu s Pravilnikom o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07 in 51/08), 
daje soglasje k ceni storitve pomoči na domu, ki za 
uporabnika znaša:  
 
- pomoč ena ura delavniki 2,72 EUR 
- pomoč ena ura nedelje 3,81 EUR 
- pomoč ena ura prazniki 4,08 EUR 
 
Cena iz prvega odstavka ne vključuje stroškov prevoza in 
se uporabniku obračunava posebej, v skladu z veljavnimi 
predpisi. 
  

2. člen 
Subvencija občine za efektivno uro neposredne socialne 
oskrbe je 50 % cene storitve. 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 01.03. 2009 
dalje. 
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3. 
 

*** 
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list 
Republike Slovenije št. 22/98), določil Nacionalnega 
programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 24/00) ter 15. in 20. člena 
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 2/99) je Občinski svet Občine Preddvor na 
svoji 21. redni seji dne 19.2.2009 sprejel 
 

 

PRAVILNIK 
o spremembi Pravilnika o vrednotenju in 

sofinanciranju športnih programov v Občini Preddvor 
 

 
1. člen 

V 19. členu Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju 
športnih programov v Občini Preddvor se v prvem 
odstavku beseda »županu« zamenja z besedo »občinski 
upravi«. 

 
2. člen 

Pravilnik o spremembi pravilnika o vrednotenju in 
sofinanciranju športnih programov v Občini Preddvor 
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 
Občine Preddvor. 
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4. 
 

*** 
V skladu in na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 22/98), 6. in 7. člena  Pravilnika o 
vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v 
Občini Preddvor in 15. člena Statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) je Občinski 
svet Občine Preddvor na 21. seji dne 19. 2. 2009 sprejel 
 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
v Občini Preddvor za leto 2009 

 
1. člen 

Program športa v Občini Preddvor za leto 2009 določa 
programe športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih 
sredstev v letu 2009. 
 

2. člen 
S sofinanciranjem športnih programov in dejavnosti se v 
Občini Preddvor omogoča in soustvarja pogoje za razvoj 

športa, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz 
javnih sredstev. Športni programi se sofinancirajo na 
podlagi usmeritev nacionalnega programa športa in v 
skladu s sprejetimi merili, pogoji in kriteriji za izbor in 
sofinanciranje športnih programov v Občini Preddvor. 
 

3. člen 
Z letnim programom športa se določi delež sofinanciranja 
v tabeli navedenih programov, kot sledi: 
 

PROGRAM PLAN 2008 
 22.050,00 € 
  
1. Interesna vzgoja predšolskih otrok 5 % = 

1.102,50 € 
  
2. Interesna športna vzgoja  
    šoloobveznih otrok 

8 % = 
1.764,00 € 

  
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v 
    kakovostni in vrhunski šport 

28 % = 
6.174,00 € 

- individualne športne panoge (10%) = 
2.205,00 € 

- kolektivne športne panoge (18%) = 
3.969,00 € 

  
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene 
    v kakovostni in vrhunski šport 

24 % = 
5.292,00 € 

- individualne športne panoge (10%) = 
2.205,00 € 

- kolektivne športne panoge (14%) = 
3.087,00 € 

  
5. Kakovostni šport 9 % = 

1.984,50 € 
- individualne športne panoge (3%) = 

661,50 € 
- kolektivne športne panoge (6%) = 

1.323,00 € 
6. Vrhunski šport 3 % = 

661,50 € 
- individualne športne panoge 661,50 € 
  
7. Športna rekreacija 1 % = 

220,50 € 
  
8. Pohodništvo in planinstvo 8 % = 

1.764,00 € 
  
9. Izobraževanje, usposabljanje in 
    spopolnjevanje 

7 % = 
1.543,50 €  

  
10. Športne prireditve 7 % = 

1.543,50 €  
 

4. člen 
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri sofinanciranju programov športa pred 
ostalimi izvajalci športnih programov. 
Na razpisu izbrani programi se ovrednotijo s točkami v 
skladu z merili, pogoji in kriteriji za izbor in sofinanciranje 
programov športa v Občini Preddvor, kot jih določa 
pravilnik. V skladu s prejetim številom točk in vrednostjo 
točke se programi finančno sorazmerno ovrednotijo v 
skladu z višino razpoložljivih proračunskih sredstev za 
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športne programe in dejavnosti in v skladu z deležem, ki 
odpade na posamezen program oziroma zvrst znotraj 
programa. 
Po točkovanju noben program ne more, ne glede na 
število upravičencev, prejeti več sredstev, kot jih je 
predložil oziroma zahteval v svoji prijavi. 
Vrednost višine točke je po posameznih poglavjih (od 1 
do 10) lahko različna in služi izračunavanju 
sorazmernega deleža finančnih sredstev izmed prijav 
predlagateljev, ki nato pripada posameznemu izvajalcu 
programa. 
Za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna iz 
naslova razpisa za sofinanciranje športnih programov 
vsak predlagatelj lahko predlaga največ štiri programe. 
V kolikor za posamezne programe ostanejo neporabljena 
sredstva, se le-ta po programih razdelijo v višini 
odstotka, ki je enak odstotku, na podlagi katerega so bila 
proračunsko določena sredstva z letnim programom 
določena za sofinanciranje posameznih programov 
Društva lahko namensko pridobljena sredstva na podlagi 
tega programa izkoristijo samo za namen, opredeljen v 
sklenjeni pogodbi o sofinanciranju. 
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