URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 3

Preddvor, 18. julij 2005

7.
***
Na podlagi 143. in 144. člena Zakona o urejanju prostora
(ZureP) (Uradni list RS, št.110/02 in 8/03) in 20. člena
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 2/99), je Občinski svet Občine Preddvor, na
svoji 20. seji dne 13. julija 2005 sprejel naslednji

PREDDVOR

Cena 310 SIT (DDV vključen)

LETO XI

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: odl125/05
Preddvor, 13. julij 2005
Občina Preddvor
mag. Franc Ekar
župan

ODLOK
o komunalnem prispevku v Občini Preddvor

1. člen
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja
zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača
občini.
Komunalni prispevek se določi na podlagi programa
opremljanja glede na stopnjo opremljenosti zemljišč s
komunalno infrastrukturo in drugo infrastrukturo ter glede
na priključno moč in zmogljivost komunalne infrastrukture
v poselitvenih območjih. S plačilom komunalnega
prispevka občina jamči zavezancu, da mu je omogočen
priključek na lokalno komunalno infrastrukturo oziroma,
da bo ta v določenem roku in obsegu, kot to določa
program opremljanja, zgrajena in bo nanjo lahko svoj
objekt priključil.
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske
uprave z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o
kateri odloča župan.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je
investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo
priključuje na objekte in omrežja lokalne komunalne
infrastrukture, ali ki povečuje priključno moč obstoječih
priključkov.
2. člen
Komunalni prispevek odmerja občinska uprava na
podlagi povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Preddvor, ki jih s posebnim
sklepom sprejme občinski svet za obdobje enega leta in
bruto zazidane površine objekta.
3. člen
Posameznemu investitorju se komunalni prispevek
odmeri 100 % oziroma v višini končno izračunane
vrednosti za stanovanjske in poslovne objekte, ravno
tako tudi za počitniške objekte.
Za kmetijske objekte se posameznemu investitorju, ki
ima status kmeta, odmeri komunalni prispevek v višini 20
% izračunane vrednosti.
Komunalni prispevek se ne plačuje za gradnjo javne
infrastrukture (kanalizacije – meteorne, fekalne, ceste,
vodovode, javne razsvetljave, energetska omrežja,
telefon).

8.
***
Na podlagi 21. in 22. člena statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) ter 12. člena
Odloka o priznanjih v Občini Preddvor je občinski svet
Občine Preddvor na svoji 19. seji dne 15.6.2005 sprejel

SKLEP
o imenovanju komisije za priznanja Občine Preddvor
1. člen
V komisijo za priznanja Občine Preddvor se imenujejo:
predsednik:
članica:
članica:
članica:
član:

Vojko Smolej, Dvorski trg 3, Preddvor
Julijana Šavs, Novljanska cesta 15,
Preddvor
Antonija Kociper, Šiška 5, Preddvor
Marija Bergant, Kokra 42, Preddvor
Janez Aleš, Mače 2, Preddvor

2. člen
Za poslovanje komisije veljajo določila statuta in
poslovnika, ki se nanašajo na delovna telesa občinskega
sveta Občine Preddvor.
3. člen
Komisija enkrat letno objavi javni razpis, s katerim
pozove predlagatelje, da podajo predloge za podelitev
priznanj Občine Preddvor, ki so določena s tem odlokom.
Komisija predloge obravnava in sprejme ustrezen sklep
za podelitev, ki ga v posreduje občinskemu svetu v
odločanje.
4. člen
Mandat komisije traja do izteka mandata občinskemu
svetu Občine Preddvor.

8. stran

URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR št. 3

5. člen
Ta sklep velja osmi dan od objave v Uradnem glasilu
Občine Preddvor.
Številka: S052/05-OS
Preddvor, 15. junij 2005
Občina Preddvor
mag. Franc Ekar
župan

18. julij 2005

OBRAČUN PO TOPLOTNEM ŠTEVCU –
VARIABILNI DEL
Raba energije
[kWh/leto]

Cena energije v kWh
[SIT/kWh]

mala poraba
1 – 50.000
50.001 – 250.000
nad 250.001

19,1200
9,2085
9,0314
8,7494

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano
vrednost.
2.člen
Ta cenik začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1.8.2005
dalje.

9.
***
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in 28. člena Tarifnega
pravilnika za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega
omrežja v Občini Preddvor(Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 6/02) je Občinski svet Občine Preddvor, na
svoji 20. seji dne 13.7.2005 sprejel naslednji

Številka: S053/05-OS
Preddvor, 13. julij 2005
Občina Preddvor
mag. Franc Ekar
župan

CENIK
daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini
Preddvor
1.člen
Cene daljinskega ogrevanja v Občini Preddvor znašajo:
PRIKLJUČNA MOČ - FIKSNI DEL
Priključna moč toplotne
postaje
[kW]

Cena za kW priključne
moči letno
[SIT/kW, letno]

do 15 kW
16 kW – 200 kW
nad 201kW

6.079,63
4.863,70
4.168,89

ŠTEVNINA - FIKSNI DEL
Priključna moč toplotne
postaje
[kW]

Števnina na toplotno
postajo
[SIT/toplotno postajo,
letno]

1 kW – 100 kW
101 kW – 300 kW
301 kW – 600 kW

27.120,00
31.640,00
36.160,00

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel 275 10 00, fax 275 10 20,
e:mail obcina.preddvor@siol.net - D.Š. 77195108 - Odgovorni urednik: mag Franc
Ekar - razmnoževanje Občina Preddvor - Naročnina za leto 2005 je 2.790 SIT (DDV v
višini 8,5% je obračunan v ceni) - TRR 01295-0100006887 - reklamacije se
upoštevajo en mesec dni po izidu.

