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26. 

 

*** 
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2), Statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in 18. točke 6. 
člena Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev 
(Uradni list RS, št. 38/2007) je Občinski svet Občine 
Preddvor na 20. redni seje, dne 17.12.2008 sprejel 
 
 

S K L E P 
o višini tarifnih postavk odvoza odpadkov v Občini 

Preddvor 
 
 

1.člen 
Tarifne postavke ravnanja z odpadki se določijo v 
naslednji višini: 
 
GOSPODINJSTVA: 
Odvoz odpadkov - na osebo na mesec (Cos)       

1,3559 € 
Deponiranje odpadkov – na liter na mesec (Cl)    

0,0137 € 
 
GOSPODARSTVO:       
Odvoz odpadkov – na odvoz 
 

- 120 l 1,1255 EUR 
- 160 l 1,2661 EUR 
- 240 l 1,4068 EUR 
- 500 l 2,8135 EUR 
- 660 l 3,3411 EUR 
- 700 l 3,5171 EUR 
- 900 l 3,2204 EUR 
- 1100 l 4,9239 EUR 

 
Deponiranje odpadkov – na odvoz: 
 

- 120 l 0,3184 EUR 
- 160 l 0,5085 EUR 
- 240 l 0,7629 EUR 
- 500 l 1,5891 EUR 
- 660 l 2,1136 EUR 
- 700 l 2,2248 EUR 
- 900 l 2,8605 EUR 
- 1100 l 3,4961 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 

KONTEJNERSKI ODVOZ ODPADKOV: 
ODVOZ 

KOMUNALNIH 
ODPADKOV  V € 

5, 7,12 m3 odvoz do 10 km 55,35 

10,15,20,30 m3 odvoz do 10 km 82,98 

5, 7,12 m3 odvoz nad 10 km 83,02 

10,15,20,30 m3 odvoz nad 10 km 124,46 

   
DEPONIRANJE KONTEJNERSKEGA 
ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV  

 m3 6,95 
 
Navedene cene ne vključujejo predpisanih dajatev in 
DDV. 
Povišane cene se uporabljajo dve leti od pridobitve 
predhodnega soglasja Vlade RS. 
 

2.člen 
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu 
Občine Preddvor. 
 
 
 
Številka:    354-0003/08-s045/08-os 
Preddvor, 17. december 2008 
 

Občina Preddvor 
   
 Miran Zadnikar 
 župan 
 
 
 
 

 
27. 

 

*** 
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/2007), Zakona o lokalni samoupravi 
(uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Uradni list RS, 
št. 94/2007) in 23. člena Statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) je Občinski 
svet Občine Preddvor na 20 redni seji, dne 17.12.2008 
sprejel 
 
 

SKLEP 
o tehničnem popravku Odloka o prostorskih 

sestavinah dolgoročnega in družbenega plana 
Občine Preddvor  

(Uradno glasilo Občine Preddvor št. 11/2004) 
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1. člen 
Na grafični karti Kamnik – 01 »Ureditveno območje 
drugih naselij (UON) v merilu 1:5000« se parcela številka 
69, k.o. Tupaliče, v celoti pravilno zariše kot območje 
namenske rabe SE, SK (območja stanovanj in 
stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi), 
parcela številka 70, k.o. Tupaliče, pa se pravilno zariše 
kot območje namenske rabe DK (območja namenjena 
kulturi). V skladu z navedenim se uskladi tudi List: 7 
»Zasnova namenske rabe prostora - Kartografskega dela 
v merilu 1:25000«. 
 

2. člen 
Sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu 
Občine Preddvor. 
 
 
 
 
Številka:    35000-0001/05-s043/08-os 
Preddvor, 17. december 2008 
 

Občina Preddvor 
   
 Miran Zadnikar 
 župan 
 
 
 
 

 
28. 

 

*** 
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/2007), Zakona o lokalni samoupravi 
(uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Uradni list RS, 
št. 94/2007) in 23. člena Statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) je Občinski 
svet Občine Preddvor na 20. redni seji, dne 17.12.2008 
sprejel 
 
 

SKLEP 
o tehničnem popravku Odloka o spremembah in 

dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, 

Potoče in Breg ob Kokri, odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za Jezersko, odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za kranjsko in 

sorško polje ter odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za ureditveno območje Krvavec (Uradno 

glasilo Občine Preddvor št. 5/2006) 
 
 

1. člen 
V Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja 
naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za kranjsko in 
sorško polje ter odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za ureditveno območje Krvavec je na koncu 11. člena 
izpadla točka (2.3.), ki se glasi: 

»Na poselitvenih območjih, za katera se kratkoročno 
načrtuje izdelava lokacijskih načrtov veljajo do sprejetja 
teh dokumentov  naslednji pogoji: 
- dovoljeno je vzdrževati obstoječe zakonito zgrajene 

objekte, naprave in ureditve, 
- dovoljeno je izvajati geodetska dela in izvajati 

potrebe posege za izdelavo strokovnih podlag in 
predhodnih študij, 

- dovoljena je gradnja gospodarske javne 
infrastrukture in drugih omrežij in objektov v javni 
rabi.« 

 
2. člen 

Na grafični karti Kamnik – 01 se parcela številka 69, k.o. 
Tupaliče, v celoti pravilno zariše kot območje namenske 
rabe SE, SK (območja stanovanj in stanovanjska 
območja s kmetijskimi gospodarstvi) in je vključena v 
območje morfološke enote z oznako TP-S1, parcela 
številka 70, k.o. Tupaliče, pa se pravilno zariše kot 
območje namenske rabe DK (območja namenjena 
kulturi) in predstavlja območje morfološke enote z 
oznako TP-D2.  
 

3. člen 
Sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu 
Občine Preddvor. 
 
 
 
 
Številka:    35000-0001/05-s044/08-os 
Preddvor, 17. december 2008 
 

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.  


