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26. 

 

*** 
Na podlagi  33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15-
ZFisP in 96/15-ZIPRS1617) in 104. člena Statuta Občine 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/09 in 
1/11) je župan Občine Preddvor dne 16.12.2015 sprejel 
  
 

SKLEP 

o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju 

januar – marec 2016 

 
 

1. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o 
proračunu Občine Preddvor za leto 2015 (v nadaljevanju: 
odlok). 
 

2. člen 
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij 
občine in njihovih nalog ter drugih s predpisi določenih 
namenov nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2015 do 
višine porabljenih sredstev v enakem obdobju leta 2015. 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom, če niso načrtovani v začasnem financiranju. 
 

3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki 
ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije in odlok. 
 

4. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe 
iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem 
delu proračuna.  
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
 

5. člen 
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko 
traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega 
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s 

sklepom občinskega sveta, če je za financiranje funkcij 
občine to potrebno. 
 

6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se 
objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
Uporablja se od 1. januarja 2016. 
  
 
Številka:    410-0026/2015-s049 
Preddvor, 16. december 2015 
 

Občina Preddvor 
   
 Miran Zadnikar 
 župan 

  

 

27. 

 

*** 
Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 
09/03, 04/04 in 06/04) in 20. člena Statuta Občine 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/09 in 
01/11) je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 10. seji 
dne 16.12.2015 sprejel 
 
 

SKLEP 

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča 
 
 

1. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Preddvor znaša 0,0087 €. 
 
 

2. člen 
S tem sklepom se razveljavi Sklep o določitvi vrednosti 
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v letu 2015, št. s-os13/2014 z dne 17.12.2017 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 12/14). 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1.1.2016 
dalje do preklica. 
 
 
Številka:    s-os26/2015 
Preddvor, 16. december 2015 
 

Občina Preddvor 
   
 Miran Zadnikar 
 župan 
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28. 

 

*** 
Na podlagi  37. člena Odloka o pokopališkem redu v 
Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 
9/01) in Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 8/09 in 01/11) je Občinski svet Občine 
Preddvor na svoji 10. seji dne 16.12.2015 sprejel 
 
 

SKLEP 

o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini 

Preddvor 
 
 

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

STORITEV CENA Z DDV 

Najemnina za enojni grob-letno 16,59 € 

Najemnina za enojni grob in pol-letno 24,88 € 

Najemnina za dvojni grob-letno 32,47 €   

Najemnina za trojni grob-letno 48,33 € 

Najemnina za četverni grob-letno 64,19 € 

Taksa za nov enojni grob 39,49 € 

Taksa za nov dvojni grob 78,93 € 

 
2. člen 

Cena za opravljene storitve na pokopališčih v Občini 
Preddvor znaša: 
 

STORITEV CENA Z DDV 

Najemnina vežice in kuhinja - dnevno 25,30 € 

Taksa ob postavitvi spomenika 32,78 € 

Najemnina poslovilna avla + sanitarije 
- dnevno 

 
20,23 € 

Najem vežic se zaračunava po sistemu 1 (en) dan 
najema je vsak začeti dan. 

 
3. člen 

S tem sklepom se razveljavi Sklep o določitvi cen storitev 
na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2015, št. s-
os14/2014 z dne 17.12.2014 (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 12/14 z dne 29.12.2014). 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1.1.2016 
dalje do spremembe. 
 
 
Številka:    s-os21/2015 
Preddvor, 16. december 2015 
 
 

Občina Preddvor 
   
 Miran Zadnikar 
 župan 
 
 
 
 

 

 

29. 

 

*** 
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 in 01/11) je Občinski svet Občine 
Preddvor na svoji  10. seji dne 16.12.2015 sprejel 
 
 

SKLEP 

o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine 

Preddvor 
 
 

1. člen 
S tem sklepom se določa: 
 
1. Cena zakupnine za kmetijsko rabo zemljišč, ki znaša 

148,56 EUR/ha. 
 

2. Cenik najemnin za nekmetijsko rabo, ki znaša 
 

namen uporabe minim. letna 
najemnina 

funkcionalno zemljišče k 
stanovanj. objektu 
(dvorišče, parkirišče, 
dostopna pot, zelenica) 

 
 

0,54 €/m² 

funkcionalno zemljišče k 
poslov. objektu (dvorišče, 
parkirišče, dostopna pot, 
zelenica) 

 
 

1,04 €/m² 

 
3. Cena najemnine za občinska parkirna mesta 
 

osebe minim. letna 
najemnina 

 
Fizične osebe 

52,02 €/na 
parkirno mesto 

 
Pravne osebe 

104,04 €/na 
parkirno mesto 

 
Vrednost zakupa oziroma najema za posamezno 
zemljišče iz prejšnjega odstavka ne more biti manjša od 
20,00 EUR. 

2. člen 
S tem sklepom se razveljavi Sklep o ceni zakupa in 
najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2015, št. 
s-os14/2014 z dne 17.12.2014 (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 12/14). 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1.1.2016 
dalje do razveljavitve. 
 
 
Številka:    s-os22/2015 
Preddvor, 16. december 2015 
 

Občina Preddvor 
   
 Miran Zadnikar 
 župan 
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30. 

 

*** 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) 
ter Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 8/09 in 01/11) je Občinski svet Občine 
Preddvor na svoji 10. seji dne 16.12.2015 sprejel 
 
 

SKLEP 

o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne 

pravice vgraditve komunalnih vodov na 

nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju 

Občine Preddvor 
 
 

1. člen 
S tem sklepom se določi cenik odškodnin za pridobitev 
služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na 
nepremičnem premoženju, ki je v lasti oziroma 
upravljanju Občine Preddvor, pripravljen na podlagi 
pisnega poročila sodnega izvedenca in cenilca za 
gradbeništvo. 
 

