URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 1

Preddvor, 16. marec 2001

1.
***
Na podlagi Odloka o pomožnih objektih,
napravah in drugih posegih v prostor v Občini
Preddvor, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
1/98 in 8/98) ter 20. člena Statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor št.
2/99) je Občinski svet Občine Preddvor na
svoji 19. redni seji, dne 14.2.2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
pomožnih objektih, napravah in drugih
posegih v prostor v Občini Preddvor, za
katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

1. člen
V 2. členu Odloka o pomožnih objektih,
napravah in drugih posegih v prostor v Občini
Preddvor, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje, se spremeni besedilo 12. točke, ki
se po novem glasi:
»svinjaki, hlevi za drobnico, kašče, lope za
shrambo sena, stelje in poljščin, ter lope za
kmetijske stroje, če skupna površina ne
2
presega 40 m , če so pritlično grajeni, v sklopu
ali
na
robu
funkcionalnih
zemljišč,
stanovanjskih ali gospodarskih objektov;
tipološko prilagojeni;«
2. člen
V 2. členu Odloka o pomožnih objektih,
napravah in drugih posegih v prostor v Občini
Preddvor, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje, se spremeni besedilo 16. točke, ki
se po novem glasi:
»montažni rastlinjaki, tople grede, plastenjaki in
koritasti silosi do maksimalne skupne površine
2
150 m ;«

PREDDVOR
Cena 201 SIT (DDV vključen)

LETO VII

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: odl 056/01
Datum: 14.2.2001

Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar

2.
***
Na podlagi 8. in 59. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 30. člena Odloka o gospodarjenju z
javnimi vodovodi v Občini Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 7/98) in 15. člena
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 2/99)je Občinski svet
Občine Preddvor na svoji 19. seji dne
14.2.2001 sprejel

SKLEP
o ceni pitne vode iz vodovodnega sistema
na območju Občine Preddvor, s katerim
upravlja Komunala Kranj,
javno podjetje d.o.o.

I.
Cena pitne vode iz vodovodnega sistema na
območju Občine Preddvor, s katerim upravlja
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., se
poviša in znaša za:
1. gospodinjstva
3
62,97 SIT za m porabljene vode,
2. industrijo in pravne osebe
3
129,54 SIT za m porabljene vode.
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II.
Nove cene začnejo veljati z dnem sprejema,
uporabljajo pa se s 1.marcem 2001.

3.člen
Javna obravnava osnutka bo v sredo 18. aprila
2001 ob 19. uri v dvorani Doma krajanov v
Preddvoru, Dvorski trg 18.

Številka: sos014/01
Datum: 14.2.2001

4. člen
Pisne pripombe k osnutku se lahko pošljejo na
Občinski urad Občine Preddvor, Dvorski trg 10.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu
poteče zadnji dan razgrnitve.
Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar
Številka :
Datum :

01-s05/2
14.03.2001

3.
***
Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 2. člena
Zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list SRS, št.
48/90) in 24. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99)
izdajam

SKLEP
o javni razgrnitvi
sprememb in dopolnitev prostorske
dokumentacije za območje Občine
Preddvor

1.člen
Javno se razgrne osnutek Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za
obdobje od leta 1986 do leta 2000,
dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega
družbenega plana občine Kranj, za obdobje
1986 do leta 1990, dopolnjenega 1989, za
območje občine Preddvor (odl 073/01).
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen od 20. marca 2001
do 20. aprila 2001 v prostorih Občinskega
urada v Preddvoru, Dvorski trg 10.

Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor,
tel 275 10 00, fax 275 10 20, email preddvor@siol.net D.Š. 77195108 - Odgovorni urednik: Miran Zadnikar razmnoževanje Občina Preddvor - naročnina za leto 2001
je 2.376 SIT (DDV v višini 8% v višini 176 SIT je
obračunan v ceni) - žiro račun 51500-630-50197 reklamacije se upoštevajo en mesec dni po izidu

