URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 7

PREDDVOR

Preddvor, 18. december 1995

48.
***

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS št. 72/93,57/94, 14/95),
Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS št. 8O/94) in 23., 83., 84., 85., člena
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor št. 2/95) je na predlog
župana občinski svet na svoji 11. seji dne
11.12.1995 sprejel

Cena 100 SIT

LETO I

4.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem glasilu Občine
Preddvor, uporablja pa se od 1.januarja
1995 dalje.

Številka: odl 7/95
Datum: 11.12.1995

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine
Preddvor za leto 1995

1. člen
Proračun Občine Preddvor za leto 1995 po
rebalansu obsega 182.001.200,00 tolarjev,
in sicer
-v bilanci prihodkov in odhodkov
-celotni prihodki 182.001.200,00
-celotni odhodki 182.001.200,00
Od skupnega obsega proračuna se
razporedi za
-tekoče obveznosti
117.850.772,00
-investicijski del 32.469.136,00
-namenski odhodki 31.681.292,00
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna
za leto 1995 je sestavni del tega odloka.
3.člen
K 4.členu Odloka o proračunu Občine
Preddvor za leto 1995 se doda:
Župan odloča o porabi tekoče proračunske
rezerve. Znesek enkratnega izplačila ne
sme presegati 200.000,00 tolarjev.

49.
***

Na podlagi 35. in 38. člena statuta Občine
Preddvor, je občinski svet Preddvor na
svoji 11. seji dne 11.12.1995 sprejel

SKLEP
o izdajanju lokalnega glasila
Preddvorska cajna in o imenovanju
Uredniškega odbora

1.člen
Občinski svet Občine Preddvor izdaja
lokalno glasilo
Ime glasila: Preddvorska cajna
Izdajatelj: Občina Preddvor, Občinski
svet
Zvrst glasila: lokalni informativni časopis
Čas izhajanja: občasno
Časopis bo izhajal v slovenskem jeziku
2.člen
Časopis ureja šestčlanski uredniški odbor v
sestavi: Likozar Brane, Sodnik Ivka,
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Bohinec Marko, Prezelj Slavko, Gašperlin
Martina in Vizjak Mira.
Odbor delo opravlja nepoklicno.
3.člen
Sklep velja takoj.
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Številka: Sos 38/95
Datum: 18.12.1995

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

Številka: Sos 39/95
Datum: 18.12.1995

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

51.
***

Na podlagi četrtega odstavka 58.člena
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni
list RS, št. 71/93), ter 15. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor 3/95), i z d a j a m
50.
***

SKLEP

Na podlagi 42. člena statuta Občine
Preddvor je občinski svet občine Preddvor
na svoji 11.seji dne 11.12.1995 sprejel

o imenovanju članov in delu Odbora za
razpolaganje z dodeljenimi sredstvi
požarnega sklada v Občini Preddvor

SKLEP

1.člen
V Odbor za razpolaganje z dodeljenimi
sredstvi požarnega sklada Občine Preddvor
(v nadaljnem besedilu odbor) se imenujejo:

o imenovanju podžupana Občine
Preddvor

1.člen
Na predlog župana Občinski svet Občine
Preddvor imenuje gospoda Srečka Prestorja, zasebnika, stanujočega Zgornja Bela 70,
Preddvor za podžupana Občine Preddvor.
2.člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem
delu in ga nadomešča v primeru odsotnosti
ali zadržanosti.
Podžupan je občinski funkcionar, delo pa
opravlja nepoklicno.
3.člen
Sklep velja takoj.

Franc DOLINŠEK, poveljnik Občinskega
gasilskega poveljstva Preddvor
Andrej SODNIK, poveljnik Občinskega
štaba Civilne zaščite Občine Preddvor
Marko BOHINEC, tajnik Občine
Preddvor
Ivan KAŠTRUN, zastopnik zavarovalnice
Triglav
2.člen
Delo odbora ureja poslovnik.
Odbor sprejme poslovnik po predhodnem
soglasju Občinskega sveta.
3.člen
Strokovne in tehnične naloge za odbor
opravlja tajnik odbora, ki je imenovan
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izmed delavcev občinskega organa,
pristojnega za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
4.člen
Sklep velja takoj.

