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34.
***
Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/2002, 8/2003-popravek, 58/2003-ZZK-1,
33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010-Odločba
US in 80/2010-ZUPUDPP, 106/2010-popravek) in 15.
člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 6/2009 in 1/2011) je Občinski svet Občine
Preddvor na 3. redni seji, dne 17.12.2014, sprejel

ODLOK
o predkupni pravici Občine Preddvor
1. člen
Ta odlok določa območje predkupne pravice Občine
Preddvor (v nadaljnjem besedilu: občina) na
nepremičninah.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na
nepremičninah na:
celotnem območju poselitve in
območju obstoječih oziroma predvidenih
infrastrukturnih omrežij in objektov izven
poselitvenih območij,
po vsakokratnem veljavnem prostorskem načrtu
občine in prostorskih izvedbenih aktih.
3. člen
(1) Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja
naselij, druga ureditvena območja in območja stavbnih
zemljišč na območju razpršene gradnje ter območja,
predvidena za njihovo
širitev, ki so kot taka opredeljena v veljavnem
prostorskem načrtu občine.
(2) Na tem območju lahko občina uveljavlja predkupno
pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski
javni interes.
4. člen
(1) Območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih
omrežij in objektov izven poselitvenih območij zajemajo:
parcele, po katerih potekajo občinske ceste,
kategorizirane z veljavnim Odlokom o
kategorizaciji občinskih cest v občini Preddvor
ter območja, predvidena za njihovo izgradnjo ali
širitev,
območja zgrajenih infrastrukturnih omrežij in
objektov ter območja, predvidena za njihovo
izgradnjo ali širitev, ki so kot taka določena v
občinskih prostorskih aktih ter projektni
dokumentaciji.
(2) Na tem območju lahko občina uveljavlja predkupno
pravico na nepremičninah le v primerih, če je s
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prostorskim
aktom
tam
predvidena
infrastrukturnih objektov in omrežij.

gradnja

5. člen
Šteje se da obstaja občinski javni interes, če občina
nepremičnino potrebuje zlasti za:
izvedbo prostorskega akta;
za gradnjo objektov in naprav gospodarske
javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
gradnjo objektov za potrebe javne uprave in za
potrebe izvajanja javnih služb na področju
zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, znanosti in
raziskovanja ter socialnega varstva;
za gradnjo in nakup socialnih in neprofitnih
stanovanj;
rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi
objektov na objektih iz 1. do 4 alineje tega
člena;
za potrebe prenove območij;
za druge potrebe, predvidene v načrtu razvojnih
programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
6. člen
(1) Območja poselitve ter območja infrastrukturnih
omrežij in objektov, na katerih velja predkupna pravica
občine na nepremičninah po tem odloku, so prikazana v
kartografskem gradivu prostorskih aktov v merilu 1 :
5000.
(2) Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice
je na vpogled na sedežu občine.
7. člen
Območje predkupne pravice občine na nepremičninah se
znotraj območij poselitve in območij infrastrukturnih
omrežij in objektov lahko zmanjšuje z odlokom.
8. člen
Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice
mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti
potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja
predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda v 15 dneh
od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice ne
uveljavlja.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: 007-0001/2014-odl210
Preddvor, 17. december 2014
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan
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35.
***
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009,
51/2010 in 40/2012-ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št.
32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN), 149.
člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št.
39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012,
57/2012 in 92/2013), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/
(Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, 21/2013 111/2013),
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011) in 16. člena
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 8/2009 in 1/2011) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 3. seji dne 17.12.2014 sprejel

ODLOK
spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja lokalne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Preddvor
1. člen
Četrtemu odstavku 8. člena Odloka o načinu opravljanja
lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/2012 in
3/2013) – (v nadaljevanju: odlok), se doda zadnji stavek,
ki se glasi:
»Pred odvajanjem industrijskih odpadnih vod mora
investitor objekta, v katerem nastajajo industrijske
odpadne vode pridobiti pozitivno mnenje izvajalca javne
službe.«
2. člen
Besedilo 15. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na območju, kjer je javna kanalizacija zgrajena, je
priključitev obvezna.
(2) Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega
uporabnika o pogojih odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.«
3. člen
Besedilo 16. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in
poteka od mesta priključitve na kanalizacijsko omrežje
javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega
jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo.
Vsak uporabnik mora na svojem zemljišču zgraditi
revizijski jašek v katerem so združene vse odpadne vode
iz objekta.
(2) Kanalizacijski priključek ni objekt javne kanalizacije in
pripada stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v
katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna
voda.
(3) Stroški izgradnje in vzdrževanja kanalizacijskega
priključka bremenijo uporabnika javne službe.
(4) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede
katerikoli usposobljeni izvajalec gradbenih del, pod

