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25.
***
Na podlagi določb zakona o lokalni
samoupravi, 25. in 241. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št.25/83, 36/83,
42/85, 2/86, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS,
št.10/91 in 39/96), Odloka o gospodarskih
javnih službah Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 4/98) in 15. ter 23.
člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 2/95), je Občinski svet na
svoji 34. seji, dne 28.9.1998 sprejel

ODLOK
o komunalnem nadzoru v Občini
Preddvor
1.člen
S tem odlokom se opredeli dejavnost
komunalnega nadzora v Občini Preddvor,
organizacija, pristojnosti službe, območje
izvajanja službe in njene naloge.
2.člen
Komunalni nadzor se izvaja
celotnem območju Občine Preddvor.

na

3.člen
Komunalni nadzor obsega spremljanje
stanja na terenu in nadzor nad izvajanjem
predpisov Občine Preddvor na naslednjih
področjih:
∗ javni red in mir,
∗ varstvo okolja,
∗ gospodarske javne službe,
∗ opozarja na lažje kršitve zakonov,
∗ urejenost naselij,
∗ mirujoč promet v naseljih,
∗ varnost javnega prometa,
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∗ ravnanje z opuščenimi motornimi
vozili,
∗ javne poti in druge prometne
površine,
∗ reklamni napisi in plakatiranje,
∗ komunalne takse,
∗ posegi v prostor,
∗ javna snaga,
∗ druga področja,ki so določena z
odloki ali predpisi države,če je v
teh predpisih tako določeno.
4.člen
Komunalni
nadzor
izvajajo
pooblaščene osebe na podlagi pooblastil
določenih s tem odlokom in z drugimi
splošnimi akti Občine Preddvor, ter na podlagi
predpisov iz področij naštetih v 3. člena tega
odloka.
5.člen
Izvajanje komunalnega nadzora spada
v pristojnost uprave Občine Preddvor.
6.člen
Komunalno nadzorno službo opravlja
komunalni nadzornik, ki je za izvajanje
nadzora pooblaščen s pooblastilom v obsegu,
določenim v 7. členu tega odloka.
Komunalni nadzornik mora imeti pri
opravljanju službe službeno izkaznico, s katero
dokazuje pooblastilo za opravljanje nadzora
in nositi mora posebno uniformo, ki se po
barvi, kroju in označbah razlikuje od uniform
delavcev v državnih organih.
Kot uniforma se lahko uporablja
uniforma, ki jo imajo gasilci, pooblaščene
organizacije za opravljanje nadzora oziroma
varovanje, tipična lovska obleka in podobno,
toda ob pogoju, da je na tej uniformi vidna
označba predpisana s pravilnikom o službeni
izkaznici in oznakah komunalnih nadzornikov.
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7.člen
Komunalni
nadzornik
ima
pri
izvajanju nadzora pravico in dolžnost, da v
primeru, če ugotovi kršitev predpisa:
∗ predlaga pristojnemu občinskemu
organu
uvedbo
postopka
o
prekršku,v skladu z zakonom o
prekrških,
∗ v skladu z zakonom o kazenskem
postopku
naznanja
kazniva
dejanja,ki jih zazna,
∗ obvešča občinsko upravo o
nepravilnostih,ki jih zazna,
∗ daje občinski upravi ustne in pisne
predloge za odpravo nepravilnosti,
∗ predlaga
občinskemu
organu
sprejem ukrepov,za katere sam ni
pristojen,
∗ predlaga
pristojnemu
organu
odredbo odvoza vozila,
∗ izreka in izterja mandatne kazni,če
je za to pooblaščen,
∗ sodeluje s pristojnimi državnimi
organi,zlasti policijo,
∗ ima pravico do legitimiranja
storilcev po določbah zakona.
Oseba, ki opravlja komunalni nadzor,
mora pri svojem delu ravnati obzirno in paziti,
da oseb, s katerimi prihaja v stik pri
opravljanju nalog po tem odloku, ne vznemirja
po nepotrebnem ali jim ne nalaga nepotrebnih
obveznosti.
8.člen
Pravne in fizične osebe so dolžne
osebi, ki opravlja komunalni nadzor omogočiti
nemoteno opravljanje nadzora in nuditi
pomoč.
9.člen
Če se opravlja komunalni nadzor kot
neobvezna gospodarska javna služba, se v
koncesijskem aktu natančno opredeli obseg
nalog, razmerja med koncedentom in
koncesionarjem, čas trajanja tega razmerja,
prenehanje koncesije in drugo.
10.člen
Koncesija preneha
naslednjih razlogov:

