URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 7

PREDDVOR

Preddvor,16. december 1996

20.
***

Na podlagi 100. člena statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor
2/95) je Občinski svet Občine Preddvor na
svoji 19. seji
dne 4.12.1996 sprejel
naslednji

STATUTARNI SKLEP
O spremembah in dopolnitvah statuta
Občine Preddvor
1. člen
V prvem odstavku 19.člena se doda
občinska volilna komisija, tako da se po
novem glasi:
»organi Občine so Občinski svet (v
nadaljnem besedilu OS), župan, nadzorni
odbor in občinska volilna komisija.«
2. člen
Besedilo 36.člena statuta se dopolni z
novim drugim odstavkom, ki se glasi:
»Člani občinskih odborov za področja, ki
neposredno zadevajo interese krajevnih
skupnosti, so tudi predstavniki krajevnih
skupnosti.«
3. člen
V 41.členu se besedilo četrtega odstavka
nadomesti z novim, ki se glasi:
»Člani nadzornega odbora ne morejo biti
člani Občinskega sveta, občinski uradniki
in drugi javni uslužbenci ter člani
poslovodstev organizacij, ki so uporabniki
proračunskih sredstev.«
4. člen
V določilu 43.člena se pri besedilu »skrbi
in odgovarja za izvajanje odločitev
Občinskega sveta in nadzornega odbora«

Cena 150 SIT

LETO II

črta nadzorni odbor, tako da se po novem
glasi:
»skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev
občinskega sveta;«
5. člen
Za besedilom 50.člena se doda nov
50a.člen, ki se glasi:
»Krajevne skupnosti imajo lahko tudi
druge organe, kot so poravnalni svet, zbor
občanov v krajevni skupnosti, vaški
odbor(i), volilna komisija, pokopališka
uprava in druge organe, ki jih določi statut
krajevne skupnosti.«
6. člen
Naslov poglavja 7.se spremeni, tako da se
po novem glasi:
»neposredno sodelovanje občanov pri
odločanju«
7. člen
Besedilo 52. člena se spremeni, tako da se
po novem glasi:
»Neposredno sodelovanje občanov pri
odločanju o lokalnih zadevah so zbor
občanov, referendum in ljudska iniciativa.«
8. člen
Besedilo 53.člena se nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
»Zbor občanov se lahko skliče za vso
občino ali pa za eno ali več krajevnih
skupnosti.«
9. člen
Besedilo prvega odstavka 54.člena se
spremeni in se po novem glasi:
»Zbor občanov za vso občino:
* razpravlja o povezovanju z drugimi
občinami v širše lokalne skupnosti;
* razpravlja o spremembah območja
občine;
* razpravlja o lokalni problematiki;
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* razpravlja o delo Občinskega sveta,
župana in drugih občinskih organov;
* razpravlja o poročilih občinskih
organov;
* razpravlja o zadevah, o katerih tako
določa statut.«

21.
***

10. člen
Besedilo prvega odstavka 58.člena se
nadomesti z novim, ki se glasi:
»Občinski svet lahko razpiše svetovalni
referendum o posameznih vprašanjih
posebnega pomena iz občinske pristojnosti,
s katerim se ugotovi volja občanov.«

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95),
Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS št. 80/94) in 23., 83., 84., 85. člena
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor št. 2/95), v zvezi z
odlokom o proračunu Občine Preddvor za
leto 1996 (Uradno glasilo Občine Preddvor
4/96), je Občinski svet na svoji seji dne
4.12.1996 sprejel

11. člen
V 59.členu se 10 % nadomesti z novim
določilom in sicer »5 %«.

o rebalansu proračuna Občine Preddvor
za leto 1996

12. člen
Besedilo prvega odstavka 63.člena se
nadomesti z novim, ki se glasi:
»Občina odloča s posamičnimi akti o
upranih stvareh iz lastne pristojnosti in iz
prenesene državne pristojnosti.«
13. člen
Besedilo 79. člena statuta se v celoti
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Za izvajanje nalog iz prejšnjih dveh
členov ustanavlja občina sama, ali z
drugimi občinami, javna podjetja, javne
gospodarske zavode, režijske obrate in
druge organizacije, kot to določajo predpisi
o
lokalni
samoupravi
in
javnih
gospodarskih službah.občina tudi podeljuje
koncesije in sklepa pogodbe o delu v
okviru občinske uprave.«
14. člen
Ta statutarni sklep začne veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem glasilu Občine
Preddvor.
Številka : ss 1/96
Datum : 4.12.1996

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.

ODLOK

1. člen
Proračun Občine Preddvor za leto 1996 po
rebalansu obsega 219.009.528,60 tolarjev,
in sicer:
-v bilanci prihodkov in odhodkov
- celotni prihodki
- razporejeni prihodki
- nerazporejeni prihodki

219.009.528,60
214.009.528,60
5.000.000,00

stalna proračunska rezerva
2.000.000,00
tekoča proračunska rezerva
3.000.000,00
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna
za leto 1996 je sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem glasilu Občine
Preddvor, uporablja pa se od 1. januarja
1996 dalje.
Številka: odl 13/96
Datum : 4.12.1996
Predsednik OS:
Florijan BULOVEC,dipl.ing.arh.
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22.

23.