št. 12

29. december 2014

pogojem, da uporabnik pridobi predhodno pisno soglasje
izvajalca javne službe.
(5) Gradnjo priključka mora nadzorovati pooblaščeni
predstavnik izvajalca javne službe. Uporabnik mora o
tem pisno obvestiti izvajalca javne službe najmanj 7 dni
pred pričetkom del.
(6) Uporabnik je dolžan zgraditi kanalizacijski priključek v
skladu z določbami Pravilnika za projektiranje, tehnično
izvedbo in uporabo javne kanalizacije, ki ga sprejme svet
ustanoviteljev Komunale Kranj.«
4. člen
Besedilo 17. člena odloka se spremeni in se po novem
glasi:
»(1) Na obstoječem poselitvenem območju ob izgradnji
javne kanalizacije občina pisno s priporočeno pošto
obvesti uporabnike o obvezni priključitvi na javno
kanalizacijsko omrežje.
(2) Uporabnik mora pred izvedbo priključka pridobiti
pisno soglasje izvajalca javne službe za priključitev na
javno kanalizacijsko omrežje in si s tem pridobiti tehnične
smernice za gradnjo kanalizacijskega priključka na
podlagi Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in
uporabo javne kanalizacije.«
5. člen
Besedilo 18. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(priključitev kanalizacijskega priključka na javno
kanalizacijo)
(1) Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo ni
dovoljena, če:
je javna kanalizacija v takem stanju, da ne
zagotavlja kvalitetnega odvajanja odpadnih vod,
odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih ni mogoče
mehansko in biološko očistiti, oziroma so te
odpadne vode po kvaliteti v nasprotju z
veljavnimi predpisi,
(2) Vsaka stavba se praviloma priključuje preko svojega
priključka. Ko to ni možno ali ni racionalno, je ob
soglašanju vseh lastnikov takega priključka, dovoljena
priključitev več stavb preko enega priključka.«
6. člen
Dodajo se členi 18.a, 18.b, 18.c, 18.d, 18.e in 18.f, ki se
glasijo:
»18.a člen
V času projektiranja novega kanala imajo uporabniki
pravico predlagati smer oziroma lokacijo kanala pod
pogojem, da se s tem strinjajo tudi lastniki zemljišč po
katerih naj bi potekal kanal. Prav tako imajo pravico
predlagati mesto priključitve na javno kanalizacijo, bodisi
v jašku ali na poljubnem drugem mestu, pri čemer jim
mora izvajalec gradbenih del omogočiti izvedbo odcepa
in možnost direktnega priklopa na kanal. V primeru, da
uporabnik mesta priključitve ne določi, to v njegovem
imenu opravi izvajalec gradbenih del, oziroma
pooblaščeni izdelovalec projektne dokumentacije.
18.b člen
(1) Javno kanalizacijsko omrežje mora zagotoviti
odvodnjavanje pritličja, ne pa tudi kletnih prostorov
gradbenih objektov.
(2) V kolikor ni drugače določeno, se mora dno
sekundarne kanalizacije nahajati na globini najmanj 1,4
m od kote raščenega terena, s čimer je omogočeno
nemoteno
gravitacijsko
odvodnjavanje
pritličja
priključenih objektov. Izvajalec javne službe lahko v
primeru, ko globina javne kanalizacije to dopušča, dovoli
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tudi neposredno odvodnjavanje kletnih prostorov, vendar
na izključno odgovornost lastnika objekta, ki mora z
vgradnjo protipovratne lopute ali črpalke preprečiti
nevarnost povratnega udara odpadne vode.
18.c člen
Posamezni objekt ali del objekta, ki se zaradi neugodne
lege v prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala,
se na javno kanalizacijo priključi preko hišnega črpališča,
ki ga je dolžan zgraditi in upravljati lastnik priključka. V
primeru, da se na nižje ležeči lokaciji nahaja več kot 5
objektov z več kot 20 PE obremenitve, pri čemer
posamezni objekt ni mogoče neposredno povezati na
