URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 3

Preddvor, 14. april 1997

6.
***

Na podlagi 22. člena Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94), 1. in 4.
člena Zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, št. 18/90, 4/91, 20/91, 12/92,
19/92, 8/93, 16/94, 19/95 in /96) in 23.
člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/95) je
Občinski svet Občine Preddvor na svoji 23.
seji dne 4.4. 1997 sprejel

ODLOK
občinskih upravnih taksah

1. člen
Na območju Občine Preddvor se za vloge,
odločbe, potrdila ter druge spise in dejanja
pri organih občinske uprave, plačujejo
občinske upravne takse.
Za spise in dejanja iz občinske pristojnosti
ter za druga dejanja v upravnih stvareh, se
glede vrednosti točke uporabljajo določbe
zakona o plačevanju določenih upravnih
taks (Uradni list RS, številka 34/91-I in
13/93).
2. člen
Takse se smejo zaračunati samo za spise in
dejanja, ki so določeni v taksni tarifi tega
odloka.
Taksna tarifa je sestavni del tega odloka in
določa število točk glede na vrednotenje
posameznega
dejanja
občinskega
upravnega organa.
Vrednost točke je 12 SIT.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka
spremeni Občinski svet do konca meseca
decembra za naslednje leto.

PREDDVOR
Cena 150 SIT

LETO III

3. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v
gotovini.
Takso mora plačati tisti, ki s svojo vlogo
oziroma zahtevo sproži postopek za
dejanja, ki so predvidena v taksni tarifi.
Če sta za isti spis oziroma dejanje dva ali
več taksnih zavezancev, je njihova
obveznost solidarna.
4. člen
Zavezanci za plačilo takse so: fizične
osebe, gospodarski subjekti in pravne
osebe, ki se ukvarjajo s pridobitno
dejavnostjo.
Zavezanec za plačilo takse je tudi skupina
občanov, ki nima statusa pravne osebe.
5. člen
Takse ne plačujejo državni organi,
samoupravne organizacije in skupnosti, ki
jih določa zakon o upravnih taksah (Uradni
list RS, številka 18/90-prečiščeno besedilo,
popravek v št. 33/90, 20/91-I in 12/92).
Taks so oproščeni tudi spisi in dejanja, ki
jih določa 20. člen zakona o upravnih
taksah.
6. člen
Za občinske upravne takse veljajo
oprostitve in olajšave, ki jih določa zakon
o upravnih taksah.
7. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila
plačana upravna taksa, je treba navesti, da
je taksa plačana, kolikšen znesek in po
kateri številki taksne tarife.
Na odločbah ali listinah, ki se izdajajo brez
takse, mora biti navedeno, v kakšen namen
se izdajajo in po katerem predpisu so
oproščene takse.
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8. člen
Naravnost od stranke se ne sme sprejeti
vloga oziroma zahteva, za katero ni
plačana upravna taksa.
Če pride vloga oziroma zahteva po pošti,
se pošlje taksnemu zavezancu pismeni
opomin, naj v 10 dneh po prejemu
opomina plača takso v skladu s tem
odlokom.
9. člen
Če taksni zavezanec ne plača takse po
opominu, se mu ne izda odločba, mnenje
oziroma drugo dejanje, za katero je
pristojen organ občinske uprave.
10. člen

Takso je treba plačati takrat, ko nastane
taksna obveznost.
Taksna obveznost nastane, ko vloga prispe
po pošti, oziroma se izroči pristojnemu
organu občine.
11. člen

Tuji državljani imajo pod pogojem
vzajemnosti enake pravice in obveznosti,
kot jih imajo slovenski državljani.
12. člen

Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan
plačati, ali je plačal večjo takso, kot je
predpisana, ima pravico do povrnitve vse
ali preveč plačane takse.
13. člen

Takse se plačujejo v gotovini.
Sredstva plačila upravnih taks so dohodek
proračuna Občine Preddvor.
14. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je
pristojen župan, oziroma po njegovem
pooblastilu tajnik.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem glasilu Občine
Preddvor.

14. 4. 1997

Številka: odl 14/97
Datum: 4. 4. 1997
Predsednik OS:
Florijan Bulovec dipl.ing.arh

TAKSNA TARIFA
taksa v
točkah
I. VLOGE
Tar. št. 1
Za prošnje, zahteve, predloge,
prijave, priglasitve in druge vloge,
če ni v tej tarifi predpisana kakšna
druga taksa.

50

Tar. št. 2
Za vlogo, s katero stranka zaprosi
za koncesijo

500

Tar. št. 3
Za vloge o odkupu, menjavi ali
najemu družbene lastnine v
splošni rabi
(opomba: taksa se ne plača za
poznejše vloge, ki so potrebne
tekom postopka)
Tar. št. 4
Za vloge o odkupu in menjavi
družbene lastnine oziroma pravice
uporabe.
Tar. št. 5
Za
vloge
o
spremembi
namembnosti zemljišč.

500

400

100

Tar. št. 6.
Za vlogo o izdajo soglasja pri
gradbenih zadevah.

100

Tar. št. 7
Za vlogo o izdaji mnenja o
podaljšanju obratovalnega časa za
gostinske dejavnosti.

100
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II. POTRDILA
Tar. št. 8
Za izdajo potrdila, izdanega na
podlagi posebnega ugotovitvenega
postopka.
Tar. št. 9
Za vsa potrdila, za katere ni
predpisana posebna taksa.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Preddvor za leto 1996
100
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna
Občine Preddvor za leto 1996.
50
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:

III. PRITOŽBE
Tar. št. 10
Za posamezno pritožbo zoper
odločbo ali sklep, izdan v upravni
stvari

14. 4. 1997

50

prihodke
odhodke
presežek prihodkov
nad odhodki

223.737.589,06
227.495.180,04
6.242.409,02

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki
prenese v proračun za leto 1997

se

IV. ODLOČBE
Tar. št 12
Za izdajo odločbe o obratovalnem
času trgovin.

100

Tar. št. 13
Za vse odločbe, za katere ni
predpisana posebna taksa.