veljati

zaradi

št. 8
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∗ če koncesionar ne prične izvajati
nadzor v roku, ki ga določi občinski
upravni organ,
∗ če je v interesu občine, da se
dejavnost preneha izvajati na
podlagi koncesije,
∗ zaradi prekrškov, ki jih je
koncesionar storil na terenu ali
ugotovljenega
neprimernga
obnašanja,
∗ iz drugih razlogov navedenih v
koncesijskem aktu.
11.člen
Občinski svet Občine Preddvor
sprejme pravilnik o službeni izkaznici in
označbah komunalnega nadzornika v Občini
Preddvor.
Župan Občine Preddvor je pristojen,
da izvaja pravilnik iz 1. odstavka tega člena ter
vodi
ustrezne
evidence
pooblaščenih
nadzornikov .
12.člen
Komunalni nadzornik se lahko zaposli
v okviru občinske uprave v režijskem obratu,
ali na podlagi pogodbe, če se ta dejavnost ne
opravlja s koncesijo.
13.člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po njegovi
objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: odl 32/98
Datum: 28.9.1998

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.
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26.
***
Na podlagi Odloka o komunalnem nadzoru v
Občini Preddvor (Uradno glasilo občine
Preddvor, št. 9/98 in na podlagi 23. člena
statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 2/95, je občinski svet
Občine Preddvor na svoji 34. seji, dne
28.9.1998 sprejel

PRAVILNIK

št. 8

24. november 1998

službene izkaznice: ime in priimek,
rojstni podatki in podpis. V naslednji
vrsti pa datum izdaje službene
izkaznice s pečatom Občine Preddvor
in podpis župana. V naslednji vrsti je
vpisana zaporedna številka izkaznice .
na hrbtni strani
je vpisana vsebina pooblastil, ki jih
ima komunalni nadzornik in sicer
“pristojnosti komunalnega nadzornika
na območju Občine Preddvor obsegajo
vsi sprejeti občinski predpisi, ki jih
občina izda v svoji izvirni ali
preneseni pristojnosti in drugi
predpisi”.

o službeni izkaznici in drugih oznakah
komunalnega nadzornika

3. člen
Komunalni
nadzornik
se
pri
opravljanju svojega dela izkaže s službeno
izkaznico. Nobena službena izkaznica ni
prenosljiva.

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta
pravilnik
določa
službeno
izkaznico in opremo komunalnega nadzornika
za izvajanje komunalnega nadzora.

4. člen
Občina Preddvor - občinska uprava
vodi evidenco o izdanih in odvzetih službenih
izkaznicah. Evidenca o izdanih in odvzetih
službenih izkaznicah vsebuje:
priimek in ime osebe, ki ji je izdana
službena izkaznica, rojstne podatke,
registrsko številko službene izkaznice,
datum izdaje in odvzema, podpis
osebe, kateri je bila službena izkaznica
izdana ter opombe o dejstvih
morebitne izgube, poškodbe ali
odvzema izkaznice.
Izkaznica je last Občine Preddvor. Na
njeno zahtevo jo je dolžan imetnik izkaznice
vrniti v treh dneh po prejemu obvestila o
dolžnosti njene vrnitve.

II. SLUŽBENA IZKAZNICA
2. člen
Službeno izkaznico komunalnega
nadzornika izda župan Občine Preddvor.
Službena izkaznica je bele barve z
modrim tiskom, velikosti
zaščitena s
plastičnim ovitkom.
Službena izkaznica komunalnega
nadzornika vsebuje naslednje podatke:
na prednji strani
v levem zgornjem kotu fotografijo
komunalnega nadzornika, velikosti 25
x 30 mm, desno od fotografije je grb
Občine Preddvor in ob njem napis
“OBČINA PREDDVOR”. Pod grbom
in napisom je napisano besedilo:
”SLUŽBENA IZKAZNICA”, pod tem
besedilom
pa
besedilo
“KOMUNALNI NADZORNIK”.
V spodnjem delu levo, pod fotografijo
so v eni vrsti vpisani podatki imetnika

