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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 29. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in
195/20-odl. US) in 16. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 13/18-UPB1) je
Občinski svet Občine Preddvor na 22. seji, dne 8.12.2021
sprejel
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ODLOK
o proračunu Občine Preddvor za leto 2022
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Preddvor za leto 2022
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)
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

78

70

71

Prihodki od prodaje blaga in
storitev
Drugi nedavčni prihodki

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720
Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE (730+731)
730
Prejete donacije iz domačih
virov
731
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
proračuna EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (786+787)
787
Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

128.845

65.000
0
0
65.000
0
0
0
1.722.688
956.548
766.140

0
0

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
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TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400
Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401
Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402
Izdatki za blago in storitve
403
Plačila domačih obresti
409
Rezerve

1.445.865

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

1.534.243
135.495
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INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

6.953.573
6.953.573
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SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

5.333.176

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.545.488

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700
Davki na dohodek in dobiček
703
Davki na premoženje
704
Domači davki na blago in
storitve
706
Drugi davki

3.042.783
2.659.643
319.900
63.200
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INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431
Investicijski transferi
432
Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

0

III.

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710
Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja
711
Takse in pristojbine
712
Globe in druge denarne kazni

502.745

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

334.200
8.500
18.000

13.200

II.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v€
skupina/podskupina kontov
proračun leta 2022
I.

LETO XXVII

10.121.018

289.223

43.170
979.873
13.599
120.000

816.700
102.730
479.318
0

187.337
66.889
120.448

-4.787.842

-
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V€
skupina/podskupina kontov
proračun leta 2022
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75

V.

44

VI.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

VIII

0

0
0
0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev

0
0
0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
skupina/podskupina kontov
VII.

0

0

V€
proračun leta 2022

ZADOLŽEVANJE (500)

2.000.000

500 Domače zadolževanje

2.000.000

ODPLAČILA DOLGA (550)

0

550 Odplačila domačega dolga

0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.9 =
(I.+IV.+VII.) – (II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

2.000.000

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

4.787.842

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU PRETEKLEGA LETA - OD TEGA
PRESEŽEKFINANČNE IZRAVNAVE IZ
PRETEKLEGA LETA

-2.787.842

2.787.842

(3) 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.
(4) 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.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
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(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki
ureja javne finance in podzakonskimi predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– konta.
(4) Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta
mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim
proračunom.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena
ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi:
požarna taksa, ki se lahko porabi za investicije v
požarno varnost;
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda, ki se lahko porabi za
gradnjo infrastrukture namenjene izvajanju
občinskih javnih služb varstva okolja v skladu z
državnimi operativnimi programi, sprejetimi s
predpisi varstva okolja na področju čiščenja in
odvajanja
odpadnih
voda,
ravnanja
s
komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov in
za zagotavljanje oskrbovalnih standardov,
tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih
ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja;
prihodki iz naslova komunalnega prispevka za
gradnjo gospodarske javne infrastrukture in
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se
porabi za vzdrževalna dela na gozdnih cestah v
državnih in zasebnih gozdovih.
(2) Če se po sprejemu proračuna vplača namenski
prejemek, ki zahteva sorazmerni izdatek, ki v
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini,
se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg
prihodkov in odhodkov proračuna.
(3) Sredstva namenskih prejemkov, ki niso porabljena v
tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti
namen.

(1)

(2)

(3)

(4)

