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PREDDVOR

Preddvor, 30. december 2016

LETO XXII

SKLEP
o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini
Preddvor

22.
***
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,
01/11) je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 16. seji
dne 21. decembra 2016 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 2016, št. s-os026/2014 z dne 16. 12.
2015 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 13/15).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1. 1. 2017
dalje do preklica.

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

Najemnina za enojni grob-letno
Najemnina za enojni grob in pol-letno
Najemnina za dvojni grob-letno
Najemnina za trojni grob-letno
Najemnina za četverni grob-letno
Taksa za nov enojni grob
Taksa za nov dvojni grob

CENA Z DDV

16,59 €
24,88 €
32,47 €
48,33 €
64,19 €
39,49 €
78,93 €

2. člen
Cena za opravljene storitve na pokopališčih v Občini
Preddvor znaša:
STORITEV

CENA Z DDV

Raztros pepela – 1x strošek
80,00 €
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 2016, št. sos021/2015 z dne 16. 12. 2015 (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 13/15).

Številka: s-os033/2016
Preddvor, 22. december 2016
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1. 1. 2017
dalje do spremembe.

Številka: s-os034/2016
Preddvor, 22. december 2016
23.
***
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, 01/11) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 16. seji dne 21. decembra 2016 sprejel

Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan
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24.
***
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15ZFisP 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 19.12.2016 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju
januar – marec 2017
1. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2016. 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 2016 (v nadaljevanju:
odlok).

št. 12

30. december 2016

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.

Številka: 410-0030/2016-s048
Preddvor, 17. december 2016
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

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 2016 do
višine porabljenih sredstev v enakem obdobju leta 2016.
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.

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.

