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51. 

 

*** 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 
30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 
96/15-ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 13/18-
UPB) je Občinski svet Občine Preddvor na 9. seji, dne 
18.12.2019 sprejel 
 
 

O D L O K 

o proračunu Občine Preddvor za leto 2020 
 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 

(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Preddvor za leto 2020 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun).  
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 

STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 

določa v naslednjih zneskih: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v € 

      skupina/podskupina kontov      proračun leta 2020 
 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.765.535 

   
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.267.259       
   
70 DAVČNI PRIHODKI 2.781.230       
 700 Davki na dohodek in dobiček 2.417.230 
 703 Davki na premoženje 2930.800 
 704 Domači davki na blago in 

storitve 
70.200 

 706 Drugi davki 0 
    
71 NEDAVČNI PRIHODKI 487.029 
 
 

710 Udeležba na dobičku in 
dohodki od premoženja 

 
337.629 

 711 Takse in pristojbine 4.500 
 712 Globe in druge denarne kazni 30.700 
 713 Prihodki od prodaje blaga in 

storitev 
13.200 

 714 Drugi nedavčni prihodki 100.000 
 
 

   

72 KAPITALSKI PRIHODKI 93.000 
 720 Prihodki od prodaje osnov. 

sredstev 
0 

 721 Prihodki od prodaje zalog 0 
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in 

neopredmetenih sredstev 
 

93.000 
    
73 PREJETE DONACIJE 0 
 730 Prejete donacije iz domačih 

virov 
0 

 731 Prejete donacije iz tujine 0 
    
74 TRANSFERNI PRIHODKI 405.276 
 740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 
 

405.276 
 741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev 
proračuna EU 

 
0 

    
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 

UNIJE 
0 

 787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 

0 

    

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.571.838 

   
40 TEKOČI ODHODKI 1.149.446 
 400 Plače in drugi izdatki 

zaposlenim 
249.748 

 401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 

 
40.455 

 402 Izdatki za blago in storitve  819.243 
 403 Plačila domačih obresti 0 
 409 Rezerve 40.000 
    
41 TEKOČI TRANSFERI 1.386.756 
 410 Subvencije 125.006 
 411 Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 
 

849.000 
 412 Transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 
 

95.876 
 413 Drugi tekoči domači transferi 316.874 
 414 Tekoči transferi v tujino 0 
    
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.998.636 
 420 Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 
1.998.636 

    
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 37.000 
 431 Investicijski transferi 10.000 
 432 Investicijski transferi 

proračunskim uporabnikom 
27.000 

   

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) - 

 

-806.303 

 
 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB V € 

      skupina/podskupina kontov      proračun leta 2020 
 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 

 
 

0 

   
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
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 750 Prejeta vračila danih posojil 0 
 751 Prodaja kapitalskih deležev 0 
 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 
   

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE   

KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 

 

0 

   
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 
 

0 
 440 Dana posojila 0 
 441 Povečanje kapitalskih deležev 0 
 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije  
 

0 
 443 Povečanje namenskega premoženja 

v javnih skladih in drugih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje v 
svoji lasti 

 
 
 

0 
    

VI.  PREJETA - DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE KAPITALSKIH 

DELEŽEV (IV.-V.) 

 
 

0 

 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA V € 

      skupina/podskupina kontov      proračun leta 2020 
 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

   
50 ZADOLŽEVANJE 0 
 500 Domače zadolževanje 0 
 
 

  

VIII ODPLAČILA DOLGA 0 

   
55 ODPLAČILA DOLGA 0 
 550 Odplačila domačega dolga 0 
 
 

  

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.) 

-806.303 

 
 

  

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -0 

 
 

  

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 806.303 

 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31.12.2019 

 

806.303 

 
(1) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske 
porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov 
in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 

(2) Posebni del proračuna do ravni proračunskih 
postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta 
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani 
Občine Preddvor. 

(3) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 
(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 

(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.  

(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke 
– konta. 

(4) Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta 
mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim 
proračunom. 

