URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 16

Preddvor, 23. december 2002

PREDDVOR
Cena 210 SIT (DDV vključen)

LETO VIII

43.

44.

***
Na podlagi 1. in 4. člena Zakona o komunalnih
taksah (Ur. list SRS, št. 29/65, 12/69, 7/70,
7/72 in Ur. list RS, št. 18/91), 15. in 20. člena
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 2/99) in Odloka o
komunalnih taksah v Občini Preddvor (Uradno
glasilo Občine preddvor, št. 7/97) je Občinski
svet Občine Preddvor na svoji 2. seji dne
18.12.2002 sprejel

***
Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 35/01 in 54/02) ter 20. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 2/99) je občinski svet Občine
Preddvor na 2. redni seji dne 18.12.2002,
sprejel

ODLOK
o javnem glasilu Občine Preddvor

ODLOK
o spremembi Odloka o komunalnih
taksah v Občini Preddvor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje
javnega glasila Občine Preddvor (v nadaljevanju: glasilo).
1. člen
V Odloku o komunalnih taksah v Občini
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
7/97) se drugi odstavek 4. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Vrednost točke za izračun komunalne takse
od 1.1.2003 dalje znaša 13,00 Sit.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja
pa se od 1.1.2003 dalje.

Številka: odl100/03
Datum: 18. december 2002

Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

2. člen
Ime glasila je: »Viharnik«, s podnaslovom
glasilo Občine Preddvor.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Preddvor, ki z dnem
uveljavitve tega odloka prevzame vse
izdajateljske pravice, v skladu z zakonom in
tem odlokom.
4. člen
Sedež glasila je na Občini Preddvor, Dvorski
trg 10, 4205 Preddvor.
5. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in se uvršča
med informativni periodični tisk.
Glasilo praviloma izide najmanj štirikrat letno,
lahko pa izide tudi dvojna ali izredna številka.
6. člen
Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa
gospodinjstva v Občini Preddvor, lahko pa ga
prejmejo tudi druge zainteresirane fizične in
pravne osebe izven Občine Preddvor.
Distribucijo uredi občinska uprava Občine
Preddvor.
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II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o
dogodkih v občini Preddvor, o delu občinskega
sveta, župana in občinske uprave Občine
Preddvor, javnih zavodov, društev, klubov in
drugih organizacij, ki opravljajo naloge v
javnem interesu v zvezi z interesi občanov.
8. člen
Glasilo, v skladu z vsebinsko zasnovo in
uredniško politiko, omogoča in zagotavlja
obveščanje javnosti o dogajanju in življenju v
občini ter izražanje mnenj občanov o vseh
zadevah, ki se nanašajo na življenje v občini.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih
informacij o vseh področjih življenja in dela v
občini.
9. člen
V glasilu se nameni tudi prostor za oglaševanje. Oglaševalske vsebine morajo biti
skladne z zakonom o medijih.
III. PROGRAMSKA ZASNOVA
10. člen
Programsko zasnovo glasila sprejme župan na
predlog odgovornega urednika. S programsko
zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja
in temeljna vsebinska izhodišča glasila.
Programska zasnova se objavi v glasilu.
Pred
vsako
bistveno
spremembo
ali
dopolnitvijo
programske
zasnove
mora
izdajatelj pridobiti mnenje uredništva.
IV. UREDNIŠTVO
11. člen
Glasilo ima odgovornega urednika, ki ga
imenuje občinski svet na predlog komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Odgovorni urednik se imenuje za mandatno
obdobje 4 let oziroma za mandatno dobo
občinskega sveta.
Odgovorni urednik je lahko razrešen pred
potekom mandatne dobe za katero je
imenovan po enakem postopku, kot velja za
imenovanje.
12. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovan
kandidat, ki izpolnjuje pogoje skladno z
zakonom.
Odgovorni urednik:
- vodi uredništvo,
- predlaga programsko zasnovo glasila,
- zagotavlja izhajanje glasila skladno s
tem odlokom,
- oblikuje mrežo stalnih in občasnih
dopisnikov,
- naroča, pripravlja in ureja glasilo,
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trži prostor namenjen oglaševanju,
predlaga uredništvu cenik za oglaševalski prostor,
- skrbi za spoštovanje določil zakona, ki
ureja področje medijev,
- izvaja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje
glasila.
Posamezna tehnična in organizacijska opravila
se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca s
pogodbo, ki jo sklene župan.
-