5. člen
Če komunalni nadzornik službeno
izkaznico izgubi ali kako drugače ostane brez
nje, je dolžan o tem takoj pisno obvestiti
svojega predstojnika oziroma izdajatelja
izkaznice, zaradi izbrisa iz evidence službenih
izkaznic.
O okoliščinah, zaradi katerih je
komunalni nadzornik ostal brez službene
izkaznice, se napravi zapisnik, ki je sestavni
del evidence o službenih izkaznicah.
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6. člen
Veljavnost
službene
izkaznice
preneha:
∗ z dnem prenehanja delovnega
razmerja
imetnika
službene
izkaznice,
∗ z dnem odvzema posebnega
pooblastila, danega na podlagi
odloka o komunalnem nadzoru v
Občini Preddvor,
∗ z dnem prenehanja koncesijskega
razmerja,če se opravlja komunalni
nadzor na podlagi koncesije.
V teh primerih jo mora imetnik
izkaznice vrniti pristojnemu upravnemu
organu Občine Preddvor.
7. člen
Službena izkaznica se zamenja, če je
poškodovana, če jo imetnik izgubi ali kako
drugače ostane brez nje in je preklicana v
Uradnem listu Republike Slovenije, pa tudi v
primeru, če imetnik spremeni osebne podatke.

III. UNIFORMA IN DRUGA OPREMA
(OZIROMA OZNAKE)
9. člen
Uniforma je obvezna za redno
zaposlene komunalne nadzornike in bo
natančneje določena, v kolikor bo ustanovljena
posebna nadzorstvena služba. Če nadzorstveno
službo opravlja koncesionirana organizacija,
uporabljajo komunalni nadzorniki službena
oblačila te organizacije.
V vseh teh primerih imajo komunalni
nadzorniki na teh oblačilih posebne oznake,
določene v 10.členu tega pravilnika.
10. člen
Komunalni nadzorniki imajo na levi
strani oprsja ali na levem rokavu značko ali
našitek ali trak z napisom “KOMUNALNI
NADZORNIK OBČINE PREDDVOR”, nad
tem napisom pa je grb Občine Preddvor.
Podrobnosti določi župan.
11. člen
Občina Preddvor lahko sklene
ustrezno koncesijsko pogodbo s pooblaščeno
organizacijo za varovanje premoženja in ljudi
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in jo pooblasti za vsa dejanja in pristojnosti, ki
jo ima komunalni nadzornik.
Za izvrševanje tega pravilnika je
pristojen režijski obrat v okviru občinske
uprave Občine Preddvor, če pa ta še ni
ustanovljen, opravlja te naloge pooblaščeni
delavec občine.
12.člen
Obrazec
službene
izkaznice
v
podrobnostih
in
oznake
komunalnega
nadzornika predpiše župan občine z navodilom
k temu pravilniku.
13.člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po
objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: prav 6/98
Datum: 28.9.1998

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.
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27.
***
Na podlagi 24. člena zakona o volilni
kampanji (Uradni list RS, št.62/94 in 17/97) in
23. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/95), je Občinski
svet Občine Preddvor, na svoji 34. seji, dne
28.9.1998 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje
za lokalne volitve v Občini Preddvor
1.člen
S tem sklepom se določijo kriteriji za
delno povrnitev stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Preddvor v letu 1998.
2.člen
Stroški volilne kampanje za volitve v
občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na
posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve
župana ne smejo preseči 40 tolarjev na
posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, se
stroški volilne kampanje za kandidata, ki na
tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za
20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
3.člen
Organizatorji
volilne
kampanje
oziroma kandidati za člane občinskega sveta,
katerim vloženim predlogom kandidatur so
pripadli mandati za člane v občinskem svetu,
imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas,
pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev,
razvidnih iz poročila občinskemu svetu in
računskemu sodišču.
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4.člen
Do delne povrnitve stroškov volilne
kampanje so upravičeni tudi organizatorji
volilne kampanje oziroma kandidati za župana,
za katere je glasovalo najmanj 5 % od
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so
glasovali in sicer 40 tolarjev na posameznega
volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta
kandidata, ki kandidirata na ponovnem
glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na
osnovi dobljenih glasov na ponovnem
glasovanju.
5.člen
Organizatorju
volilne
kampanje
oziroma kandidatu za volitve v občinski svet
ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna
Občine Preddvor v roku 30 dni po predložitvi
poročila občinskemu svetu in računskemu
sodišču.
6.člen
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: sos 66/98
Datum: 28.9.1998

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.
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urednik: Miroslav Zadnikar - razmnoževanje Občina Preddvor naročnina za leto 1998 je 1.000 SIT (s PD) - žiro račun 51500630-50197 - 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.

