URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 4

Preddvor, 30. marec 2004

8.
***
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99)
ter 7. in 15. člena statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) je Občinski svet
Občine Preddvor na svoji 9 seji dne 24.3.2004
sprejel

ODLOK
o občinskem prazniku Občine Preddvor

1. člen
S tem odlokom se določi občinski praznik Občine
Preddvor.
2. člen
Praznik Občine Preddvor je 08. (osmega)
septembra, kar predstavlja pričetek osnovnega
ljudskega šolanja v Preddvoru v letu 1856.
3. člen
Občina obeležuje svoj praznik s slavnostno sejo
občinskega sveta, na kateri se tudi podeljujejo
nagrade občine.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

PREDDVOR
Cena 300 SIT (DDV vključen)

LETO X

Odločbe ustavnega sodišča št. U-I-191/02-16 z dne
4.3.2004, 22. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in
Odloka o komunalnih taksah v Občini Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 7/97 in 9/03) je
Občinski svet Občine Preddvor na svoji 9. seji dne
24.3.2004 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Preddvor
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 9/03) (v nadaljevanju: odlok) se prvi
odstavek točke A, 2. člena spremeni in se po
novem glasi:
»Zazidano stavbno zemljišče je gradbena parcela,
na kateri je zgrajen objekt.«
2. člen
Točka 1. tretjega odstavka točke A, 2. člena odloka
se spremeni in se po novem v celoti glasi:
»Pri stanovanjskih prostorih čista tlorisna površina
stanovanjskih prostorov (vključujoč vse pomožne in
tehnične prostore) in drugih zaprtih prostorov
stanovanja ugotovljena po določilih stanovanjskega
zakona ter čista tlorisna površina garaže za osebne
avtomobile.«
3. člen
Četrti odstavek točke A, 2. člena se v celoti črta.
4. člen
V 8. členu odloka se črta razvrstitev vrste dejavnosti
oz. namen uporabe zazidanih stavbnih zemljišč pod
točko G.

Številka: odl 79/04
Preddvor, 24. marec 2004
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

9.
***
Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84,
32/85 in 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi s
1. alineo 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 22. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in
56/98), 3. in 25. zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90), 218. člena o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),

5. člen
Besedilo 9. člena se spremeni in se po novem glasi:
»Število točk za stanovanjske ali poslovne površine
se glede na vrsto dejavnosti oz. namena uporabe
ter lege kjer leži, določi na podlagi tabele, ki po tem
odloku razvršča:
lega
območje
1.
2.
3.
zemljišča
območje območje območje
A
14
12
8
B
200
160
60
vrsta
C
200
100
60
prostora
D
10
10
10
E
300
240
240
F
100
80
60
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6. člen
V tabeli 10. člena se spremenijo oznake enotne
klasifikacije dejavnosti, ter vključi dejavnost.
osebnih storitev:
Šifra

EKD

(Enotna klasifikacija
dejavnosti)

1.
2.

51

Trgovina na veliko
Proizvodnja električne
energije
Poštni promet
Industrija
Skladiščenje
naftnih
derivatov in plina
Gostinstvo, malo
gospodarstvo
Pridobivanje rudnin
Projektiranje in
sorodne storitve
Trgovina na drobno
(razen prehrambene
trgovine)
Druge storitvene
dejavnosti (frizerska,
kozmetična in
pedikerska dejavnost)

3.
4.
5.
6.

53

7.
8.

0801
74

9.

74

10.

93

Dodatno
število
točk
160
160
160
160
160
100
100
80
40

40

7. člen
V tabeli 12. člena se črta besedilo „počitniški
objekti“.
8. člen
V prvem odstavku 19. člena se črta besedilo „100
2
m za počitniško hišo“ in se po novem glasi:
»Zavezancu, ki ne prijavi zahtevanih podatkov in
teh podatkov ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc,
2
se odmeri nadomestilo za 200 m stanovanjske
2
površine in 500 m za poslovno dejavnost.«
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se
od 1.1.2004 dalje.
Številka: odl117/04
Preddvor, 24. marec 2004
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

