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20. 
 

*** 
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93), 26. in 105. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 20. 
člena Statuta občine Preddvor (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št. 2/99) je Občinski svet 
Občine Preddvor na svoji 33. seji, dne 
29.5.2002 sprejel 
 
 
 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o gospodarskih javnih službah 
Občine Preddvor 

 
 
 
 
 

1. člen 
V odloku o gospodarskih javnih službah 
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 4/98) se v 3. odstavku 10. člena 
doda stavek, ki se glasi: 
»Javni razpis ni potreben, če se koncesija 
podeli pravni osebi, katere ustanovitelj ali 
soustanovitelj je občina Preddvor.« 
 
 

2. člen 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
 
 
 
Številka:  odl 90/02 
Datum:    29.5.2002 
 
 
 

Župan Občine Preddvor 
Miran Zadnikar 

 
 
 
 

 
21. 
 

*** 
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93), odloka o gospodarskih javnih službah 
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 4/98) in 20. člena Statuta Občine 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 
2/99), je Občinski svet Občine Preddvor na 
svoji 33. seji, dne 29.5.2002 sprejel 
 
 
 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka  o  
koncesioniranih gospodarskih javnih 

službah v Občini Preddvor 
 
 
 
 

1. člen 
V odloku o koncesioniranih gospodarskih 
javnih službah Občine Preddvor (Uradno 
glasilo Občine Preddvor, št. 8/98) se v 1. 
točki 6. člena sedanje besedilo, ki se glasi: 
»1. Koncesija se podeli za dobo petih let.«  
nadomesti z novim besedilo, ki glasi: 
»1. Koncesija se podeli za dobo najmanj 
petih let, lahko pa tudi za nedoločen čas, 
če za to obstojijo razlogi, vendar ob 
upoštevanju odpovednega roka, ki ne 
more biti krajši od enega leta.« 
 
 

2. člen 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor 
 
 
Številka:  odl 91/02 
Datum:    29.5.2002 
    
 

Župan Občine Preddvor 
Miran Zadnikar 
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22. 
 

*** 
Občinski svet Občine Preddvor je na svoji 9. 
seji dne 24.9.1995 sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 
 
Del parcele št. 1649 k.o. Breg ob Kokri se 
izzvzame iz javne rabe in sicer tisti del, ki v 
naravi predstavlja dvorišče stanovanjske hiše z 
naslovom Mače 10/a. 
 
Po izvršeni geodetski izmeri je ugotovljeno, da 
se izvzame iz javne rabe parc. št. 1649/2 k.o. 
Breg ob Kokri (pot) v izmeri 76 m2.  
 
Župana Občine Preddvor se pooblasti, da 
omenjeno zemljišče proda po ceni 50 DEM na 
m2, lastnici stanovanjske hiše Mače 10/a Jožici 
Mlakar Broder, roj. 1.3.1958, ki nosi vse 
stroške nastale s prodajo oziroma prepisom 
zemljišča. 
 
 
 
Številka: sos 67/98 
Datum:   27.11.1998 
 
 

Župan Občine Preddvor 
Miran Zadnikar 

 
 

 

 
23. 
 

*** 
Na podlagi Statuta občine Preddvor (Uradno 
glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) 

 
 

i z d a j a m 
 
 
 

S K L E P 
o določitvi cen storitev na pokopališčih 

v Občini Preddvor 

1. člen 
Najemnina za grobove na pokopališčih v 
Občini Preddvor za leto 2002 znaša: 

STORITEV cena v Sit z DDV 

najemnina za enojni grob-letno 2.438,00 
najemnina za dvojni grob-letno 4.760,00 
najemnina za trojni grob-letno 7.140,00 
najemnina za četvorni grob-letno  9.490,00 
taksa za nov enojni grob 5.831,00 
taksa za nov dvojni grob 11.663,00 
taksa za nov trojni grob 17.495,00 
 

2. člen 
Cena za opravljene storitve na pokopališčih v 
Občini Preddvor se poviša in znaša: 

STORITEV Cena z DDV 

neplačan prispevek pri izgradnji 
mrliških vežic 

51,29 EUR  
po srednjem tečaju 

BS na dan plačila
 

najemnina mrliške vežice - 
dnevno 

1.916,00 

najemnina kuhinje v vežicah - 
dnevno 

1.219,00 

delo grobarja - odpiranje in 
zapiranje vežic, čiščenje kuhinje 
in vežic (dnevno)  

1.625,00 

taksa ob postavitvi spomenika 1.445,00 
Stroški električne energije se zaračunavajo 
posebej na podlagi popisa števca in 
ugotovljene povprečne cene med I. in II. tarifo 
cene električne energije. 
 

3. člen 
Višina najemnine iz 1.člena tega sklepa se 
uporablja od 01.01.2002 dalje, cene storitev iz 
2.člena tega sklepa pa se uporabljajo od 
15.04.2002 dalje. 
 
 
 
Številka: 02-s18/2 
Datum:   09.04.2002 
 
 
 

Župan Občine Preddvor 
Miran Zadnikar 

 
 
 
 
 
 
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: Miran Zadnikar - 
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 01000-0100006889 - reklamacije 
se upoštevajo en  mesec dni po izidu  


