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7. 

 

*** 
Na podlagi  tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 s 
spremembo) in 16. člena Statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) je Občinski 
svet Občine Preddvor, na svoji 13. redni seji, dne 
4.4.2012, sprejel 
 
 

O D L O K 

o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za 

leto 2011 
 
 

1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Preddvor 
za leto 2011. 
 

2. člen 
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu 
proračuna Občine Preddvor za leto 2011 so naslednji: 
 

v € 

 

A.     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
I. Skupaj prihodki 2.967.242 
II. Skupaj odhodki 3.554.419 
III. Proračunski primanjkljaj (I. - II.) 412.823 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

I. Prejeta vračila danih posojil in 
prodaja kapitalskih deležev 

 
3.225 

II. Dana posojila in povečanje 
kapitalskih deležev 

 
0 

III. Prejeta minus dana posojila in 
spremembe kapitalskih deležev 
(IV. - V.) 

 
 

3.225 
 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 
 

I. Zadolževanje proračuna 0 
II. Odplačila dolga 0 
III. Sprememba stanja na računih  

(I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.) 
 

416.048 
IV. Neto zadolževanje (VII. - VIII. - IX.) 0 
V. Neto financiranje (VI. + X.) -412.823 

 

 
Natančnejši pregled prihodkov in njihova razporeditev ter 
poraba so zajeti v  A. Bilanci prihodkov in odhodkov, B. 

Računu finančnih terjatev in naložb ter C. Računu 
financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa. 
 

3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Preddvor za leto 2011 
se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
 
 
 
Številka:    410-0056/12-odl184/12 
Preddvor, 4. aprila 2012 
 
 

Občina Preddvor 
  

 
 

 Miran Zadnikar 
 župan 
 
 
 

 

8. 

 

*** 
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS, Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2 s 
spremembami) in v skladu z Zakonom o sistemu plač v 
javnem sektorju (ZSPJS, Uradni list RS, št. 56/02, 
108/09-UPB13 s spremembami) ter 16. člena Statuta 
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 
8/09 in 1/10) je občinski svet Občine Preddvor na 13. 
seji, dne 4.4.2012 sprejel 

 

 

PRAVILNIK 

o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev 

in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 

drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 

organov Občine Preddvor 
 
 

1. člen 
(1) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski 
funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo 
poklicno, oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če 
funkcijo opravljajo nepoklicno. 
(2) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani 
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in 
volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se 
oblikujejo na podlagi tega pravilnika in smiselno po 
določbah zakonov. 
 

2. člen 
(1) Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, 
župan in podžupan. 
(2) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo 
nepoklicno. 
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(3) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal 
poklicno. 
(4) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V 
soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo 
funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju 
funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog 
župana. 
 

3. člen 
(1) Za opravljanje funkcije župana Občine Preddvor, ki 
sodi v VI. skupino občin (od 2001 do 5.000 prebivalcev), 
je določen 49. plačni razred. Županu pripada dodatek za 
delovno dobo v skladu z zakonom. 
(2) Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 
50% plače, oblikovane na podlagi zakona, dodatek za 
delovno dobo se za nepoklicno opravljanje funkcije ne 
upošteva. 
(3) Župan ne prejme sejnine za udeležbo na rednih in 
izrednih sejah občinskega sveta ter delovnih teles 
občine. 
(4) Plačni razred podžupana, v skladu z 8. členom 
Odloka o plačah funkcionarjev, določi župan ob 
upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. 
(5) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu 
pripada nagrada največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, 
če bi funkcijo opravljal poklicno. Dodatek za delovno 
dobo pripada le podžupanu, ki opravlja funkcijo poklicno. 
(6) Plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje 
tudi udeležbo na rednih in izrednih sejah občinskega 
sveta in delovnih teles občinskega sveta, za kar ne 
prejme sejnine. 
 

4. člen 
(1) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje 
delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača 
posameznemu članu občinskega sveta, ne sme 
presegati 15 % letne plače župana. V okviru tega zneska 
se določi plačilo glede na delo, ki ga je opravil, in sicer: 
- člani občinskega sveta za udeležbo na seji 

občinskega sveta 60 EUR, 

- predsednik nadzornega odbora, predsedniki odborov 

in komisij občinskega sveta ter predsedniki krajevnih 

odborov za vodenje sej 40 EUR, 

- člani nadzornega odbora, odborov in komisij 

občinskega sveta ter člani krajevnih odborov za 

udeležbo na seji 25 EUR, 

- predsednik in člani nadzornega odbora za udeležbo 

na seji občinskega sveta 25 EUR. 

(2) Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem 
delu oziroma prisotnosti na sejah članov občinskega 
sveta, ki jo vodi občinska uprava. 
(3) Sejnina se izplačuje za udeležbo na seji na podlagi 
evidence o prisotnosti. V primeru manj kot 50 % časovne 
prisotnosti na seji, se izplača 50 % sejnine. V primeru 
prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50% 
sejnina. 
(4) Za konstitutivno in dopisno sejo delovnega telesa, 
člani delovnega telesa niso upravičeni do sejnine. 
 

5. člen 
Članom občinske volilne komisije pripada ob vsakih 
splošnih volitvah enkratno nadomestilo v skladu z 
Zakonom o lokalnih volitvah. 
 