13. člen
Odgovorni urednik vodi uredništvo, ki ga
sestavljajo poleg urednika še trije člani.
Člane uredništva imenuje in razrešuje občinski
svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Uredništvo se
imenuje za mandatno obdobje 4 let oziroma za
mandatno dobo občinskega sveta.
Uredništvo:
- obravnava programsko zasnovo glasila,
- obravnava in sprejema stališča v zvezi
z uresničevanjem programske zasnove,
- obravnava pobude, mnenja in predloge
odgovornega urednika,
- obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
- obravnava predlog cenika in ga predloži v potrditev županu,
- opravlja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in
izdaje glasila.
Uredništvo o svojem delu najmanj enkrat letno
poroča Občinskemu svetu Občine Preddvor.
14. člen
Uredništvo se sestaja praviloma pred
dokončnim oblikovanjem posamezne številke
glasila, po potrebi pa se lahko na predlog
odgovornega urednika sestaja tudi večkrat.
15. člen
Uredništvo,
novinarji
in avtorji drugih
prispevkov so v okviru programske zasnove in
v skladu z zakonom ter s tem odlokom pri
svojem delu neodvisni in samostojni.
16. člen
Uredniški odbor v skladu s programsko
zasnovo glasila določa uredniško politiko in
daje odgovornemu uredniku stališča in
usmeritve za njegovo delo.
Člani uredniškega odbora so med seboj
enakopravni. Uredniški odbor odloča z večino
glasov na seji prisotnih članov.
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Stališča in usmeritve uredniškega odbora je pri
svojem delu odgovorni urednik dolžan upoštevati.
Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje
programske zasnove in uredniške politike.
Kolikor odgovorni urednik ne dela v skladu s
programsko zasnovo in uredniško politiko
oziroma kolikor ne dela v skladu s stališči in
usmeritvami uredniškega odbora, lahko
uredniški odbor občinskemu svetu izdajatelja
predlaga njegovo razrešitev.
17. člen
Pri urejanju razmerij znotraj uredništva je
uredništvo, v skladu z določbami tega odloka,
samostojno. Občinski svet izdajatelja v ta
razmerja, razen ko je to določeno s tem
odlokom, ne sme posegati.
18. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti, poleg
imena glasila, razvidni še naslednji podatki:
- ime in sedež izdajatelja glasila,
- ime in priimek odgovornega urednika
ter članov uredništva,
- ime in sedež tiskarne ter naklada,
- kraj in datum izdaje,
- številko in letnik izdaje.
19. člen
V glasilu morajo biti pri vsakem prispevku
navedeni podatki o avtorju oziroma imetniku
avtorskih pravic skladno z zakonom.
20. člen
Vsaka izdana številka glasila mora biti
posredovana Narodni univerzitetni knjižnici v
Ljubljani in ustrezno arhivirana na naslovu
izdajatelja.
21. člen
Organizacijsko tehnične in administrativne
zadeve za glasilo opravlja občinska uprava ali
na podlagi pogodbe druga fizična ali pravna
oseba, ki je registrirana za opravljanje tovrstne
dejavnosti.
V. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
22. člen
Viri financiranja glasila so:
- proračunska sredstva izdajatelja,
- prihodek od oglaševanja in drugih
sporočil,
- drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru
zagotovljenih sredstev v proračunu občine.
23. člen
Sredstva iz 15. člena tega odloka se smejo
nameniti samo za:

-
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stroške priprave in tiska glasila,
stroške pridobivanja oglaševalcev,
stroške dostave glasila,
materialne stroške uredništva,
avtorske honorarje,
druge stroške, ki so neposredno
povezani s pripravljanjem, urejanjem in
izdajanjem glasila.

