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37.
***
V skladu z zakonom o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),
zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93, 44/95, 1/96, 9/99 in 56/99), na podlagi
Odloka o gospodarskih javnih službah Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
4/98 in 7/02), 6. člena Odloka o
koncesioniranih gospodarskih javnih službah v
občini Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 8/98 in 7/02) ter na podlagi 20.
člena statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 2/99), je občinski svet na
svoji 37. seji, dne 16.10.2002 sprejel

PREDDVOR
Cena 210 SIT (DDV vključen)

LETO VIII

3. člen
Medsebojna razmerja med Občino Preddvor in
izvajalcem se uredijo z več letno ali letno
pogodbo, ki bo vsebovala vse potrebne
sestavine in opredelila pravice in obveznosti
obeh pogodbenikov, za vsako izmed dejavnosti
navedenih v prejšnjem členu.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: odl 94/02
Datum: 16. oktober 2002

Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikar

ODLOK
o načinu opravljanja obvezne lokalne
javne službe in njenem izvajalcu

1. člen
V Občini Preddvor se obvezna javna služba za
dejavnost
⇒ oskrbe s pitno vodo (na preskrbovalnem
območju Občine Preddvor, ki ga pokriva s
svojim omrežjem Komunala Kranj, javno
podjetje d.o.o.);
⇒ odvajanja in čiščenje komunalnih odpadnih
in padavinskih voda, na območju občine
Preddvor in
⇒ ravnanja
s komunalnimi odpadki in
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
na območju občine Preddvor
opravlja na podlagi koncesije.
2. člen
Občina Preddvor podeljuje koncesijo za
opravljanje v 1. členu navedenih obveznih
javnih služb, brez razpisa koncesije - izvajalcu
Komunali Kranj, javnemu podjetju, d.o.o. Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, katerega
soustanoviteljica je tudi Občina Preddvor.

38.
***
Na podlagi 95. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), 4. člena pravilnika o zaključku
izvrševanja državnega in občinskih proračunov
za leto 2002 ter 24. člena statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
2/99)
izdajam

SKLEP
o določitvi končnega roka za
prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v
plačilo v breme proračuna Občine
Preddvor za leto 2002

1. člen
Obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme
občinskega
proračuna
za
leto
2002
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prevzemajo neposredni uporabniki proračuna
Občine Preddvor do vključno 02. decembra
2002.
Kasneje evidentirane prevzete obveznosti se
štejejo kot obveznosti prevzete v breme
proračuna naslednjega leta.
2. člen
Določba iz 1. člena tega sklepa ne velja za
prevzemanje obveznosti v breme donacij ter
sredstva lastne udeležbe pri sofinanciranju
programov, ki se financirajo iz programov in za
stroške povezane z delovnimi razmerji.
3. člen
Neposredni uporabniki proračuna Občine
Preddvor morajo predložiti odredbe in zahtevke
za izplačilo – nakazilo najkasneje do vključno
torka, 24. decembra 2002.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: 40302-001/02-s67/2
Datum: 25.11.2002

Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikar

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel 275 10 00, fax
275 10 20, email preddvor@siol.net - D.Š. 77195108 - Odgovorni urednik:
Miran Zadnikar - razmnoževanje Občina Preddvor - naročnina za leto 2002 je
2.500 SIT (DDV v višini 8,5% v višini 212,50 SIT je obračunan v ceni) - TRR
01295-0100006887 - reklamacije se upoštevajo en mesec dni po izidu
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