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LETO XXII

ODLOK
o spremembi Odloka o priznanjih Občine Preddvor

4.
***
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09 in 51/10) ter
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo občine
Preddvor, št. 8/2009 in 1/2011) je Občinski svet Občine
Preddvor na 11. seji dne 3.2.2016 sprejel

ODLOK
o prazniku Občine Preddvor
1. člen
S tem odlokom se določi občinski praznik Občine
Preddvor.
2. člen
Praznik Občine Preddvor je 1. (prvi) junij, kar predstavlja
obletnico smrti prve slovenske pesnice Josipine Urbančič
Turnograjske (1833-1854).
3. člen
Občina obeležuje svoj praznik s slavnostno sejo
občinskega sveta.
4. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o
občinskem prazniku Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 6/2009).
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.

1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 2/2003) se v 2. členu doda 7.
alineja, ki se glasi
 Priznanja župana Občine Preddvor,
Doda se 2. odstavek, ki se glasi:
»Pogoji in oblika priznanja župana Občine Preddvor, se
podrobneje določi s pravilnikom, ki ga sprejme župan.«
2. člen
V 5. členu se spremeni 6. odstavek, ki se po novem v
celoti glasi:
»Listina in naziv častni občan se podeli izjemoma,
vendar največ ena v posameznem mandatu občinskega
sveta.«
3. člen
V 6. členu se spremeni 3. odstavek, ki se po novem v
celoti glasi:
»V posameznem mandatu občinskega sveta se podeli
praviloma največ dve veliki plaketi.«
4. člen
V 7. členu se spremeni 3. odstavek, ki se po novem v
celoti glasi:
»V posameznem mandatu občinskega sveta se podeli
praviloma največ tri male plakete.«
5. člen
V 9. členu se spremeni 3. odstavek, ki se po novem v
celoti glasi:
»V posameznem mandatu občinskega sveta se podeli
praviloma največ dve plaketi Josipine Turnograjske.«
6. člen
Spremeni se 19. člen, ki se po novem v celoti glasi:
»Podeljevanje priznanj za priznanje iz 2., 3., 4. In 5.
člena tega odloka se prvič opravi v letu 2018, nato pa
vsaka 4 leta.«

Številka: 01501-002/01-odl226
Preddvor, 3. februar 2016
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

5.
***
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09 in 51/10) ter
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 8/09 in 1/11) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 11. seji dne 3.2.2016 sprejel

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.

Številka: 011-0016/15-odl227
Preddvor, 3. februar 2016
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan
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6.
***
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 108/2012),
49. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v
občini Preddvor (Uradno glasilo občine Preddvor, št.
6/2009) ter 16. člena Statuta občine Preddvor (Uradno
glasilo občine Preddvor, št. 6/2009 in 1/2011) je Svet
občine Preddvor na 11. redni seji dne 3.2.2016 sprejel

