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5.
***
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 - ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/09) je
Občinski svet Občine Preddvor na 31. seji, dne
18.03.2010, sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za
leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Preddvor
za leto 2009.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu
proračuna Občine Preddvor za leto 2009 so naslednji:
v€
A.
I.
II.
III.

PREDDVOR

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski primanjkljaj (I. - II.)

3.599.322
3.871.475
-272.153

LETO XVI

Natančnejši pregled prihodkov in njihova razporeditev ter
poraba sta zajeta v A. Bilanci prihodkov in odhodkov, B.
Računu finančnih terjatev in naložb ter C. Računu
financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.

Številka: odl165/10
Preddvor, 18. marca 2010
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

6.
***
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 in 76/08), 99. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07–
UPB2) ter 7. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 8/09) je občinski svet Občine
Preddvor na 31. redni seji dne 18.3.2010 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Občini
Preddvor

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
I.
II.
III.

Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
(IV. - V.)

6.078
0
6.078

C. RAČUN FINANCIRANJA
I.
II.
III.
IV.
V.

Zadolževanje proračuna
Odplačila dolga
Sprememba stanja na računih
(I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)
Neto zadolževanje (VII. - VIII. - IX.)
Neto financiranje (VI. + X.)

0
0
-266.075
266.075
272.153

1. člen
S tem pravilnikom Občina Preddvor določa upravičence
do dodelitve enkratne socialne pomoči, višino enkratne
socialne pomoči, pogoje in postopek dodelitve enkratne
socialne pomoči.
2. člen
Upravičenci do enkratne socialne pomoči so državljani
Republike Slovenije, ki imajo prijavljeno stalno
prebivališče v Občini Preddvor ter v Občini Preddvor tudi
stalno prebivajo in jim je zaradi trenutne materialne
ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno
delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin,
ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine)
nujno potrebna pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske
možnosti za rešitev stiske in so se znašli v posebnih
socialnih razmerah, tako da potrebujejo enkratno
socialno pomoč.
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3. člen
Enkratna socialna pomoč po tem pravilniku je enkratna
denarna pomoč in se dodeli enkrat letno.
4. člen
Enkratna socialna pomoč je namenjena:
⇒ nakupu šolskih potrebščin, kurjave in ozimnice,
podaljšano bivanje, šolska kosila,
⇒ doplačilu šole v naravi,
⇒ doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno
potrebne, pa jih ne pokriva ZZZS,
⇒ ob elementarnih nesrečah ali smrti,
⇒ druge posebne socialne potrebe posameznika
ali družine.
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pomoč Občina Preddvor zagotovi Centru za socialno
delo Kranj dodatna sredstva in izda mnenje, iz katerega
izhajata namen in višina dodeljenih sredstev. Center za
socialno delo Kranj, na podlagi pridobljenega mnenja
Občine Preddvor, izda odločbo.
11. člen
Ta pravilnik se začne uporabljati in veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: 122-0011/2010-pr037/10
Preddvor, 18. marca 2010

5. člen
Višina enkratne socialne pomoči je najmanj 50 EUR in
največ 200 EUR, v primeru elementarne nesreče pa je
največji znesek 500 EUR.
Enkratna socialna pomoč se nakaže upravičencem v
gotovini ali v funkcionalni obliki. Pomoč se lahko nakaže
tudi drugi osebi ali ustanovi.

Občina Preddvor

6. člen
Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve
enkratne socialne pomoči vodi in o njih odloča Center za
socialno delo Kranj.
Vlagatelji oziroma njihovi zakoniti zastopniki vlagajo
vloge za dodelitev enkratne socialne pomoči na obrazcu
vloge pri Centru za socialno delo Kranj, Koroška cesta
19, Kranj.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o
izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem
varstvu in s tem navodilom.

7.

7. člen
V postopku dodelitve enkratne socialne pomoči se
uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Pri odločanju o dodelitvi enkratne socialne pomoči se
poleg določb tega navodila smiselno uporabljajo tiste
določbe zakona, ki ureja področje socialnega varstva, ki
se nanašajo na denarno socialno pomoč.
Center za socialno delo Kranj preveri podatke iz vloge in
dokazil in v roku 30 dni od popolne vloge odloči o
upravičenosti do dodelitve in višine enkratne socialne
pomoči z odločbo. Zoper odločbo izdano na prvi stopnji
je možna pritožba v roku petnajstih dni od prejema
odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine
Preddvor.
8. člen
Občina Preddvor letno zagotavlja sredstva za dodelitev
enkratne socialne pomoči do višine namenske postavke
sprejetega proračuna za tekoče leto.
9. člen
Občina Preddvor sklene za izvajanje tega navodila s
Centrom za socialno delo Kranj pogodbo, v kateri se
določijo medsebojne pravice in obveznosti.
10. člen
Center za socialno delo Kranj lahko v izjemnih primerih,
zaradi trenutne življenjske ogroženosti in nevzdržnih
življenjskih razmer posameznika ali družine, dodeli
izjemno socialno pomoč tako občanom Občine Preddvor,
ki so državljani Republike Slovenije, kot tudi občanom, ki
niso državljani Republike Slovenije, imajo pa dovoljenje
za stalno bivanje v Občini Preddvor. Za izjemno socialno

Miran Zadnikar
župan

***
Na podlagi 3. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter na podlagi Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
08/09) je Občinski svet Občine Preddvor na 31. redni seji
dne 18.3.2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju turistične
dejavnosti društev na območju Občine Preddvor
1. člen
V 5. členu Pravilnika o sofinanciranju turistične
dejavnosti društev na območju Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/08) se četrti in peti
odstavek spremenita in se po novem glasita:
»Sofinanciranje se izvaja na podlagi podpisanih pogodb
o višini dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna, ki
so podlaga za nakazilo pogodbeno dogovorjenega
zneska na račun posameznega društva.
Poročilo o izvedenih aktivnostih z dokazili o porabi
sredstev so društva dolžna posredovati občinski upravi
najkasneje v roku, opredeljenem s pogodbo. S poročilom
se seznani Odbor za malo gospodarstvo in turizem.«
2. člen
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju
turistične dejavnosti društev na območju občine Preddvor
začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.