 
4. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF 
in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi: 

 požarna taksa, ki se lahko porabi za investicije v 
požarno varnost; 

 okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda, ki se lahko porabi za 
gradnjo infrastrukture namenjene čiščenju in 
odvajanju odpadnih voda, ravnanj s 
komunalnimi odpadki in odlaganju odpadkov; 

 prihodki iz naslova komunalnega prispevka za 
gradnjo gospodarske javne infrastrukture in 

 pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se 
porabi za vzdrževalna dela na gozdnih cestah v 
državnih in zasebnih gozdovih. 

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski 
prejemek, ki zahteva sorazmerni izdatek, ki v proračunu 
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini 
dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in 
odhodkov proračuna.   
 

5. člen 
(1) Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za 

namene, ki so določeni v proračunu in če so 
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani 
pogoji. 

(2) Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati 
naloge v mejah postavk proračuna. Nabava opreme, 
investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana 
s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega 
razpisa ali v skladu z določili Zakona o javnem 
naročanju. 

(3) Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil v 
skladu z Zakonom o javnih naročilih. 

 
6. člen 

(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan 
Občine Preddvor. Župan najmanj dvakrat letno 
poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna. 
Občinski svet Občine Preddvor ali Nadzorni odbor 
lahko zahtevata skrajšana poročila v primeru, da 
ocenita, da je to potrebno. 

(2) Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko 
pismeno pooblasti tudi druge osebe. 

 
7. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 
rebalans proračuna za leto izvrševanja.  

(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna odloča župan. Prerazporeditev sredstev 
proračuna oziroma posamezne postavke proračuna 
je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge 
postavke proračuna. 

(3) Župan lahko prerazporedi sredstva: 
- če nastanejo za to utemeljeni razlogi, 
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- če se na določenih kontih izkažejo prihranki, na 
drugih pa nastane potreba po dodatnih 
sredstvih, 

- če to narekuje dinamika izvajanja investicij in 
njihova realizacija. 

(4) O prerazporeditvah sredstev župan obvesti občinski 
svet. 

 
8. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 

razvojnih programov. Projekte, katerih izhodiščna 
vrednost se spremeni za več kot 20%, mora 
predhodno potrditi občinski svet. 

(2) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov 
po uveljavitvi proračuna. 

(3) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov 
na podlagi odločitve občinskega sveta. 

 
9. člen 

(proračunski skladi) 
(1) Proračunski sklad je rezervni sklad, oblikovan po 

Zakonu o javnih financah. 
(2) Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 

določeni v posebnem delu proračuna. Sredstva 
proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic naravnih ali drugih 
nesreč, ki jih povzročijo naravne sile ali ekološke 
nesreče. 

(3) O porabi sredstev odloča s sklepom župan do višine 
50% v proračunu predvidene proračunske rezerve. 
O porabi sredstev župan obvešča občinski svet s 
pisnimi poročili. O porabi sredstev nad 50% v 
proračunu predvidene proračunske rezerve odloča 
občinski svet s posebnim odlokom. 

 
10. člen 

(spremembe pri prevzemanju obveznosti) 
(1) Če se med proračunskim letom zaradi nastanka 

novih obveznosti iz proračuna ali spremenjenih 
gospodarskih gibanj povečajo odhodki ali zmanjšajo 
prihodki proračuna, lahko župan za največ 45 dni 
zadrži izvajanje posameznih izdatkov tako, da: 
- ustavi prevzemanje obveznosti, 
- predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil, 
- ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, 

potrebno zaradi prevzemanja obveznosti. 
(2) O odločitvi iz prvega odstavka tega člena župan 

obvesti občinski svet takoj po njenem sprejetju. 
 

11. člen 
 (predplačila) 

(1) Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na 
podlagi predhodnega zavarovanja. 

(2) Obveznosti v breme občinskega proračuna se 
poravnajo v pogodbenih rokih, razen ob koncu leta, 
ko se obveznosti, ne glede na rok pogodbe ne 
prenašajo v naslednje leto v primeru, da je bilo blago 
že dobavljeno in storitev opravljena v skladu s 
pogodbami. 

 
12. člen 

(prosta sredstva) 
S prostimi denarnimi sredstvi na računih opravlja župan. 
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko 
Slovenije, hranilnice, banke in državne vrednostne 

papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in 
donosnosti naložbe. 
 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 

STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 

DRŽAVE 
13. člen 

(odpis dolgov) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 

ZJF, lahko župan v letu 2020 odpiše dolgove, ki jih 
imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne 
višine 420 eurov. 