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki
v Občini Preddvor

I. PREDMET TARIFNEGA PRAVILNIKA
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določa tarifni sistem za obračun
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Preddvor za
gospodinjstva ter pravne osebe in fizične osebe, ki
opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost.
(2) Pravilnik določa način oblikovanja postavk tarifnega
sistema in način obračunavanja storitev za:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki
vključuje zbiranje in odvoz:
a. mešanih komunalnih odpadkov z rednim
odvozom,
b. ločeno zbrane odpadne embalaže z rednim
odvozom,
c. ločenih frakcij komunalnih odpadkov na
ekoloških otokih in zbirnih centrih ter
kosovnih odpadkov,
2. zbiranje
biološko
razgradljivih
kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
3. obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov.
2. člen
(1) Izvajalec javne službe ločeno vodi stroške, ki
nastajajo v zvezi z:
odvozom mešanih komunalnih odpadkov z
rednim odvozom,
odvozom ločeno zbrane odpadne embalaže z
rednim odvozom,
delovanjem zbirnih centrov,
zbiranjem in odvozom ločenih frakcij z ekoloških
otokov,
odvozom kosovnih odpadkov,
zbiranjem in odvozom nevarnih odpadkov,
manipulacijo oz. pretovarjanjem odpadkov,
nabavo in razvozom zabojnikov prostornine od
80 do 1100 litrov,
odvozom biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
obdelavo in odlaganjem ostankov predelave
komunalnih odpadkov,
oddajo
biološko
razgradljivih
kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada.
(2) Prihodki doseženi s posebnimi storitvami se
upoštevajo pri kalkulaciji lastne cene.
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3. člen
(1) Cena posamezne storitve je sestavljena iz cene javne
infrastrukture in cene opravljanja storitve, ki sta na
računu prikazane ločeno.
(2) Cena javne infrastrukture vključuje:
stroške
amortizacije
ali
najema
javne
infrastrukture,
stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za
služnost in povzročeno škodo, povezano z
gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture
javne službe
odhodke financiranja, ki so stroški obresti in
drugi
stroški,
povezani
z
dolžniškim
financiranjem gradnje in obnove infrastrukture
javne službe. Pri tem se upošteva višina
stroškov na podlagi predpisanih pogodb.
(3) Cena opravljanja storitev vključuje vse stroške, ki se
nanašajo na opravljanje storitve.
II. OBRAČUN STORITEV ZBIRANJA KOMUNALNIH
ODPADKOV
4. člen
Cena storitve zbiranja odpadkov, izražena v EUR na
kilogram, se ugotovi kot količnik med stroški zbiranja
odpadkov in celotno količino zbranih odpadkov iz 1.
točke drugega odstavka 1. člena tega pravilnika.
5. člen
(1) Povprečna količina odpadkov na osebo v kilogramih
je ugotovljena kot količnik med celotno količino zbranih
odpadkov iz gospodinjstev izraženo v kilogramih in
številom oseb v občini.
(2) Obračunska količina odpadkov za posamezno
gospodinjstvo je produkt med povprečno maso odpadkov
na osebo in številom oseb v gospodinjstvu.
(3) Mesečni obračun storitve zbiranja odpadkov za
gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:
(4) Znesek (v EUR) = cena (v EUR na kilogram) x
povzročena količina odpadkov v gospodinjstvu
v
kilogramih (število oseb x povprečna masa povzročenih
odpadkov na osebo v občini)
6. člen
(1) Uporabnikom, ki izvajajo poslovno dejavnost se poleg
zbiranja mešanih komunalnih odpadkov zaračuna tudi
zbiranje odpadne embalaže po povprečni masi
odpadkov, ugotovljeni na liter zabojnika.
(2) Mesečni obračun storitve zbiranja odpadkov za
uporabnike, ki izvajajo poslovno dejavnost se izvede po
naslednji formuli:
(3) Znesek (v EUR) = cena (v EUR na kilogram) x
povzročena količina odpadkov v kilogramih (prostornina
zabojnika x povprečna masa povzročenih odpadkov na
liter zabojnika). Tarifne postavke se oblikujejo posebej za
vse tipizirane prostornine zabojnikov.

