URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 1

Preddvor, 8. januar 2003

1.
***
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 –
obv. razl., 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/99 – odl.
US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 –
sklep US, 51/02) in 21. člena statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99)
je občinski svet Občine Preddvor na svoji 2. seji
dne 18.12.2002 sprejel

SKLEP
o odborih sveta Občine Preddvor in njihovih
pristojnostih
1. člen
Občinski svet občine Preddvor kot svoja delovna telesa ustanovi:
1. odbor za premoženjsko pravne zadeve,
2. odbor za šolstvo, šport in kulturo,
3. odbor za delo, zdravstvo, socialo in otroško varstvo,
4. odbor za urejanje prostora in gospodarsko infrastrukturo,
5. odbor za malo gospodarstvo in turizem,
6. odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
2. člen
Odbori pod točko 1. tega sklepa so ustanovljeni za
nedoločen čas, vendar najdalj do izteka mandata
članom občinskega sveta.
Člane odborov imenuje občinski svet izmed svojih
članov, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar
največ polovico članov.
Odbor vodi član občinskega sveta, izmed svojih
članov pa odbor lahko izvoli namestnika predsednika odbora.
Članstvo v odboru ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
3. člen
Odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu
svetu mnenja in predloge.
Odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna, zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme
občinski svet na predlog župana.

PREDDVOR
Cena 230 SIT (DDV vključen)

LETO IX

Občinski odbor lahko opravlja tudi druge zadeve, ki
mu jih poveri občinski svet iz svoje pristojnosti.
Za delo odbora se smiselno uporablja poslovnik
občinskega sveta.
4. člen
Pristojnosti odborov so poleg splošnih in naštetih v
statutu občine, še naslednje:
1. ODBOR ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE
ZADEVE - obravnavanje zadev ter dajanje mnenj in
predlogov v zvezi z upravljanjem občinskega
premoženja.
2. ODBOR ZA ŠOLSTVO, ŠPORT IN KULTURO obravnavanje zadev ter dajanje mnenj in predlogov
v zvezi z ustvarjanjem pogojev za izobraževanje
odraslih, pospeševanjem vzgojno-izobraževalne,
informacijske, kulturno-umetniške in društvene
dejavnosti, za kulturno dediščino, knjižničarsko
dejavnostjo, pospeševanjem razvoja športa in
rekreacijske dejavnosti ter povezovanje z ustreznimi
društvi, zvezami in drugimi organi, sodelovanje z
njimi in dogovor o skupnih aktivnostih.
3. ODBOR ZA DELO, ZDRAVSTVO, SOCIALO IN
OTROŠKO VARSTVO - obravnavanje zadev ter
dajanje mnenj in predlogov v zvezi s
pospeševanjem službe socialnega skrbstva,
predšolskega varstva, osnovnega zdravstvenega
varstva, osnovnega varstva otroka in družine,
varstva socialno ogroženih, invalidov in ostarelih.
4. ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN
GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO - obravnavanje zadev ter dajanje mnenj in predlogov v zvezi z
načrtovanjem prostorskega razvoja, zagotavljanja
lokalnih javnih služb, varstvom zraka, tal, vodnih
virov, zbiranjem odpadkov vzdrževanjem vodovodnih in energetskih komunalnih objektov, gradnjo
stanovanj, gradnjo in vzdrževanjem lokalnih cest in
javnih poti, ter opravljanjem pokopališke in pogrebne službe.
5. ODBOR ZA MALO GOSPODARSTVO IN
TURIZEM - obravnavanje zadev ter dajanje mnenj
in predlogov v zvezi z razvojem občine na področju
drobnega gospodarstva in turizma.
6. ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO obravnavanje zadev ter dajanje mnenj in predlogov
v zvezi z razvojem občine na področju kmetijstva,
gozdarstva in lovstva.
5. člen
Navedene pristojnosti so okvirne. Župan občine je
upravičen in pooblaščen, da v posamičnih primerih
posreduje kateremukoli odboru določeno vprašanje
v preučitev in obravnavanje, hkrati pa tudi da določi
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rok, v katerem se naj zadeva obravnava in poroča o
njej na občinskem svetu.
Administrativno pomoč pri delu odborov daje
občinska uprava.
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Številka: s002/03-OS
Datum: 18. december 2002
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

6. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.
Številka: s001/03-OS
Datum: 18. december 2002
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

2.
***
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razl.,
73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl.
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/99 – odl. US, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 –
sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 – sklep US,
51/02) in 23. člena statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) je
občinski svet Občine Preddvor na svoji 2. seji dne
18.12.2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov nadzornega odbora
Občine Preddvor
1. člen
V nadzorni odbor Občine Preddvor se imenujejo:
predsednik:
Francka Prezelj, ekon., Šiška 2, Preddvor
član:
dr. Arne Mavčič, Nova vas 23a, Preddvor
član:
Jože Zorman, univ.dipl.ekon., Šiška 21, Preddvor
2. člen
Nadzorni odbor po zakonu in statutu opravlja
nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe
sredstev občinskega proračuna, ter nadzoruje
finančno poslovanje uporabnikov proračunskih
sredstev.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah poroča
občinskemu svetu Občine Preddvor najmanj
dvakrat letno.
3. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

3.
***
Na podlagi 30 in 31. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 –
obv. razl., 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/99 – odl.
US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 –
sklep US, 51/02) ter 20. in 21. člena statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99)
je občinski svet Občine Preddvor na svoji 2. seji
dne 18.12.2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Sveta za varnost
Občine Preddvor
1. člen
V Svet za varnost Občine Preddvor se imenujejo:
predsednik:
Peter Zupan, Bašelj 29a, Preddvor
člani:
mag. Stanislav Bergant, Kokra 42, Preddvor
Franc Guček, Novljanska cesta 5, Preddvor
Aleš Drekonja, Hrib 26, Preddvor
Janez Planinc, Mače 16a, Preddvor
Janez Hočevar, Dvorski trg 14, Preddvor
Vili Pirnovar, Policiska postaja Kranj
2. člen
Namen sveta je večja povezanost med občino in
policijo, obravnavanje zadev ter dajanje mnenj in
predlogov v zvezi z javnim redom v občini,
prometno ureditvijo, požarnim varstvom in
organizacijo reševalne pomoči, reševanjem v
primeru elementarnih in drugih nesreč, ter
nadzorom nad izvajanjem javnega reda in miru v
občini
3. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo sveta
zagotavlja občinska uprava Občine Preddvor.
4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.
Številka: s003/03-OS
Datum: 18. december 2002
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar
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4.

5.

***
Na podlagi 30 in 31. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 –
obv. razl., 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/99 – odl.
US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 –
sklep US, 51/02), 15. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 4/98) ter 20. člena statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor,
št. 2/99) je občinski svet Občine Preddvor na svoji
2. seji dne 18.12.2002 sprejel

***
Na podlagi 30 in 31. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 –
obv. razl., 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/99 – odl.
US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 –
sklep US, 51/02) ter 21. in 22. člena statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99)
je občinski svet Občine Preddvor na svoji 2. seji
dne 18.12.2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Sveta uporabnikov javnih
dobrin Občine Preddvor
1. člen
V Svet uporabnikov javnih dobrin Občine Preddvor
se imenujejo:
predsednik:
Tina Krč, Nova vas 9, Preddvor
člana:
Jakob Kelvišar, Bašelj 1, Preddvor
Branislav Likozar, Breg ob Kokri 17a, Preddvor
2. člen
Svet uporabnikov javnih dobrin varuje interese
uporabnikov in daje občinskim organom predloge in
mnenja s področja javnih služb, zastopa interese
uporabnikov v razmerju do izvajalcev in opozarja na
pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave, zastopa
interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in
funkcioniranjem javnih služb in s tem povezane
infrastrukture, v razmerju do organov občine,
opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali
drugimi akti o delu in poslovanju.
Svet uporabnikov občine Preddvor je dolžan v roku
30 dni od prejema pripombe oziroma predloga
obravnavati
pripombe
in
predloge
sveta
uporabnikov in ga o svojih stališčih in ukrepih
obvestiti.
3. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo sveta
zagotavlja občinska uprava Občine Preddvor.
4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.
Številka: s004/03-OS
Datum: 18. december 2002
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