(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do 
posameznega dolžnika neposrednega uporabnika 
ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah 
razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena 
ne všteva. 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE 
14. člen 

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 
računu financiranja se občina za proračun leta 2020 
lahko zadolži do višine 0 eurov.  
 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 

(začasno financiranje v letu 2021) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Preddvor v 
letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta Odlok in Sklep o določitvi začasnega 
financiranja. 
 

16. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor. 
 
 
Številka:    410-0022/2019-odl267/19 
Preddvor, 18. december 2019 
 

Občina Preddvor 
   
 Rok Roblek 
 
 

župan 

  

52. 

 

*** 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno 
glasilo Občine Preddvor, št. 13/18 – uradno prečiščeno 
besedilo) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 
3/11 in 10/18) je Občinski svet Občine Preddvor na 8. 
seji dne 13.11.2019 sprejel 

 

 

O B V E Z N O   R A Z L A G O 

določb tretje alineje tretjega odstavka 8. člena 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za območje ZgB07 – Zgornja Bela 

 

 

I. 
Določbe tretje alineje tretjega odstavka 8. člena Odloka o 
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občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
ZgB07 – Zgornja Bela (Uradno glasilo Občine Preddvor, 
št 5/17), ki se nanašajo na oblike frčad je treba razlagati 
tako, da je: 

- dvokapna frčada: okno, ki izstopa iz poševne 
strehe in ima simetrično dvokapno streho s 
slemenom, ki je pravokotno na osnovno streho; 
lahko ima vertikalne stranice ali pa je brez njih; 

- škatlasta frčada: izbočeno okno (okno v 
pomolu) v obliki izzidka v nadstropni oziroma 
mansardni etaži, ki izstopa iz poševne strehe ter 
ima vertikalne stranice in ravno streho; 

- pravokotna ravna frčada: okno, ki izstopa iz 
poševne strehe ter ima vertikalne stranice in 
ravno streho; 

- frčada na plašč: okno, ki izstopa iz poševne 
strehe ter ima vertikalne stranice in enokapno 
streho. 

 

II. 
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu Občine 
Preddvor. 
 
 
Številka:    3505-0002/2015-obv.r.2/19 
Preddvor, 13. november 2019 
 
 

Občina Preddvor 
   
 Rok Roblek 
 župan 
  
  

  

53. 

 

*** 
Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 
08/17) in 20. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno 
glasilo Občine Preddvor, št. 13/18 – UPB 1) je Občinski 
svet Občine Preddvor na svoji   9. redni seji dne         18. 
12. 2019 sprejel 

 

 

S K L E P  

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 
 

 
1. člen 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Preddvor znaša 0,0092 €. 

 
2. člen 

S tem sklepom se razveljavi Sklep o določitvi vrednosti 
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v letu 2019, št. s-os048/18 z dne 24. 10. 2018  
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 08/18). 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1. 1. 2020 
dalje do 31. 12. 2020. 

 
 
 

Številka:    410-0004/2019-p05/19 
Preddvor, 27. februar 2019 
 

Občina Preddvor 
   
 Rok Roblek 
 župan 
  

  

54. 

 

*** 
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. 
13/18 - UPB 1) je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 
9. redni seji dne 18. 12. 2019  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/URO
 

TUJI 

CENA/URO
 

Najemnina za sejno sobo 6,14 EUR 9,20 EUR 

Najemnina za dvorano  15,31 EUR 22,96 EUR 

 
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, št. s-os50/2018 
z dne 24.10 2018 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 
15/18). 
 

5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1. 1. 2020 
dalje do preklica. 
 
 
Številka:    410-0004/2019-p05/19 
Preddvor, 27. februar 2019 
 

Občina Preddvor 
   
 Rok Roblek 
 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: Rok Roblek - Urejanje: Marko Bohinec - Razmnoževanje: Občina 

Preddvor - Glasilo izhaja po potrebi in je brezplačno - Reklamacije se upoštevajo 30 

dni po izidu.  