III. OBRAČUN STORITVE ZBIRANJA BIOLOŠKIH
ODPADKOV
7. člen
(1) Cena storitve zbiranja biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odreza,
izražena v EUR na kilogram, se ugotovi kot količnik med
stroški zbiranja in oddaje bioloških odpadkov in količine
zbranih odpadkov v kilogramih.
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(2) Povprečna masa odpadkov na liter zabojnika za
zbiranje bioloških odpadkov se ugotovi kot količnik med
maso zbranih bioloških odpadkov in skupno prostornino
vseh zabojnikov za zbiranje bioloških odpadkov v občini.
(3) Količina odpadkov posameznega uporabnika
izražena v kilogramih je produkt med povprečno maso
bioloških odpadkov na liter in prostornino zabojnika za
zbiranje bioloških odpadkov, pri čemer je upoštevana
pogostost odvoza enkrat tedensko.
(4) Mesečni obračun storitve zbiranja bioloških odpadkov
se izvede po naslednji formuli:
Znesek (v EUR) = cena (v EUR na kilogram) x
povzročena količina odpadkov v kilogramih
(prostornina zabojnika za biološke odpadke x
povprečna masa zbranih bioloških odpadkov na
liter zabojnika v občini)
(5) V obdobju, ko se javna služba izvaja na štirinajst dni,
se obračunana količina storitve pomnoži s faktorjem 0,5.
(6) Več uporabnikov v individualnih objektih lahko odlaga
odpadke v skupno posodo. Količina, ki se obračuna
posameznemu uporabniku, je enaka količniku med
skupno količino in številom odjemnih mest, ki uporablja
isti zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov.
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gospodinjstvo z eno osebo in 80 litrski zabojnik za
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.
10. člen
Sklep o višini tarifnih postavk sprejme svet občine
Preddvor.
V. KONČNE DOLOČBE
11. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem glasilu občine Preddvor, uporabljati pa se
prične s 1.2.2016 oziroma po potrditvi cen.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki v občini Preddvor (Uradno glasilo občine
Preddvor, št. 6/2007).

Številka: 354-0005/15-pr051/16
Preddvor, 3. februar 2016
Občina Preddvor

IV. OBRAČUN STORITEV OBDELAVE IN
ODLAGANJA ODPADKOV
8. člen
(1) Cena storitev obdelave in odlaganja odpadkov,
izražena v EUR na kilogram, se ugotovi kot količnik med
stroški obdelave ter odlaganja odpadkov in celotne
količine zbranih odpadkov v kilogramih.
(2) Povprečna masa odpadkov na liter zabojnika za
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov se ugotovi kot
količnik med maso vseh zbranih odpadkov in skupno
prostornino vseh zabojnikov za zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov v vseh občinah, kjer Komunala
Kranj, d.o.o. izvaja storitev zbiranja odpadkov na mesec.
(3) Količina odpadkov za posamezno odjemno mesto
izražena v kilogramih je produkt med povprečno maso
odpadkov na liter in prostornino zabojnika za zbiranje
mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je upoštevana
pogostost odvoza enkrat tedensko.
(4) Mesečni obračun storitev obdelave in odlaganja
odpadkov se izvede po naslednji formuli:
Znesek (v EUR) = cena (v EUR na kilogram) x
povzročena količina odpadkov na odjemnem
mestu v kilogramih (prostornina zabojnika za
mešane komunalne odpadke x povprečna masa
odloženih odpadkov na liter zabojnika v vseh
občinah)
(5) Na območjih, kjer izvajalec javne službe izvaja odvoz
odpadkov na tri tedne, se pri obračunski količini upošteva
faktor 0,3333.
(6) Več uporabnikov lahko odlaga odpadke v skupni
zabojnik. Pri obračunu storitve se kot kriterij razdelitve
količine odpadkov med posamezne uporabnike upošteva
število oseb v posameznem gospodinjstvu. Če si isti
zabojnik deli več uporabnikov, se kot najmanjša
obračunska količina na osebo upošteva 30 litrov na
mesec.
9. člen
Obračun storitev zbiranja, obdelave in odlaganja
odpadkov za posamezno počitniško hišo ali za
stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, je
enak obračunu storitev, kot ga določa ta pravilnik za

Miran Zadnikar
župan

7.
***
Na podlagi 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Ur. list RS št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 –
ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Preddvor (UGOP,
št. 8/09, 1/11) župan Občine Preddvor sprejema

