URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 15

PREDDVOR

Preddvor, 31. december 2012
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23.
***
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08,
100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl
US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11-ZDIU12) in
16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 8/09 in 1/11) je Občinski svet
Občine Preddvor na 19. redni seji, dne 19.12.2012
sprejel
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ODLOK
o proračunu Občine Preddvor za leto 2013
78

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Preddvor za leto 2013
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:
proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

KAPITALSKI PRIHODKI
720
Prihodki od prodaje osnov.
sredstev
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev

PREJETE DONACIJE
730
Prejete donacije iz domačih
virov
731
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
proračuna EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787
Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

205.000
0
0
205.000

0
0
0
799.552
379.932
419.620

0
0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.633.211

40

TEKOČI ODHODKI
400
Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401
Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402
Izdatki za blago in storitve
403
Plačila domačih obresti
409
Rezerve

1.249.915
181.796

41

v€
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
skupina/podskupina kontov
proračun leta 2013
I.

LETO XVIII

TEKOČI TRANSFERI
410
Subvencije
411
Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412
Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
413
Drugi tekoči domači transferi
414
Tekoči transferi v tujino

29.273
998.701
24.025
16.120
891.106
31.400
539.112
142.389
178.205
0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI
420
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

2.466.403
2.466.403

2.481.661
2.167.730
203.477
110.454

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431
Investicijski transferi
432
Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

25.787
9.500
16.287

171.427

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.657.640

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.653.088

70

DAVČNI PRIHODKI
700
Davki na dohodek in dobiček
703
Davki na premoženje
704
Domači davki na blago in
storitve

71

NEDAVČNI PRIHODKI
710
Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja
711
Takse in pristojbine
712
Globe in druge denarne kazni
713
Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714
Drugi nedavčni prihodki

91.027
900
10.500
14.000
55.000

-975.571

-
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V€
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
skupina/podskupina kontov
proračun leta 2013
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

44

VI.

1.000
1.000
0
0

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti

PREJETA - DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA
skupina/podskupina kontov

1.000

0
0
0
0

0

1.000

V€
proračun leta 2012

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

1.000.000

50

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

1.000.000
1.000.000

VIII

ODPLAČILA DOLGA

93.453

55

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

93.453
93.453

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) STANJA
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12.2012

-68.024

-906.547

975.571

68.024

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne
programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.

št. 15
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih
postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Preddvor.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za
namen, za katerega so pridobljena.
Kot namensko pridobljena sredstva po tem členu, se
poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega
odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, štejejo tudi
požarna taksa, sredstva za sofinanciranje investicij,
sredstva pridobljena na podlagi javnih razpisov za
sofinanciranje točno določenih nalog in sredstva za
odpravo posledic po elementarnih nesrečah.
O pridobitvi teh sredstev in njihovi porabi župan
obvesti občinski svet.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za
namene, ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati
naloge v mejah postavk proračuna. Nabava opreme,
investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s
pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa
ali v skladu z določili Zakona o javnem naročanju.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije za gradbena dela in za naročila blaga in
storitev, katerih vrednost presega z Zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije določen
znesek.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan
Občine Preddvor. Župan najmanj dvakrat letno poroča
občinskemu svetu o izvrševanju proračuna. Občinski svet
Občine Preddvor ali Nadzorni odbor lahko zahtevata
skrajšana poročila v primeru, da ocenita, da je to
potrebno.
Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko
pismeno pooblasti tudi druge osebe.
7. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
Župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru
posameznega področja proračunske porabe v posebnem
delu proračuna.
8. člen
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med
konti in področji proračuna oziroma pri neposrednem
uporabniku:
 če nastanejo za to utemeljeni razlogi,
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 če se na določenih kontih izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatnih
sredstvih,
 če to narekuje dinamika izvajanja investicij in
njihova realizacija.
O prerazporeditvah sredstev župan obvesti občinski
svet.
9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se
spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi
občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po
uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov
na podlagi odločitve občinskega sveta.
10. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je rezervni sklad, oblikovan po
Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
določeni v posebnem delu proračuna. Sredstva
proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje
izdatkov za odpravo posledic naravnih ali drugih nesreč,
ki jih povzročijo naravne sile ali ekološke nesreče.
O porabi sredstev odloča s sklepom župan do višine
50% v proračunu predvidene proračunske rezerve. O
porabi sredstev župan obvešča občinski svet s pisnimi
poročili. O porabi sredstev nad 50% v proračunu
predvidene proračunske rezerve odloča občinski svet s
posebnim odlokom ali sklepom.
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13. člen
(predplačila)
Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na
podlagi predhodnega zavarovanja.
Obveznosti v breme občinskega proračuna se
poravnajo v pogodbenih rokih, razen ob koncu leta, ko se
obveznosti, ne glede na rok pogodbe ne prenašajo v
naslednje leto v primeru, da je bilo blago že dobavljeno
in storitev opravljena v skladu s pogodbami.
14. člen
(prosta sredstva)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih opravlja
župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v
Banko Slovenije, hranilnice, banke in državne vrednostne
papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in
donosnosti naložbe.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
DRŽAVE
15. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 420 eurou odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
16. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v
bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter
odplačila dolgov v računu financiranja se občina za
proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 1.000.000
eurov.

11. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se do višine, določene v posebnem
delu,
zagotovijo
sredstva
splošne
proračunske
rezervacije, ki je namenjena financiranju odhodkov, ki jih
ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali
zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča
župan s sklepom o prerazporeditvi. Znesek enkratnega
izplačila za isti namen ne sme presegati 3.000 €.
V primerih, ko poraba proračunske rezerve presega
višino, določeno z odlokom, o porabi odloča občinski
svet občine s posebnim sklepom ali odlokom.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Preddvor
v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju.

12. člen
(spremembe pri prevzemanju obveznosti)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka
novih obveznosti iz proračuna ali spremenjenih
gospodarskih gibanj povečajo odhodki ali zmanjšajo
prihodki proračuna, lahko župan za največ 45 dni zadrži
izvajanje posameznih izdatkov tako, da:
 ustavi prevzemanje obveznosti,
 predlaga podaljšanje pogodbenih rokov
plačil,
 ustavi
prerazporejanje
proračunskih
sredstev, potrebno zaradi prevzemanja
obveznosti.
O odločitvi iz prvega odstavka tega člena župan
obvesti občinski svet takoj po njenem sprejetju.

Številka: odl192/2012
Preddvor, 19. december 2012

18. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan
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24.

1.

***
Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
09/03, 03/04, 04/04 in 06/04) in 20. člena Statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/09,
01/11), je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 19. seji
dne 19.12.2012 sprejel

2.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v letu 2013
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Preddvor v letu 2013 znaša
0,0086 €.
2. člen
S tem sklepom se razveljavi Sklep o določitvi vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2012, št. s-os028/2011, z dne 21. 12.
2011 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 10/11).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1. 1. 2013
dalje.

Številka: sos041/2012
Preddvor, 19. december 2012
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

št. 15
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1. člen
Povprečna gradbena cena stanovanj (GC) za 1 m²
stanovanjske površine v družbeni gradnji je 904,35
EUR.
Povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišč so:
individualna
raba
(IKR)

kolektivna raba
(KKR)

1. skupina
naselje: Preddvor

32,612 €/m²

20,776 €/m²

2. skupina
naselja: Bašelj,
Breg ob Kokri, Hraše
pri Preddvoru, Hrib,
Mače, Nova vas,
Potoče, Spodnja
Bela, Srednja Bela,
Spodnja Bela,
Tupaliče

17,319 €/m²

15,019 €/m²

3. skupina
naselja: Kokra,
Možjanca

9,816 €/m²

5,784 €/m²

4. skupina
počitniški objekti ne
glede na območje

44,477 €/m²

28,092 €/m²

2. člen
S tem sklepom se razveljavi Sklep o povprečni gradbeni
ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Preddvor za leto 2012, št. sos029/2011 z dne 21.12.
2011 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 10/11).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 01. 01. 2013
dalje.

Številka: sos047/2012
Preddvor, 19. december 2012
25.
Občina Preddvor
***
Na podlagi Odloka o komunalnem prispevku v Občini
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 3/05) in
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 8/09, 01/11), je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 10. seji dne 19.12.2011 sprejel
naslednji

Miran Zadnikar
župan

26.