SKLEP
o imenovanju članov Odbora za premoženjsko
pravne zadeve Občine Preddvor
1. člen
V Odbor za premoženjsko pravne zadeve Občine
Preddvor se imenujejo:
predsednik:
Jože Krč, Nova vas 9, Preddvor
člani:
Ciril Arh, Tupaliče 10, Preddvor
Franc Guček, Novljanska cesta 5, Preddvor
Jože Cuderman, Bašelj 5, Preddvor
Jožef Zorman, Šiška 21, Preddvor
Janez Polajnar, Francarija 2, Preddvor
2. člen
Pristojnost odbora je obravnavanje zadev ter
dajanje mnenj in predlogov v zvezi z upravljanjem
občinskega premoženja.
Odbor lahko občinskemu svetu v sprejem predlaga
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen
proračuna, zaključnega računa ter drugih aktov, ki
so v predlagateljski pristojnosti župana.
3. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo odbora
zagotavlja občinska uprava Občine Preddvor.
4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.
Številka: s005/03-OS
Datum: 18. december 2002
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

4. stran

URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR št. 1

18. januar 2002

6.

7.

***
Na podlagi 30 in 31. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 –
obv. razl., 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/99 – odl.
US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 –
sklep US, 51/02) ter 21. in 22. člena statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99)
je občinski svet Občine Preddvor na svoji 2. seji
dne 18.12.2002 sprejel

***
Na podlagi 30 in 31. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 –
obv. razl., 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/99 – odl.
US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 –
sklep US, 51/02) ter 21. in 22. člena statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99)
je občinski svet Občine Preddvor na svoji 2. seji
dne 18.12.2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Odbora za šolstvo, šport in
kulturo Občine Preddvor

SKLEP
o imenovanju članov Odbora za delo, zdravstvo,
socialo in otroško varstvo Občine Preddvor

1. člen
V Odbor za šolstvo, šport in kulturo Občine
Preddvor se imenujejo:
predsednik:
Slavko Prezelj, Šiška 2, Preddvor
člani:
Vilko Čimžar, Zgornja Bela 21, Preddvor
Bojan Lavrinšek, Breška pot 12, Preddvor
Lojze Grašič, Tupaliče 53a, Preddvor
Janez Planinc, Mače 16a, Preddvor
mag. Roman Rogelj, Tupaliče 37, Preddvor

1. člen
V Odbor za delo, zdravstvo, socialo in otroško
varstvo Občine Preddvor se imenujejo:
predsednik:
Marjan Valjavec, Srednja Bela 21, Preddvor
člani:
Jože Krč, Nova vas 9, Preddvor
Slavko Prezelj, Šiška 2, Preddvor
Bernarda Šifrer, Francarija 28, Preddvor
Marija Bergant, Kokra 42, Preddvor
Franci Lombar, Bašelj 6, Preddvor

2. člen
Pristojnost odbora je obravnavanje zadev ter
dajanje mnenj in predlogov v zvezi z ustvarjanjem
pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanjem
vzgojno-izobraževalne, informacijske, kulturnoumetniške in društvene dejavnosti, za kulturno
dediščino, knjižničarsko dejavnostjo, pospeševanjem razvoja športa in rekreacijske dejavnosti ter
povezovanje z ustreznimi društvi, zvezami in drugimi organi, sodelovanje z njimi in dogovor o skupnih
aktivnostih.
Odbor lahko občinskemu svetu v sprejem predlaga
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen
proračuna, zaključnega računa ter drugih aktov, ki
so v predlagateljski pristojnosti župana.