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku
postopka priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja Tupaliče
pod EUP PR12 – 1. faza
1. člen
V Sklepu o začetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja
Tupaliče pod EUP PR12 – 1. faza (UGOP, št. 2/53) se
spremeni naslov tako, da se glasi:
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje EUP z oznako PR 12 –
1. faza.
2. člen
V 1. členu se besedilo »urejanja pod EUP PR12 – 1.faza,
ki zajema severni del območja urejanja pod EUP PR12«
nadomesti z besedilom »EUP z oznako PR 12 – 1. faza«.
3. člen
V 5. alineji 2. člena se črta besedilo », ki podajo
smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove
pristojnosti«.
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4. člen
Besedilo 3. člena se spremeni, tako da se glasi:
(1) Območje, za katerega je v Odloku o občinskem
prostorskem načrtu občine Preddvor (UGOP, št.
8/14; v nadaljnjem besedilu: OPN) predvideno
urejanje z OPPN, vključuje gozdne površine na
vzhodnem robu širšega območja občinskega
središča Preddvora (po RPE lokacija leži na
severovzhodnem robu naselja Tupaliče).
Opredeljeno je kot enota urejanja prostora (v
nadaljnjem besedilu: EUP) z oznako PR 12.
(2) Na širšem območju občinskega središča je z
OPN
predviden
intenzivnejši
razvoj
stanovanjske gradnje, saj je v naselju
zagotovljena vsa podporna infrastruktura. EUP z
oznako PR 12 predstavlja eno izmed razvojnih
območij, ki jih OPN namenja individualni
stanovanjski gradnji. S sprejetjem OPPN bo
omogočena gradnja stanovanjskih stavb s
pripadajočimi pomožnimi stavbami, prometnimi
in zunanjimi površinami ter komunalno
infrastrukturo.
(3) Pobudo za pričetek priprave postopka priprave
OPPN je podal investitor, ki je lastnik zemljišč v
severnem delu območja EUP. Iz pobude
investitorja izhaja, da je investicijski interes
zaenkrat izkazan le za zemljišča v njegovi lasti,
zato je predvidena fazna izdelava OPPN. OPPN
se v 1. fazi izdela za zemljišča v severnem delu
območja, pri čemer pa je v skladu z določili
OPN potrebno za celotno območje EUP, za
katero je predvidena izdelava OPPN, izdelati
rešitev omrežja prometne in druge gospodarske
javne infrastrukture (ob upoštevanju obstoječih
in načrtovanih obremenitev omrežja) ter določiti
javne programe in skupne zelene površine.
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7. člen
Zadnja alineja drugega odstavka 7. člena se črta in
nadomesti z novima alinejama, ki se glasita:
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000
Kranj
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota
Kranj C. Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj
8. člen
Pripravo OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag
financira lastnik/investitor, ki v ta namen sklene pogodbo
z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko
načrtovanje.
9. člen
Ta sklep začne se objavi v Uradnem glasilu Občine
Preddvor in na spletnih straneh Občine Preddvor.
V veljavo stopi naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu
Občine Preddvor.

Številka: 3505-0001/15-s008/16
Preddvor, 15. februar 2016
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

5. člen
Besedilo 4. člena se spremeni, tako da se glasi:
(1) Območje, ki se obravnava v OPPN za 1. fazo,
obsega zemljišča s parcelnimi številkami 300/4
in 303/1 v katastrski občini (2082) Tupaliče.
Površina območja znaša okvirno 4,5 ha.
Predmet OPPN je določitev prostorskih
izvedbenih pogojev za gradnjo stanovanjskih
stavb s pripadajočimi pomožnimi stavbami,
prometnimi in zunanjimi površinami ter
komunalno infrastrukturo (vključno z rešitvami
priključevanja
na
gospodarsko
javno
infrastrukturo v okolici).
(2) V sklopu OPPN za 1. fazo je potrebno izdelati
tudi rešitve omrežja prometne in druge
gospodarske javne infrastrukture ter določiti
javne programe in skupne zelene površine za
celotno območje EUP z oznako PR 12, ki poleg
zemljišč iz prejšnje točke obsega še zemljišča s
parcelnimi številkami 292/1 – del in 295 – del v
katastrski občini (2082) Tupaliče.
6. člen
(1) Prvi odstavek 5. člena se spremeni, tako da se glasi:
(1) Podlaga za pripravo OPPN so prikaz stanja
prostora,
OPN,
investicijske
namere
investitorjev v območju urejanja ter izdelane
strokovne podlage za OPN.
(2) Drugi odstavek 5. člena se črta, tretji odstavek pa
ustrezno preštevilči.

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.