javno kanalizacijo, se zgradi skupno črpališče, ki postane
del javne kanalizacije in ga je dolžan vzdrževati izvajalec
javne službe.
18.d člen
Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v
lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na
javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije
terena ali ko to zahteva položaj in velikost objektov, se
izjemoma dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov
pod pogojem, da se plačajo stroški gradnje dodatnega
števila odcepov za hišne priključke od mesta priključitve
na javno kanalizacijo do parcelne meje uporabnika in
obračunajo višji stroški vzdrževanja sistema.
18.e člen
(1) Ob izgradnji javne kanalizacije se za vse objekte, ki
mejijo na površine v javni rabi (ceste, pločniki,
parkirišča), izvedejo tudi odcepi za hišne priključke do
parcelne meje, oziroma roba cestnega telesa.
(2) Za tiste objekte, ki ne mejijo na javno površino, po
kateri se gradi javna kanalizacija, se zgradi odcep do
mesta, na katerem sta priključena najmanj dva
uporabnika pod pogojem, da se s tem strinja tudi lastnik
služečega zemljišča.
(3) V vseh ostalih primerih (manj kot dva uporabnika,
neurejena služnost in dostop do objekta) pa mora
uporabnik sam zagotoviti pogoje za možnost priključitve
na javno kanalizacijo.
18.f člen
Sprememba dimenzije priključka, trase, merskega mesta
in izvedba dodatnega priključka se obravnava na enak
način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek.«
7. člen
V 37. členu odloka se črtata 1. in 2. odstavek, 3., 4. in 5.
odstavek so po novem 1., 2. In 3.
8. člen
Doda se 37.a člen, ki se glasi:
»(1) Za vsak poseg v prostor na celotnem območju, kjer
se izvaja javna služba odvajanja in čiščenja odpadne
vode, mora izvajalec javne službe, v skladu s predpisi o
graditvi objektov in predpisi o emisijah snovi iz malih
komunalnih čistilnih naprav, na osnovi zahteve
udeleženca pri graditvi objektov, izdati projektne pogoje
oz. soglasje:
za
priključitev
na
javno
gospodarsko
infrastrukturo na območju predvidene gradnje z
urejeno javno kanalizacijo,
na območju predvidene gradnje, kjer ni javne
kanalizacije, mora izvajalec javne službe
zagotavljati prve meritve in obratovalni
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monitoring ter izdelati oceno obratovanja malih
komunalnih čistilnih naprav in o tem voditi
ustrezne evidence ter z lastniki malih
komunalnih čistilnih naprav podpisati pogodbe o
rednem črpanju muljev,
Obstoječi objekti:
(2) Na osnovi obvestila Občine Preddvor o plačanem
komunalnem prispevku oz. o pravnomočnosti odločb o
komunalnem prispevku, bo izvajalec javne službe izdal
soglasje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo
mora uporabnik opraviti v roku 6 mesecev po prejemu
obvestila o obvezni priključitvi.
(3) Izvajalec javne službe izda pozitivno soglasje, ko so
izpolnjeni naslednji pogoji:
če so dani tehnični pogoji za priključitev,
urejene lastniške zadeve in ima uporabnik
poravnane vse obveznosti do izvajalca javne
službe;
drugi pogoji v skladu s tem odlokom.
9. člen
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec javne službe mora občinskemu svetu
predložiti v sprejem Pravilnik o projektiranju, tehnični
izvedbi in uporabo javne kanalizacije v roku šestih
mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe v skladu z
določili tega odloka in drugih veljavnih predpisov.«
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: 354-0004/09-odl211/2014
Preddvor, 17. december 2014
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