10.
***
Na podlagi 171. člena v povezavi s prvo točko 190.
člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.list
RS, št. 110/02 in 08/03) je Občinski svet Občine
Preddvor na podlagi 23. člena Statuta Občine
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Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/95)
na svoji 9. seji dne 24.3.2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Kranj
za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za
območje Občine Preddvor,
oboje dopolnitev 2004
I.
(uvodne določbe)
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za
obdobje 1986 – 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št.
5/86, 16/88, 23/88, 38/96 in 44/96, Ur.list RS, št.
20/91, 55/92 in 27/96 ter Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 6/98 in 8/2003) ter spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana
občine Kranj za obdobje 1986 – 1990 (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 7/86, 13/88, 3/89, 38/96, 5/97
in 43/97, Ur. list RS, št. 41/92, 50/92, 55/92, 43/93,
70/94 in 27/96 ter Uradno glasilo Občine Preddvor,
št. 6/98 in 8/2003) za območje občine Preddvor, ki
jih je na podlagi sklepa Vlade RS št. 350-00/200197 z dne 05. november 2002 izdelala RRD,
Regijska razvojna družba iz Domžal, Ljubljanska 76
v marcu 2004 (v nadaljevanju: spremembe
dolgoročnega in spremembe družbenega plana
občine). Spremembe dolgoročnega in spremembe
družbenega plana občine se nanašajo na razširitev
območja za poselitev v okviru območja P4/3
Poslovna cona Preddvor.
II.
(spremembe dolgoročnega plana občine)
2. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del in
urbanistična zasnova Preddvor, oboje v okviru
dolgoročnega plana občine ter kartografska
dokumentacija k dolgoročnemu planu in sicer:
(1) v kartografskem delu se na vseh
relevantnih kartah, ki se nanašajo na
poselitev, določitev namenske rabe in
načine urejanja prostora grafike dopolnijo
z vrisom stavbnih zemljišč na parcelnih
številkah 239/2, 239/4, 262, 263 in 885/2
k.o. Tupaliče;
(2) v Urbanistični zasnovi Preddvora se
skladno določilu predhodne alineje v
vsebino kart 1, 4 in 5 v merilu 1:5000
vnese novodoločena stavbna zemljišča in
(3) v
kartografski
dokumentaciji
k
dolgoročnemu planu se vsebina kart z
oznako Kamnik 1 in 2 v merilu 1:5000
ustrezno spremeni in dopolni.
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III.
(spremembe družbenega plana občine)
3. člen
Spremeni in dopolni se tekstualni del družbenega
plana občine in sicer se poglavje V. Prostor dopolni
v naslednjih točkah:
(1) v točki 5.2. Sestavni deli družbenega plana
za obdobje 1986 – 1990, podtočka B
Kartografska
dokumentacija
se
za
besedilo »in spremembe oktober 2003«
doda besedilo »ter dopolnitev 2004« in
(2) v točki 5.3. Naloge po osameznih področjih
se v podtočki 5.3.4. Prostorski razvoj
gospodarstva in drugih gospodarskih
dejavnosti;
podpoglavje
i)
Drobno
gospodarstvo – Programska zasnova za
novo poslovno cono Preddvor, sklop 1 –
opredelitev območja urejanja, v zadnjem
odstavku črta besedo »in« ter besedilo
»vse k.o. Tupaliče« ter doda sledeče
besedilo: »239/2, 239/4, 262, 263 in 885/2,
vse k.o. Tupaliče«, tako da se spremenjen
in dopolnjen odstavek v celoti glasi:
»Območje
sestavljajo
zemljišča
z
naslednjimi parcelnimi številkami: 239/5,
904, 252, 255, 256, 257, 260, 239/2,
239/4, 262, 263 in 885/2, vse k.o.
Tupaliče.«.
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6. člen
Spremembe
dolgoročnega
in
spremembe
družbenega plana občine so na vpogled občanom,
organizacijam in skupnostim v prostorih Občine
Preddvor, Dvorski trg 10 in v prostorih Upravne
enote Kranj.
7. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: odl118/04
Preddvor, 24. marec 2004
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

4. člen
Spremeni in dopolni se grafični del družbenega
plana občine in sicer:
(1)
se programska zasnova območja P4/3
Poslovna cona Preddvor, skladno razširitvi
območja za poselitev, ustrezno programsko
dopolni pri čemer se upošteva določila iz mnenj
pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki so bila
podlaga za oblikovanje sklepa Vlade RS;
spremene in dopolnijo se karte v merilu 1:1000
in sicer:
(1.1.)
opredelitev območja urejanja;
(1.2.)
namenska raba prostora;
(1.3.)
infrastrukturno območje in
(1.4.) usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in
krajinsko oblikovanje
(2)
se v kartografski dokumentaciji k
družbenem planu občine vsebina kart z oznako
Kamnik 1 in 2 v merilu 1:5000 ustrezno
spremeni in dopolni.
IV.
(končne določbe)
5. člen
Vse ostale prostorske sestavine dolgoročnega
plana občine Kranj za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana občine
Kranj z obdobje od leta 1986 do leta 1990, za
območje občine Preddvor ostajajo še naprej v
veljavi.

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel 275 10 00, fax
275 10 20, email obcina.preddvor@siol.net - D.Š. 77195108 - Odgovorni
urednik: mag Franc Ekar - razmnoževanje Občina Preddvor - naročnina za
leto 2004 je 2.700 SIT (DDV v višini 8,5% je obračunan v ceni) - TRR 012950100006887 - reklamacije se upoštevajo en mesec dni po izidu