***
Na podlagi 13., 35.in 43.člena Zakona o
financiranju občin (Uradi list RS št. 80/94) je
Občinski svet Občine Preddvor na 19.seji dne
4.12.1996 sprejel

Na podlagi 23 člena Statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor
2/95) je Občinski svet Občine Preddvor na
svoji 19.seji dne 4.12.1996 sprejel

S K L E P

S K L E P

***

o premoženjski bilanci bivše Občine
Kranj

o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev dolgoročnega plana občine

1.člen

1.člen
Občinski svet Občine Preddvor ugotavlja, da
so osnutki sprememb in dopolnitev
dolgoročnega plana občinje Kranj za obdobje
1986 - 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št.
5/86, 16/88, 23/88, 38/96, 44/96 in Uradni list
RS, št. 20/91, 55/92 in 27/96) za Občino
Preddvor; družbenega plana občine Kranj za
obdobje 1986 - 1990 (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 7/86, 13/88, 3/89, 38/96, 44/96
in Uradni list RS, št. 41/92, 50/92, 55/92,
43/93, 70/94, 27/96) za Občino Preddvor;
prostorsko ureditvenih pogojev za ureditvena
območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in
Breg ob Kokri (Uradni vestnik Gorenjske, št.
15/88); prostorko ureditvenih pogojev za
Kranjsko in Sorško polje (Uradni list rRS, št.
43/93, 3/94 in 27/96, ter Uradni vestnik
Gorenjske, št. 17/96 za Občino Preddvor v
skladu z določili zakona o urejanju prostora in
zakona o planiranju v prehodnem obdobju.

Ob predpostavki, da so podatki, ki jih je
pripravilo računovodstvo Mestne občine
Kranj, strokovno neoporečni in sestavljeni v
skladu s predpisano metodologijo, torej da so
resnični
in
utemeljeni,
se
sprejme
premoženjska bilanca bivše Občine Kranj po
stanju na dan 31.12.1995, z naslednjimi
pridržki:
1. Komentar z datumom 25.9.1996 razlaga, da
je pri vsebinskem preverjanju podatkov na
dan 31.12.1994 prišlo do napake, ki se
odpravlja na takšen način, kot je navedeno
v nadaljevanju komentarja. Svet Občine
Preddvor se s takšnimi popravki ne strinja,
dokler ne bo zadovoljivo pojasnjeno, kako
je prišlo do napake, ki v skupnem seštevku
znaša 2.475.094.000 SIT. Posledično se
torej ne strinja z ostalimi popravki
premoženjske bilance za leto 1994.
2. Občinski svet Občine Preddvor ne soglaša,
da v vrednosti premoženjske bilance za leto
1995 ni zajeto premoženje po predlogu
mestne občine kranj z dne 12.5.1995, kot
denacionalizacijskega upravičenca. To
premoženje zaenkrat sodi v delitveno
bilanco.
2.člen
Mestna občina Kranj je dolžna vse spremembe
postavke
premoženjske
bilance
pisno
obrazložiti,
o
nameravanih
bodočih
spremembah pa pridobiti soglasje vseh
novonastalih občin

Številka : sos 047/95
Datum : 4.12.1996
Predsednik OS:
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.

2.člen
Osnutki sprememb in dopolnitev se za čas
enega meseca, od 6.1.1997, javno razgrnejo v
prostorih Občine Preddvor. Med javno
razgrnitvijo Občina Preddvor organizira javno
razpravo.
3.člen
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine
Preddvor in časopisu Gorenjski Glas, ter na
oglasni deski Občine Preddvor

Številka : sos 048/95
Datum : 4.12.1996
Predsednik OS:
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.
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24.

25.

***

***

Na podlagi 23.člena Statuta Občine
Preddvor
(Uradno
glasilo
Občine
Preddvor, št. 2/95) in 348.sklepa seje
Občnskega sveta je Občinski svet na svoji
19.seji dne 4.12.1996 sprejel

Na podlagi 10. člena Pravilnika o porabi
sredstev Občine Preddvor namenjenih za
stanovanjska posojila z ugodno obrestno
mero (Uradno glasilo Občine Preddvor
3/95) i z d a j a m

SKLEP
imenovanju predstavnika Občine
Preddvor v usklajevalno komisijo za
sprejem
Odloka o taksi za odlagališče
komunalnih odpadkov v Tenetišah

S K L E P
o imenovanju stanovanjske komisije
Občine Preddvor
1. člen
Imenujem stanovanjsko komisijo Občine
Preddvor v sestavi:

1.člen
V usklajevalno komisijo,
sestavljeno iz
predstavnikov Občin Cerklje, Naklo, Preddvor,
Šenčur in Mestne občine Kranj, se kot
predstavnik Občine Preddvor imenuje svetnik
Srečko Roblek.
2.člen
Sklep velja takoj, do zaključka usklajevanj.

Številka: sos49/96
Datum: 4.12.1996
Predsednik OS:
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.

predsednik
Alenka TIČAR
Preddvor
član
Franci BIZJAK Zg. Bela
član
Marko BOHINEC Preddvor
2. člen
Naloga komisije je priprava predloga
razdelitve
sredstev
namenjenih
za
stanovanjske kredite v Občini Preddvor.
3. člen
Sklep začne veljati takoj, z istim dnem pa
preneha veljati sklep skl 10/95 z dne
18.7.1995.

Številka : 362-s50/96-02
Datum : 4.11.1996

OBČINA PREDDVOR
ŽUPAN
Miroslav ZADNIKAR

Izdaja:Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4 205 Preddvor Odgovorni urednik: Miroslav Zadnikar - razmnoževanje Občina
Preddvor - naročnina za leto 1996 je 1500 SIT (s PD) - žiro
račun 51500-630-50197 - reklamacije se upoštevajo le mesec
dni po izidu - po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje 5%
prometni davek.