24. člen
Odredbodajalec finančnega poslovanje v
okviru sprejetih proračunskih sredstev je
župan.
VI. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU
VOLILNE KAMPANJE
25. člen
Vse politične stranke, liste in druge osebe, ki
kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne
kampanje, ki ga določa zakon, na voljo določen
enak brezplačen prostor, ki ga glede na število
strani glasila ter število strank določi
uredništvo, vendar pa prostor namenjen
oglaševanju s te točke ne sme presegati eno
četrtino obsega glasila.
26. člen
Če stranka oziroma kandidat na volitvah želi
objaviti dodatna besedila, so ta plačljiva po
veljavnem ceniku, uvrščena pa na strani
plačanih objav in reklam.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Najkasneje v roku enega meseca mora
občinska uprava Občine Preddvor priglasiti
javno glasilo pristojnemu organu zaradi vpisa v
razvid medijev.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.
Številka: 02-odl102/02
Preddvor, 18. december 2002
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

45.
***
Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 20. člena
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Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 2/99) in 20. člena Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 14/01), je
Občinski svet Občine Preddvor na svoji 2. seji
dne 18.12.2002 sprejel

SKLEP
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občinski svet Občine Preddvor, na svoji 2. seji
dne 18.12.2002 sprejel naslednji

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v Občini Preddvor za leto 2003

o določitvi vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2003

1.člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Preddvor v letu 2003 znaša 1.46 SIT.
2. člen
S tem sklepom se razveljavi sklep o vrednosti
točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Preddvor, sos 30/01 z dne 19.12.2001
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 14/01).
3. člen
Ta sklep velja v 8 dneh po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od
1.1.2003 dalje.
Številka: s13/03-OS
Datum: 18. decembra 2002
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

46.
***
Na podlagi 56., 57. in 59. člena Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
7., 12. in 20. člena Pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih
nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 2.
člena Navodila za podrobnejši izračun
sorazmernega dela stroškov priprave in
opremljanja
stavbnega
zemljišča
s
komunalnimi in drugimi objekti in napravami
sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št.
22/90) ter 20. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99), je

1.člen
1. Povprečna gradbena cena stanovanj (GC)
2
za m stanovanjske površine v družbeni
gradnji je 156.000,00 SIT.
2. Povprečni stroški komunalnega urejanja
zemljišč so:

1. skupina
naselja: Preddvor, Hrib
počitniški
objekti
ne
glede na območje
2. skupina
naselja: Bašelj, Breg ob
Kokri, Hraše pri
Preddvoru, Mače, Nova
vas, Potoče, Spodnja
Bela, Srednja Bela,
Spodnja Bela, Tupaliče
3. skupina
naselja: Kokra, Možjanca

individualna
raba
(IKR)

kolektivna
raba
(KKR)

5.650,00
2
SIT/m

3.600,00
2
SIT/m

3.000,00
2
SIT/m

2.600,00
2
SIT/m

1.700,00
2
SIT/m

1.000,00
2
SIT/m

2.člen
2
Povprečna gradbena cena za m stanovanjske
površine v družbeni gradnji in povprečni stroški
komunalnega urejanja zemljišč so določeni na
dan 31. 12. 2002.
3.člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja
pa se od 01. januarja 2003 dalje.
Številka: s014/03-OS
Datum: 18. december 2002
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

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:
mag Franc Ekar - razmnoževanje Občina Preddvor - naročnina za leto 2002 je
2.500 SIT (DDV v višini 8,5% v višini 212,50 SIT je obračunan v ceni) - TRR
01295-0100006887 - reklamacije se upoštevajo en mesec dni po izidu