36.
***
Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
09/03, 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 3. seji
dne 17. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Preddvor v letu 2015 znaša
0,0087 €.
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2. člen
S tem sklepom se razveljavi Sklep o določitvi vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v letu 2014, št. s-os59/2013 z dne 11.12.2013.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1.1.2015
dalje.
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sos056/2013 z dne 11.12.2013 (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 10/13).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1.1.2015
dalje.
Številka: s-os14/2014
Preddvor, 17. december 2014

Številka: s-os13/2014
Preddvor, 17. december 2014
Občina Preddvor
Občina Preddvor

Miran Zadnikar
župan
Miran Zadnikar
župan

38.
37.
***
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 3. seji dne 17. 12. 2014 sprejel

***
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 3. seji dne 17. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine
Preddvor za leto 2015

SKLEP
o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini
Preddvor za leto 2015

1. člen
S tem sklepom se določa:
1. člen
Najemnina za grobove na pokopališčih v Občini Preddvor
za leto 2015 znaša:
STORITEV

Najemnina za enojni 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 grob
Taksa za nov dvojni grob

CENA Z DDV

1. Cena zakupnine za kmetijsko rabo zemljišč, ki znaša
148,56 EUR/ha.
2. Cenik najemnin za nekmetijsko rabo, ki znaša

16,59 €
24,88 €
32,47 €
48,33 €
64,19 €
39,49 €
78,93 €

namen uporabe
funkcionalno zemljišče k
stanovanj. objektu
(dvorišče, parkirišče,
dostopna pot, zelenica)
funkcionalno zemljišče k
poslov. objektu (dvorišče,
parkirišče, dostopna pot,
zelenica)

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

CENA Z DDV

Najemnina vežice in kuhinja - dnevno
25,30 €
Taksa ob postavitvi spomenika
32,78 €
Najemnina poslovilna avla + sanitarije
- dnevno
20,23 €
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 2014, št.

3.

minim. letna
najemnina
0,54 €/m²

1,04 €/m²

Cena najemnine za občinska parkirna mesta
osebe
Fizične osebe
Pravne osebe

minim. letna
najemnina
52,02 €/na
parkirno mesto
104,04 €/na
parkirno mesto

Vrednost zakupa oziroma najema za posamezno
zemljišče iz prejšnjega odstavka ne more biti manjša od
20,00 EUR.
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2. člen
S tem sklepom se razveljavi Sklep o ceni zakupa in
najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2014, št.
s-os057/2013 z dne 11.12.2013 (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 10/13).

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.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1.1.2015
dalje.

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 za leto 2014, št. s-os058/2013 z dne
11.12.2013 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 10/13).

Številka: s-os15/2014
Preddvor, 17. december 2014
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1.1.2015
dalje.
Številka: s-os16/2014
Preddvor, 17. december 2014

39.
***
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 svoji 3. seji dne 17. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne
pravice vgraditve komunalnih vodov na
nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju
Občine Preddvor za leto 2015
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.
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

Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

40.
***
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 3.
seji dne 17. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v
Preddvoru za leto 2015

12,17 €/m²
1. člen
Cena najemnine prostorov v Domu krajanov v Preddvoru
za leto 2015 brez davka na dodano vrednost znaša:
9,72 €/m²
8,75 €/m²

STORITEV

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

Najemnina za
sejno sobo
Najemnina za
dvorano

pašnik
gozd
travnik
sadovnjak
njiva
ostalo

0,45 €/m²
0,45 €/m²
0,82 €/m²
0,87 €/m²
1,55 €/m²
0,22 €/m²

DOMAČI
CENA

TUJI
CENA

5,86 €/uro

8,79 €/uro

14,63 €/uro

21,94 €/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
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URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR

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 2014, št.
s-os061/2013 z dne 11.12.2013 (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 10/13).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1.1.2015
dalje.

št. 12

29. december 2014

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1.1.2015
dalje.
Številka: s-os18/2014
Preddvor, 17. december 2014
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

Številka: s-os17/2014
Preddvor, 17. december 2014
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

41.
***
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
16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 8/09, 01/11) je Občinski svet
Občine Preddvor na svoji 3. seji dne 17. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na
Zgornji Beli za leto 2015
1. člen
Cena najemnine prostorov v domu krajanov na Zgornji
Beli za leto 2015 brez davka na dodano vrednost znaša:
STORITEV
Najemnina za
sejno sobo
Najemnina za
dvorano

DOMAČI
CENA

TUJI
CENA

5,86 €/uro

8,79 €/uro

11,72 €/uro

17,59 €/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 na Zgornji
Beli v uporabo (Uradno glasilo Občine Preddvor, 4/03).
4. člen
S tem sklepom se razveljavi Sklep o določitvi cen najema
prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2014,
št. sos055/2013 z dne 11.12.2013 (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 10/13).

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.