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna za leto izvrševanja. Obseg izvedenih
prerazporeditev pravic porabe se računa po neto
načelu, ki je sešteta razlika med prerazporeditvami
na proračunsko postavko in iz njih.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem
načrtu neposrednih uporabnikov:
Občinski svet
Nadzorni odbor
Župan
odloča župan brez omejitev.
Župan lahko v finančnem načrtu občinske uprave in
režijskega obrata prerazporeja pravice porabe med
področji proračunske porabe, glavnimi programi v
okviru področja proračunske porabe ter med
podprogrami
v
okviru
glavnih
programov.
Posamezna področja proračunske porabe lahko
poveča ali zmanjša do višine 20% vrednosti
posameznega področja.
V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve,
ki so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih
odločitev sodišč ali drugih upravnih organov. V ta
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obseg tudi ne štejejo prerazporeditve 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.
(5) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v
obdobju januar-junij in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za
projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih
programov, odda javno naročilo za celotno vrednost
projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih za investicijske odhodke in investicijske
transfere, ne sme presegati 80 % pravic porabe v
sprejetem
finančnem
načrtu
neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2023 80% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic
porabe.
(3) Za večji obseg prevzetih obveznosti, kot je določeno
v drugem odstavku tega člena se lahko obveznosti
prevzemajo samo na podlagi predhodnega soglasja
občinskega sveta.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb
lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike,
telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za
pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU,
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk
slovenske udeležbe.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena
se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
(1) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz
veljavnega načrta razvojnih programov.
(2) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov
so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in
druge spremembe projektov.
(3) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov
na podlagi odločitve občinskega sveta.
(4) Župan lahko spreminja vrednost projektov v letnem
načrtu razvojnih programov. O spremembah
projektov, katerih vrednost se poveča za več kot
20% odloča občinski svet.
(5) Omejitev ne velja za projekte, ki se financirajo iz
namenskih prihodkov, ki v proračunu niso bili
načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem
znesku.
(6) V
obseg
prerazporeditev
tudi
ne
štejejo
prerazporeditve, ki so potrebne zaradi plačil na
podlagi pravnomočnih odločitev sodišč ali drugih
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upravnih organov ter prerazporeditve potrebne
zaradi pravilne uvrstitve odhodka v podprogram
programske klasifikacije.
8. člen
(proračunska rezerva)
(1) Proračunska rezerva je oblikovana po Zakonu o
javnih financah.
(2) V letu 2022 se rezerva oblikuje v višini, določeni v
posebnem delu proračuna, t.j. 70.000 €.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena
ZJF do višine 50% rezerve. O porabi sredstev župan
obvešča občinski svet. Prav tako o porabi sredstev
nad 50% proračunske rezerve odloča občinski svet s
posebnim odlokom.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu,
zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je
namenjena financiranju odhodkov, ki ji ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo
mogoče predvideti zadostnih sredstev.
4. POSEBNOSTI
STVARNEGA
IN
DRŽAVE

UPRAVLJANJA
FINANČNEGA

IN PRODAJE
PREMOŽENJA

10. člen
(odpis dolgov)
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77.
člena ZJF, lahko župan v letu 2022 dolžniku do
višine 500 eurov odpiše oz. delno odpiše plačilo
dolga.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do
posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne
presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah
razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena
ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
(1) Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter
odplačila dolgov v računu financiranja se občina za
proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 2.000.000
eurov.
(2) Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti
javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je Občina Preddvor, v letu 2022 ne
sme preseči skupne višine glavnic 0 eurov.
12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv na upravljanje)
O zadolževanju in poroštvu posrednim uporabnikom
občinskega proračuna, javnemu zavodu, javnemu
podjetju, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko
zadolžijo do skupne višine 0 eurov.
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13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračun ne more uravnotežiti, se lahko za začasno kritje
odhodkov najame posojilo, ki mora biti odplačano do
konca proračunskega leta.
14. člen
(obseg zadolževanja javnega sektorja na ravni občine)
(1) Javno podjetje Komunala Kranj d.o.o. (v
nadaljevanju: javno podjetje) se lahko v letu 2022
dolgoročno zadolži na način in pod pogoji,
določenimi z zakoni, ki urejajo javne finance ter
financiranje občin, podzakonskimi predpisi, izdanimi
na njihovi podlagi, ter naslednjimi pogoji:
zadolžitev ne sme preseči 8.000.000 eurov,
za obdobje največ do 25 let od dneva sklenitve
kreditne pogodbe,
za namen: za investicijo v center krožnega
gospodarstva,
če ima zagotovljena sredstva za servisiranje
dolga iz neproračunskih virov.
(2) O soglasju k zadolžitvi javnega podjetja iz prejšnjega
odstavka odločajo občinski sveti občin ustanoviteljic
na podlagi predloga za pridobitev soglasja, v
katerem mora javno podjetje navesti:
razloge in namen za zadolževanje,
osnovne elemente zadolžitve (predvideno višino
glavnice, valuto zadolžitve, predvideno obrestno
mero, predvidene stroške zadolžitve, predvideno
ročnost, predvidene roke črpanj in predvideno
zavarovanje) ter
vire za odplačilo zadolžitve.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2023)
V obdobju začasnega financiranja Občine Preddvor v letu
2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1.1.2022
dalje.
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SKLEP
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
stavbnih zemljiščih in javnih poteh znaša:
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

pravice

na

12,66 €/m²
10,11 €/m²

9,10 €/m²

3. člen
Odškodnina za ustanovitev služnostne pravice na ostalih
nepremičninah, pri katerih se upošteva raba, kot je
določena v uradnih evidencah, znaša:
pašnik
0,48 €/m²
gozd
0,48 €/m²
travnik
0,89 €/m²
sadovnjak
0,94 €/m²
njiva
1,66 €/m²
ostalo
0,24 €/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-os038/2019 z dne 19.12.2019.