1. skupina:  naselje Preddvor 12,17 €/m² 

2. skupina: naselja Bašelj, Breg ob Kokri, 
Hraše pri Preddvoru, Hrib, 
Mače, Nova vas, Potoče, 
Spodnja Bela, Srednja Bela, 
Zgornja Bela, Tupaliče 

 
 
 
 

9,72 €/m² 

3. skupina: naselji Kokra in Možjanca 8,75 €/m² 

 
3. člen 

Odškodnina za ustanovitev služnostne pravice na ostalih 
nepremičninah, pri katerih se upošteva raba, kot je 
določena v uradnih evidencah, znaša: 
 

pašnik 0,45 €/m² 

gozd 0,45 €/m² 

travnik 0,82 €/m² 

sadovnjak 0,87 €/m² 

njiva 1,55 €/m² 

ostalo 0,22 €/m² 

 
4. člen 

Podatki o površini posamezne nepremičnine, ki bo 
obremenjena s služnostno pravico, se povzamejo iz 
vloge za sklenitev služnostne pogodbe na zemljišču v 
lasti Občine Preddvor. 
 

5. člen 
Nadomestilo za služnost se obračuna v enkratnem 
znesku. 
 

6. člen 
S tem sklepom se razveljavi Sklep o določitvi odškodnine 
za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih 
vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju 
Občine Preddvor za leto 2015, št. s-os16/2014 z dne 
17.12.2014 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 12/14). 
 
 
 
 
 

7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1.1.2016 
dalje do razveljavitve. 
 
 
Številka:    s-os23/2015 
Preddvor, 16. december 2015 
 

Občina Preddvor 
   
 Miran Zadnikar 
 župan 

 

 

 

 

31. 

 

*** 
Na podlagi 5. člena Pravilnika o načinu oddajanja 
prostorov Doma krajanov v Preddvoru v uporabo (Uradno 
glasilo Občine Preddvor, št. 04/03) in 16. člena Statuta 
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 
8/09 in 01/11) je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 
10. seji dne 16.12.2015 sprejel 
 
 

SKLEP 

o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v 

Preddvoru 
 
 

1. člen 
Cena najemnine prostorov v Domu krajanov v Preddvoru 
brez davka na dodano vrednost znaša: 
 

STORITEV DOMAČI 
CENA

 
TUJI 
CENA

 

Najemnina za 
sejno sobo 

 
5,86 €/uro 

 
8,79 €/uro 

Najemnina za 
dvorano  

 
14,63 €/uro 

 
21,94 €/uro 

 
2. člen 

Vsaka začeta ura najema se šteje za polno uro najema. 
 

3. člen 
Uporaba prostorov je določena v Pravilniku o upravljanju 
in načinu oddajanja prostorov Doma krajanov v 
Preddvoru v uporabo (Uradno glasilo Občine Preddvor, 
št. 4/03). 
 

4. člen 
S tem sklepom se razveljavi Sklep o določitvi cen najema 
prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2015, št. 
s-os17/2014 z dne 17.12.2014 (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 12/14). 
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5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1.1.2016 
dalje do preklica. 
 
 
Številka:    s-os24/2015 
Preddvor, 16. december 2015 
 

Občina Preddvor 
   
 Miran Zadnikar 
 župan 
 
 

 

 

32. 

 

*** 
Na podlagi 5. člena Pravilnika o opravljanju in načinu 
oddajanja prostorov Doma krajanov na Zgornji Beli v 
uporabo (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 04/03) in 
16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št. 8/09 in 01/11) je Občinski svet 
Občine Preddvor na svoji 10. seji dne 16.12.2015 sprejel 
 
 

SKLEP 

o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na 

Zgornji Beli 
 
 

1. člen 
Cena najemnine prostorov v domu krajanov na Zgornji 
Beli za leto 2015 brez davka na dodano vrednost znaša: 
 

STORITEV DOMAČI 
CENA

 
TUJI 
CENA

 

Najemnina za 
sejno sobo 

 
5,86 €/uro 

 
8,79 €/uro 

Najemnina za 
dvorano  

 
11,72 €/uro 

 
17,59 €/uro 

 
2. člen 

Vsaka začeta ura najema se šteje za polno uro najema. 
 

3. člen 
Uporaba prostorov je določena v Pravilniku o upravljanju 
in načinu oddajanja prostorov Doma krajanov na Zgornji 
Beli v uporabo (Uradno glasilo Občine Preddvor, 4/03). 
 

4. člen 
S tem sklepom se razveljavi Sklep o določitvi cen najema 
prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2015, 
št. s-os18/2014 z dne 17.12.2014 (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 12/14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1.1.2016 
dalje do preklica. 
 
 
Številka:    s-os18/2014 
Preddvor, 17. december 2014 
 

Občina Preddvor 
   
 Miran Zadnikar 
 župan 
 
 

 

 

33. 

 

*** 
Na podlagi 16. in 117. člena Statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/2009 in 1/2011) in 
29. člena Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
v Občini Preddvor za programsko obdobje 2015 - 2020 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št.12/15) objavljamo 
 
 

OBVESTILO 

o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu 

povzetka informacij o državni pomoči z 

identifikacijsko številko sheme pomoči 
 
 
Shema državne pomoči »Pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
v Občini Preddvor« se vodi pod identifikacijsko številko: 
SA.43349(2015/XA). 
 
 
Številka:    007-0001/2015- 21 
Preddvor, 16. december 2015 
 

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.  