Številka: skl.34/95
Datum: 1O.11.1995

župan
Miroslav ZADNIKAR

2. člen
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 37/95
Datum: 1O.11.1995

župan
Miroslav ZADNIKAR

53.
***

52.
***

Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.
RS, št. 64/94) ter 15. Člena Statuta Občine
PREDDVOR (UG občine Preddvor, št.2)
izdajam

SKLEP
o imenovanju poverjenikov za Civilno
zaščito v Občini Preddvor

1. člen
Za poverjenike Civilne zaščite in njihove
namestnike se imenujejo:
1. Na območju KS PREDDVOR:
- za poverjenika: Jože CVEK
- za namestinka: Bojan LAVRINŠEK
2. Na območju KS BELA:
- za poverjenika: Anton TEPINA
3. Na območju KS KOKRA:
- za poverjenika: Stanislav BERGANT
4. Na območju KS JEZERSKO
- za poverjenika: Boštjan SKUBER

Na podlagi 73., 75. in 76. člena Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Ur.l.RS, št.64//94) ter 15. člena
Statuta Občine PREDDVOR (UG občine
Preddvor, št. 2) izdajam

SKLEP
o določitvi in organiziranju enot, služb
in drugih operativnih sestavov za
zaščito, reševanje in pomoč v Občini
Preddvor

1. člen
Lokalno javno gasilsko službo v Občini
PREDDVOR
(V nadaljnem besedilu:
občina) opravljata:
Operativni gasilski enoti GD PREDDVOR
in
GD JEZERSKO na območju KS
Preddvor, KS Bela, KS Kokra in KS
Jezersko.
Enote iz prvega odstavka
lahko
s
soglasjem župana opravljajo naloge
gašenja in reševanja ob požarih ter drugih
nesrečah tudi na širšem območju.
2. člen
Za opravljanje določenih operativnih nalog
zaščite, reševanja in pomoči v občini se
organizirajo naslednje enote in službe
Civilne zaščite:
-enote za prvo pomoč
-tehnične reševalne enote
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-enote za radiološko, kemijsko in biološko
zaščito
-službe za podporo.
3. člen
Enote, službe in drugi operativni sestavi iz
I., in II. točke se organizirajo v skladu z
merili za organiziranje in opremljanje
enot, služb in drugih operativnih sestavov
za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih
predpiše Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Sredstva, ki so potrebna za nadomestilo
dejanskih stroškov sodelovanja pri
opravljanju nalog in izvajanju priprav ter
druge pravice in obveznosti društev,
gospodarskih družb, zavodov in drugih
organizacij iz I. točke se uredijo z
medsebojno pogodbo z 73. in 75. členom
Zakona o varstvu pred naravnim in drugimi
nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/94).
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SKLEP
o povečanju oskrbne cene in prispevkov
v vrtcih

Oskrbne cene in prispevki staršev v vrtcih
v Občini Preddvor se s 1.10.1995 povečajo
za 9,5%, tako, da znašata mesečna
oskrbnina in najvišji prispevek staršev v
jasličnih oddelkih 17.550,00 SIT, v
oddelkih z otroci v starosti od 2 do 7 let pa
12.769,00 SIT.
Najnižji prispevek staršev za obe skupini
od 1.10.1995 dalje, znaša 4.081,00 SIT.

Številka : skl 31/95
Datum : 20.10.1995

župan
Miroslav ZADNIKAR

5. člen
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: Sk. 36/95
Datum: 1O.11.1995

župan
Miroslav ZADNIKAR

54.
***

Na podlagi sklepa 2l. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Ur. list RS, št 72/93,
6/94 - Odločba Ustavnega sodišča RS št
U-I-144/94-18, ter Ur. list Rs, št. 57/94 in
14/95) in 15.člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glsilo Občine Preddvor, št 2/95)
izdajam naslednji

Izdaja: občina Preddvor - Odgovorni urednik:
Miran Zadnikar - Razmnoževanje: Občina Preddvor
- Akontacija naročnine za l. 1995 je 1000 SIT (s
prometnim davkom). Reklamacije se upoštevajo le
mesec dni po izidu vsake številke - Uredništvo:
Dvorski trg 10, Preddvor.