Številka: 410-0019/21-odl282/13
Preddvor, 8. december 2021
Občina Preddvor
Rok Roblek
župan

24.
***
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12-ZUJF, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18) ter Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
13/18 – UBP 1) je Občinski svet Občine Preddvor na
svoji 22. redni seji dne 09. 12. 2021 sprejel

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1.1.2022
dalje do razveljavitve.
Številka: s-os038/19
Preddvor, 8. december 2021
Občina Preddvor
Rok Roblek
župan
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25.

26.

***
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. 13/18 – UPB 1) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji
22. redni seji dne 09. 12. 2021
sprejel

***
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.
13/18 - UPB 1) je Občinski svet Občine Preddvor na svoji
22. redni seji dne 09. 12. 2021 sprejel

SKLEP
o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini
Preddvor

SKLEP
o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v
Preddvoru

1. člen
Najemnina za grobove na pokopališčih v Občini Preddvor
znaša:

1. člen
Cena najemnine prostorov v Domu krajanov v Preddvoru
brez davka na dodano vrednost znaša:

STORITEV

CENA Z DDV v EUR

DOMAČI

STORITEV

Najemnina za enojni grob-letno
Najemnina za žarni grob-letno
Najemnina za enojni grob in pol-letno
Najemnina za dvojni grob-letno
Najemnina za trojni grob-letno
Najemnina za četverni grob-letno
Taksa za nov enojni in žarni grob
Taksa za nov dvojni grob

17,78
17,65
26,67
34,79
51,80
68,78
42,31
84,58

2. člen
Cena za opravljene storitve na pokopališčih v Občini
Preddvor znaša:
STORITEV

CENA Z DDV v EUR

Raztros pepela – 1xstrošek
84,05
Najemnina mrliške vežice in kuhinja –
27,12
dnevno
Plačilo pogrebne pristojbine za izvedbo
20,60
pogreba
Taksa ob postavitvi spomenika
35,13
Najemnina poslovilna avla+sanitarije21,68
dnevno
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, št.
s-os034/2019 z dne 19. 12. 2019 (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 06/19).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 01. 01. 2022
dalje do spremembe.
Številka: s-os056/2021
Preddvor, 8. december 2021
Občina Preddvor
Rok Roblek
župan

Najemnina za sejno sobo
Najemnina za dvorano

TUJI

CENA/URO

CENA/URO

6,32 EUR
15,77 EUR

9,48 EUR
23,65 EUR

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, št. s-os37/2019
z dne 19. 12. 2019.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1. 1. 2022
dalje do preklica.
Številka: s-os059/2021
Preddvor, 8. december 2021
Občina Preddvor
Rok Roblek
župan

27.
***
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12-ZUJF, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18) in Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
13/18 – UPB 1) je Občinski svet Občine Preddvor na
svoji 22. redni seji dne 09. 12. 2021 sprejel
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SKLEP
o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine
Preddvor
1. člen
S tem sklepom se določa:
1. Cena zakupnine za kmetijsko rabo zemljišč, ki
znaša 159,20 EUR/ha.
2. Cenik najemnin za nekmetijsko rabo, ki znaša
NAMEN UPORABE

MINIMALNA LETNA
NAJEMNINA

Funkcionalno zemljišče k
stanovanjskemu objektu (dvorišče,
parkirišče, dostopna pot, zelenica)
Funkcionalno zemljišče k poslovnemu
objektu (dvorišče, parkirišče, dostopna
pot, zelenica)
Funkcionalno zemljišče k objektu
(pozidana zemljišča)
3.

0,58 EUR/m²

1,11 EUR/m²
1,05
€/m2/mesec

Cena najemnine za občinska parkirna mesta
OSEBE

MINIMALNA LETNA
NAJEMNINA

Fizične osebe

55,74
EUR/parkirno
mesto

Pravne osebe

111,49
EUR/parkirno
mesto

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, št. s-os39/19 z
dne 19. 12. 2019.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1.1.2022
dalje do razveljavitve.
Številka: Sos060/21
Preddvor, 8. december 2021
Občina Preddvor
Rok Roblek
župan

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel 275 10 00, fax 275 10 20,
e:mail obcina@preddvor.si - Id.št. SI77195108 - TRR 01295-0100006887 - Odgovorni
urednik: Rok Roblek - Urejanje: Marko Bohinec - Razmnoževanje: Občina Preddvor Glasilo izhaja po potrebi in je brezplačno - Reklamacije se upoštevajo 30 dni po izidu.
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