Številka: 007-0001/2008-pr039/10
Preddvor, 18. marca 2010
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan
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8.
***
V skladu in na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00,
31/00), 6. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju
športnih programov v Občini Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 6/06) in 16. člena Statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/09) je
Občinski svet Občine Preddvor na 31. seji dne 18.3.
2010 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Preddvor za leto 2010
1. člen
Program športa v Občini Preddvor za leto 2010 določa
programe športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih
sredstev v letu 2010.
2. člen
V letu 2010 se sofinancira naslednja vsebina programov
športa, in sicer v višini, kot sledi:
PROGRAM
Proračun 2010
1. Interesna vzgoja predšolskih otrok
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izbrani programi se ovrednotijo s točkami v skladu z
merili, pogoji in kriteriji za izbor in sofinanciranje
programov športa v Občini Preddvor, kot jih določa
Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju športnih
programov v Občini Preddvor. V skladu s prejetim
številom točk in vrednostjo točke se programi finančno
sorazmerno ovrednotijo v skladu z višino razpoložljivih
proračunskih sredstev za športne programe in dejavnosti
in v skladu z deležem, ki odpade na posamezen program
oziroma zvrst znotraj programa.
Po točkovanju noben upravičenec ne more, ne glede na
število upravičencev, prejeti več sredstev, kot jih je
predložil oziroma zahteval v svoji prijavi.
Vrednost višine točke je po posameznih programih (od 1
do 8) lahko različna in služi izračunavanju sorazmernega
deleža finančnih sredstev izmed prijav predlagateljev, ki
nato pripada posameznemu izvajalcu programa.
Za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna iz
naslova razpisa za sofinanciranje športnih programov
vsak predlagatelj lahko predlaga največ štiri programe.
V kolikor za posamezne programe ostanejo neporabljena
sredstva, se le-ta po programih razdelijo v višini
odstotka, ki je enak odstotku, na podlagi katerega so bila
proračunsko določena sredstva z letnim programom
določena za sofinanciranje posameznih programov.
Društva lahko namensko pridobljena sredstva na podlagi
tega programa izkoristijo samo za namen, opredeljen v
sklenjeni pogodbi o sofinanciranju.

v€

22.403,00
1.120,15

2. Interesna športna vzgoja
šoloobveznih otrok

1.792,24

3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
- individualne športne panoge
- kolektivne športne panoge

6.272,84
2.240,30
4.032,54

4. Športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport
- individualne športne panoge
- kolektivne športne panoge

5.376,72
2.240,30
3.136,42

5. Kakovostni šport
- individualne športne panoge
- kolektivne športne panoge

2.912,39
1.568,21
1.344,18

6. Pohodništvo in planinstvo

1.792,24

7. Izobraževanje, usposabljanje in
spopolnjevanje

1.568,21

10. Športne prireditve

1.568,21

3. člen
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi
pogoji prednost pri sofinanciranju programov športa pred
ostalimi izvajalci športnih programov.

Številka: 410-0008/10-p05/10
Preddvor, 18. marca 2010
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

9.
***
Na podlagi Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev
(Uradni list RS, št. 38/07), Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/09), Pravilnika o
tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v
Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
6/07) in Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
6/09) je Občinski svet Občine Preddvor na 31. redni seji,
dne 18.3.2010 sprejel

SKLEP
o višini tarifnih postavk za storitev odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v Občini Preddvor

1.člen
Določijo se nove višine tarifnih postavk za storitev
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov:

9. stran

URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR

Za gospodinjstva:
odlaganje
prevoz na odlagališče
finančno jamstvo
okoljska dajatev
SKUPAJ

EUR/liter na mesec brez DDV
0,0502
0,0066
0,0174
0,0107
0,0850

Za poslovno dejavnost:
v EUR na odvoz brez DDV
volumen
zabojnika (l)
odlaganje
prevoz na
odlagališče
finančno jamstvo
okoljska dajatev
SKUPAJ

80

120

160

240

500

0,9347

1,4020

1,8693

2,8040

5,8416

0,1235
0,3235
0,1998
1,5815

0,1853
0,4852
0,2997
2,3722

0,2471
0,6469
0,3997
3,1630

0,3706
0,9704
0,5995
4,7445

0,7722
2,0216
1,2489
9,8843

volumen
660
700
900
1100
zabojnika (l)
odlaganje
7,7109 8,1782 10,5149 12,8515
prevoz na
1,0193 1,0810 1,3899 1,6988
odlagališče
finančno jamstvo 2,6685 2,8303 3,6389 4,4476
okoljska dajatev
1,6486 1,7485 2,2480 2,7476
SKUPAJ
13,0473 13,8380 17,7917 21,7455

2.člen
Cene veljajo od 1.aprila 2010 za obdobje 5 mesecev.
3.člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu
Občine Preddvor.

Številka: 354-0003/09-s067/10-os
Preddvor, 18. marca 2010
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

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.
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