50

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna
je sestavni del tega odloka.

V. OPOMIN
Tar. št. 14
Za opomin za plačilo takse od
zneska neplačane takse:
1. nad 75 točk
2. do 75 točk

4. člen
Sprejme se zaključni račun stalne
proračunske rezerve kot sestavni del
zaključnega računa proračuna. Prihodki
znašajo 2.000.000,00 SIT, odhodkov pa ni
bilo. Presežek prihodkov nad odhodki v
višini 2.000.000,00 SIT se prenese v
proračun za leto 1997

100
50

6. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor

Številka: odl 15/97
Datum: 4.4.1997
7.
***

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) je
Občinski svet Občine Preddvor na svoji 23.
seji dne 4. 4. 1997 sprejel

Predsednik OS:
Florijan Bulovec dipl.ing.arh
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem glasilu Občine
Preddvor.

8.
***

Na
podlagi
Pravilnika
o
enotni
metodologiji
za
izračun
prometne
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter
drugih nepremičnin (Ur.list SRS, št. 8/78,
ter 18., 23. in 99. člena Statuta Občine
Preddvor
(Uradno
glasilo
Občine
Preddvor, št 2/95) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 23. seji dne 4.4. 1997
sprejel

Predsednik OS:
Florijan Bulovec dipl.ing.arh

9.

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in
povprečnih stroških komunalnega
urejanja zemljišč v Občini Preddvor za
leto 1997

1. člen
gradbena cena za m2
stanovanjske površine v družbeni
gradnji je:

1. Povprečna

∗ naselje Preddvor
∗ ostala območja

Številka: sos 52/97
Datum: 4.4.1997

106.000,00
104.940,00

2. Povprečni stroški komunalnega urejanja

***

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 10/87), 18., 23. in
94. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št 2/95) in
Statutarnega sklepa ss 1/95 (Uradno glasilo
Občine Preddvor 3/95) in Statutarnega
sklepa ss 2/95 (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št, 4/95) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 23. seji dne 4.4.1997
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Preddvor

zemljišč so:
individualna raba
∗ naselje Preddvor
∗ ostala območja

9.540,00
8.920,00

kolektivna raba
∗ naselje Preddvor
∗ ostala območja

9.540,00
8.920,00

2. člen

Povprečna gradbena cena za m2
stanovanjske površine v družbeni gradnji
in povprečni stroški komunalnega urejanja
zemljišč so določeni na dan 31.12.1996.

1. člen
Vrednost točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v letu 1997 znaša:

∗ za stanovanjski
namen in družbene
dejavnosti
∗ za proizvodni in
poslovni namen

0,0033382 SIT/m2
mesečno
0,0066764 SIT/m2
mesečno
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2. člen

Vrednost točke se valorizira vsako leto v
skladu s kumulativnim koeficientom rasti
cen na drobno, ki ga ugotovi in objavi
Zavod Republike Slovenije za statistiko, za
obdobje leta pred letom,za katero se
nadomestilo odmerja.
3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor
in se uporablja s 1. 1. 1997 dalje

Številka: sos 53/97
Datum: 4.4.1997

14. 4. 1997

za preureditev podstrešja stare šole v
Preddvoru v sestavi:
predsednik
člani

Franci
Marjan
Marko

BIZJAK
CIPERLE
BOHINEC

2. člen
Sklep začne veljati takoj, komisija pa
deluje do zaključka javnega razpisa in
izbora najugodnejšega ponudnika.
Komisija mora o svojem delu podati
poročilo skupaj z opravljeno analizo
ponudb.

Številka : 039-s55/97-02
Datum : 9.4.1997

Predsednik OS:
Florijan Bulovec dipl.ing.arh

10.

Župan Občine Preddvor
Miroslav Zadnikar

11.

***

***

Na podlagi določil odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil
(Uradni list RS, št 28/93) in
odredbe o spremembi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil ( Uradni list RS, št 19/94 )

Na podlagi prvega odstavka 29. člena
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
in vzdrževanju čistoče v naseljih (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 10/84),

izdajam
izdajam

ODLOČBO
S K L E P
o imenovanju komisije za izvedbo
javnega razpisa za izbiro
najugodnejšega izvajalca za preureditev
podstrešja - stare šole v Preddvoru

1. člen
Imenujem komisijo za izvedbo javnega
razpisa in izbiro najugodnejšega izvajalca

o območju, na katerem je obvezen
odjem komunalnih odpadkov

1. člen
Območje, na katerem je obvezen odjem
komunalnih odpadkov, določeno z
odločbama izvršnega sveta
Skupščine
občine Kranj z dne 14.12.1988 (Uradni
vestnik Gorenjske št. 22/88) in z dne
10.1.1991 (Uradni list RS, št. 1/91) se na
predlog Krajevne skupnosti Kokra in v
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soglasju z Občinskim svetom Občine
Preddvor razširi na celotno naselje Kokra.
2. člen
Sklep začne veljati s 1. majem 1997.

Številka : 353-odl013/97-02
Datum : 27.3.1997

Župan Občine Preddvor
Miroslav Zadnikar

Izdaja:Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4 205 Preddvor Odgovorni urednik: Miroslav Zadnikar - razmnoževanje Občina
Preddvor - naročnina za leto 1997 je 1500 SIT (s PD) - žiro
račun 51500-630-50197 - reklamacije se upoštevajo le mesec
dni po izidu - po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje 5%
prometni davek.

14. 4. 1997