 
 
 

6. člen 
(1) Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, 
nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki 
urejajo te pravice, in sicer: 
- dnevnice za službena potovanja izven Občine 

Preddvor, 

- kilometrina, 

- povračilo stroškov prenočevanja, ki nastanejo na 

službeni poti. 

(2) Pravica do povračila uveljavlja občinski funkcionar na 
podlagi naloga za službeno potovanje. 
(3) Nalog za službeno potovanje izda župan. Za 
službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske 
uprave. 
 

7. člen 
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad, sejnin in povračil 
stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo 
iz sredstev proračuna občine. 
 

8. člen 
(1) Plače in nagrade, določene v 3. členu tega pravilnika, 
se izplačajo mesečno. 
(2) Sejnine, določene v 4. členu tega pravilnika, se 
izplačujejo kvartalno. 
(3) Prejemki, določeni v 6. členu tega pravilnika, se 
izplačajo v 30 dneh po končanem službenem potovanju. 
 

9. člen 
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim 
funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega 
odbora ter članom delovnih teles občinskega sveta, se 
izplačajo skladno z 8. členom tega pravilnika, in sicer od 
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja. 
 

10 člen 
Nagrade v obliki sejnin za člane drugih komisij, odborov 
in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali 
župan se določijo v sklepu o imenovanju. Višina nagrad 
pa ne more presegati zneskov, ki so po tem pravilniku 
določeni za delovna telesa Občinskega sveta Občine 
Preddvor. 
 

11. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 
prejemkih občinskih funkcionarjev in članov drugih 
delovnih teles Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 15/02). 
 

12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
 
 
 
Številka:    032-0001/12-pr044 
Preddvor, 4. aprila 2012 
 
 

Občina Preddvor 
  

 
 

 Miran Zadnikar 
 župan 
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9. 

 

*** 
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/2007, 70/2008- ZVO-1B, 108/2009, 
80/2010-ZUPUDPP, 106/10- ZUPUDPP-POPR., 43/11- 
ZKZ-C), Zakona o lokalni samoupravi (uradno 
prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 
94/2007) in na podlagi Statuta Občine Preddvor (Uradno 
glasilo Občine Preddvor, št. 8/09, 01/11) je Občinski svet 
Občine Preddvor na svoji 13. redni seji dne 4.4.2012 
sprejel 
 
 

SKLEP  

o tehničnem popravku 

grafičnega dela Odloka o prostorskih sestavinah 

dolgoročnega in družbenega plana Občine Preddvor 

(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 11/04, 10/08-

tehn.popr., 6/09- tehn.popr.) in 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, 4/2007-popr., 

10/2008-popr., 1/2009-obv.razl., 3/2009-obv.razl., 

5/2009-popr., 1/11-teh.popr.). 

 

 
1. člen 

Na grafični karti KRANJ – 10 se del zemljišča s parcelno 
številko 1084/2 k.o. Bela (do meje med parcelo 1080/9 in 
1080/2 k.o. Bela) pravilno zariše tako, da je vključeno v 
območje  SR – S13  z namensko rabo SE (stanovanjsko 
območje). 
 

2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor. 
 
 
 
Številka:    3500-0001/05-sos036/12 
Preddvor, 4. aprila 2012 
 
 

Občina Preddvor 
  

 
 

 Miran Zadnikar 
 župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. 

 

*** 

Na podlagi 30. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007 UPB2, 76/2008, 79/2009, 
51/2010, 84/2010 - Odl. US) ter 16. in 24. člena Statuta 
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 
08/09 in št. 01/11) in odstopne izjave Minka Križnarja je 
občinski svet Občine Preddvor na svoji 13. seji dne 
4.4.2012 sprejel 
 
 

SKLEP 
o razrešitvi člana in o imenovanju nadomestnega 

člana Krajevnega odbora Preddvor 
 
 

1. člen 
Razreši se član Krajevnega odbora Preddvor: 

Minko KRIŽNAR, Šiška 31, Preddvor. 
 
 

2. člen 
Imenuje se nadomestni član Krajevnega odbora 
Preddvor: 

Marjan CIPERLE, Belska cesta 9, Preddvor. 
 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor 
 
 
 
Številka:    011-0003/11-sos037/12 
Preddvor, 4. aprila 2012 
 
 

Občina Preddvor 
  

 
 

 Miran Zadnikar 
 župan 
 
 
 

 

11. 

 

*** 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 8/09, 01/11) je Občinski svet Občine 
Preddvor na svoji 13. seji dne 4.4.2012 sprejel 
 
 

DOPOLNITEV SKLEPA  

o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine 

Preddvor za leto 2012 
 
 
 
 

http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008072500|RS-76|10870|3347|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009100900|RS-79|10621|3437|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010062800|RS-51|7559|2763|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010102700|RS-84|12697|4523|O|
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1. člen 
V sklepu o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine 
Preddvor za leto 2012 se v 1. odstavku 1. člena doda 
tretja točka: 
 
       3.  Cena najemnine za občinska parkirna mesta 
 

OSEBE MINIMALNA LETNA NAJEMNINA 

 
Fizične osebe 

 
50 EUR/parkirno mesto 

 
Pravne osebe 

 
100 EUR/parkirno mesto 

 
 

2. člen 
Ta dopolnitev sklepa začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja pa 
se od 1. 1. 2012 dalje. 
 
 
 
Številka:    sos038/12 
Preddvor, 4. aprila 2012 
 
 

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.  