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske
površine in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor
za leto 2013

***
Na podlagi 5. člena Pravilnika o načinu oddajanja
prostorov Doma krajanov v Preddvoru v uporabo (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 04/03) in 16. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
8/09, 01/11), je Občinski svet Občine Preddvor na svoji
19. seji dne 19.12.2012 sprejel
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SKLEP
o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v
Preddvoru za leto 2013
1. člen
Cena najemnine prostorov v Domu krajanov v Preddvoru
za leto 2013 brez davka na dodano vrednost znaša:
STORITEV
Najemnina za
sejno sobo
Najemnina za
dvorano

DOMAČI
CENA

št. 15

STORITEV
Najemnina za
sejno sobo
Najemnina za
dvorano
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DOMAČI
CENA

TUJI
CENA

5,78 €/uro

8,68 €/uro

11,57 €/uro

17,36 €/uro

2. člen
Vsaka začeta ura najema se šteje za polno uro najema.

TUJI
CENA

5,78 €/uro

8,68 €/uro

14,44 €/uro

21,66 €/uro

2. člen
Vsaka začeta ura najema se šteje za polno uro najema.
3. člen
Uporaba prostorov je določena v Pravilniku o upravljanju
in načinu oddajanja prostorov Doma krajanov v
Preddvoru v uporabo (Uradno glasilo Občine Preddvor,
št. 4/03).
4. člen
S tem sklepom se razveljavi Sklep o določitvi cen najema
prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2012, št.
s-os030/2011 z dne 21. 12. 2011 (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 10/11).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 01. 01. 2013
dalje.

3. člen
Uporaba prostorov je določena v Pravilniku o upravljanju
in načinu oddajanja prostorov Doma krajanov na Zgornji
Beli v uporabo (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
4/03).
4. člen
S tem sklepom se razveljavi Sklep o določitvi cen najema
prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2012,
št. s-os031/2011 z dne 21. 12. 2011 (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 10/11).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 01. 01. 2013
dalje.
Številka: sos043/2012
Preddvor, 19. december 2012
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

Številka: sos042/2012
Preddvor, 19. december 2012
28.
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

***
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 8/09, 01/11) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 19. seji dne 19.12.2012 sprejel

27.
***
Na podlagi 5. člena Pravilnika o opravljanju in načinu
oddajanja prostorov Doma krajanov na Zgornji Beli v
uporabo (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 04/03) in
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 8/09, 01/11), je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 19. seji dne 19.12.2012 sprejel

SKLEP
o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na
Zgornji Beli za leto 2013
1. člen
Cena najemnine prostorov v domu krajanov na Zgornji
Beli za leto 2013 brez davka na dodano vrednost znaša:

SKLEP
o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine
Preddvor za leto 2013
1. člen
S tem sklepom se določa:
1. Cena zakupnine za kmetijsko rabo zemljišč,
ki znaša 146,65 EUR/ha.
2. Cenik najemnin za nekmetijsko rabo, ki
znaša
namen uporabe
funkcionalno zemljišče k
stanovanj. objektu
(dvorišče, parkirišče,
dostopna pot, zelenica)

minim. letna
najemnina
0,53 €/m²
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funkcionalno zemljišče k
poslov. objektu (dvorišče,
parkirišče, dostopna pot,
zelenica)
3.

1,027 €/m²

minim. letna
najemnina
51,35 €/na
parkirno mesto
102,70 €/na
parkirno mesto

Fizične osebe
Pravne osebe

31. december 2012

2. člen
Cena za opravljene storitve na pokopališčih v Občini
Preddvor za leto 2013 znaša:
CENA Z DDV

STORITEV

Cena najemnine za občinska parkirna
mesta
osebe

št. 15

Vrednost zakupa oziroma najema za posamezno
zemljišče iz prejšnjega odstavka ne more biti manjša od
20,00 EUR.
2. člen
S tem sklepom se razveljavi Sklep o ceni zakupa in
najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2012, št.
s-os033/2011 z dne 19. 12. 2011 (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 10/11).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1. 1. 2013
dalje.

Najemnina vežice + kuhinja - dnevno
24,98 €
Taksa ob postavitvi spomenika
32,36 €
Najemnina poslovilna avla + sanitarije
- dnevno
19,97 €
Najem vežic se zaračunava po sistemu 1 (en) dan
najema je vsak začeti dan.
3. člen
S tem sklepom se razveljavi Sklep o določitvi cen storitev
na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2012, št. sos032/2011 z dne 21. 12. 2011 (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 11/10).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1. 1. 2013
dalje.
Številka: sos045/2012
Preddvor, 19. december 2012
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

Številka: sos044/2012
Preddvor, 19. december 2012
30.

Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

29.
***
Na podlagi 37. člena Odloka o pokopališkem redu v
Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
9/01) in Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 8/09, 01/11) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 19. seji dne 19.12.2012 sprejel

SKLEP
o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini
Preddvor za leto 2013
1. člen
Najemnina za grobove na pokopališčih v Občini Preddvor
za leto 2013 znaša:
STORITEV

Najemnina za enojni grob-letno
Najemnina za dvojni grob-letno
Najemnina za trojni grob-letno
Najemnina za četverni grob-letno
Taksa za nov enojni grob
Taksa za nov dvojni grob

CENA Z DDV

16,38 €
32,05 €
47,71 €
63,37 €
38,98 €
77,92 €

***
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10)
ter Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 8/09, 01/11) je Občinski svet Občine
Preddvor na 19. redni seji dne 19.12.2012 sprejel
naslednji

SKLEP
o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne
pravice vgraditve komunalnih vodov na
nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju
Občine Preddvor za leto 2013

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
stavbnih zemljiščih in javnih poteh znaša:

pravice na
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1. skupina: naselje Preddvor
2. skupina: naselja Bašelj, Breg ob Kokri,
Hraše pri Preddvoru, Hrib,
Mače, Nova vas, Potoče,
Spodnja Bela, Srednja Bela,
Zgornja Bela, Tupaliče
3. skupina: naselji Kokra in Možjanca

31. december 2012

12,01 €/m²

SKLEP
o delovanju vrtcev v poletnem času, dnevih pred in
med prazniki za vrtec Storžek in vrtec Čriček

9,60 €/m²
8,64 €/m²

1. člen
V poletnem času, času pred in med prazniki, zavod lahko
zagotavlja odprtje centralne enote (vrtec Storžek), obe
dislocirani enoti pa sta v teh dneh zaprti. Zbirajo se
prijave otrok, starši prijavljenih otrok pa so obvezani do
plačila tudi v primeru, če prijavljenega otroka ne bodo
pripeljali v vrtec (razen v primeru bolezni, kar se
dokazuje z zdravniškim potrdilom).

3. člen
Odškodnina za ustanovitev služnostne pravice na ostalih
nepremičninah, pri katerih se upošteva raba, kot je
določena v uradnih evidencah, znaša:
pašnik
gozd
travnik
sadovnjak
njiva
ostalo

št. 15

0,44 €/m²
0,44 €/m²
0,81 €/m²
0,86 €/m²
1,53 €/m²
0,22 €/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
S tem sklepom se razveljavi Sklep o določitvi odškodnine
za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih
vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju
Občine Preddvor, št. s-os034/2011 z dne 21. 12. 2011
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 10/11).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1. 1. 2013
dalje.
Številka: sos046/2012
Preddvor, 19. december 2012

2. člen
V času zaprtega vrtca se staršem zaračuna 20% njihove
cene.
3. člen
Za neprekinjeno odjavo otrok v času poletnih počitnic
(najmanj 1 mesec in največ 2) se staršem zaračuna 40%
njihove cene.
4. člen
V primeru, da se vrtec Čriček zapre, vrtec Storžek pa je
odprt, se staršem zaračuna navadna odsotnost, ker
imajo starši možnost otroka dati v varstvo v vrtec
Storžek.
5. člen
Boleznina v vrtcu Storžek in vrtcu Čriček se staršem
prizna po 15 varstvenih dneh neprekinjeno in z
zdravniškim spričevalom. V tem primeru plačajo starši
50% njihove cene.
6. člen
Za neprekinjeno odjavo otrok v času poletnih počitnic
(najmanj 1 mesec in največ 2) se staršem zaračuna 40%
njihove cene tudi v drugih vrtcih, v katere so vključeni
otroci s stalnim prebivališčem v občini Preddvor.
7. člen
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor in
prične veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
01.09.2012.
Številka: 602-0001/2012-s048/11
Preddvor, 19. december 2012

Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

31.
***
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 8/2009, 1/2011), Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 20/11) in Pravilnika o normativih in kadrovskih
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.
l. RS, št. 105/10) je Občinski svet Občine Preddvor na
svoji 19. redni seji dne 19.12.2012 sprejel

Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

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.