2. člen
Pristojnost odbora je obravnavanje zadev ter
dajanje mnenj in predlogov v zvezi s
pospeševanjem službe socialnega skrbstva,
predšolskega varstva, osnovnega zdravstvenega
varstva, osnovnega varstva otroka in družine,
varstva socialno ogroženih, invalidov in ostarelih.
Odbor lahko občinskemu svetu v sprejem predlaga
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen
proračuna, zaključnega računa ter drugih aktov, ki
so v predlagateljski pristojnosti župana.

3. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo odbora
zagotavlja občinska uprava Občine Preddvor.

4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: s007/03-OS
Datum: 18. december 2002

Številka: s006/03-OS
Datum: 18. december 2002
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

3. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo odbora
zagotavlja občinska uprava Občine Preddvor.

Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

5. stran

URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR št. 1

18. januar 2002

8.

9.

***
Na podlagi 30 in 31. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 –
obv. razl., 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/99 – odl.
US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 –
sklep US, 51/02) ter 21. in 22. člena statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99)
je občinski svet Občine Preddvor na svoji 2. seji
dne 18.12.2002 sprejel

***
Na podlagi 30 in 31. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 –
obv. razl., 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/99 – odl.
US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 –
sklep US, 51/02) ter 21. in 22. člena statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99)
je občinski svet Občine Preddvor na svoji 2. seji
dne 18.12.2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Odbora za urejanje
prostora in gospodarsko infrastrukturo
Občine Preddvor

SKLEP
o imenovanju članov Odbora za malo
gospodarstvo in turizem
Občine Preddvor

1. člen
V Odbor za urejanje prostora in gospodarsko
infrastrukturo Občine Preddvor se imenujejo:
predsednik:
mag. Stanislav Bergant, Kokra 42, Preddvor
člani:
Bojan Lavrinšek, Breška pot 12, Preddvor
Branimir Strle, Zgornja Bela 38b, Preddvor
Boris Zibelnik, Bašelj 10a, Preddvor
Ivan Grginič, Belska cesta 59, Preddvor
Franci Bizjak, Zgornja Bela 44a, Preddvor

1. člen
V Odbor za malo gospodarstvo in turizem Občine
Preddvor se imenujejo:
predsednik:
Ciril Zupin, Tupaliče 21, Preddvor
člani:
Branimir Strle, Zgornja Bela 38b, Preddvor
Marjan Valjavec, Srednja Bela 21, Preddvor
Marjan Ciperle, Belska cesta 9, Preddvor
Drago Sitar, Dvorski trg 6, Preddvor
Srečko Roblek, Bašelj 52, Preddvor

2. člen
Pristojnost odbora je obravnavanje zadev ter
dajanje mnenj in predlogov v zvezi z načrtovanjem
prostorskega razvoja, zagotavljanja lokalnih javnih
služb, varstvom zraka, tal, vodnih virov, zbiranjem
odpadkov vzdrževanjem vodovodnih in energetskih
komunalnih objektov, gradnjo stanovanj, gradnjo in
vzdrževanjem lokalnih cest in javnih poti, ter
opravljanjem pokopališke in pogrebne službe.
Odbor lahko občinskemu svetu v sprejem predlaga
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen
proračuna, zaključnega računa ter drugih aktov, ki
so v predlagateljski pristojnosti župana.

2. člen
Pristojnost odbora je obravnavanje zadev ter
dajanje mnenj in predlogov v zvezi z razvojem
občine na področju drobnega gospodarstva in
turizma.
Odbor lahko občinskemu svetu v sprejem predlaga
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen
proračuna, zaključnega računa ter drugih aktov, ki
so v predlagateljski pristojnosti župana.

3. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo odbora
zagotavlja občinska uprava Občine Preddvor.

4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: s009/03-OS
Datum: 18. december 2002

Številka: s008/03-OS
Datum: 18. december 2002
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

3. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo odbora
zagotavlja občinska uprava Občine Preddvor.

Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar
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10.

11.

***
Na podlagi 30 in 31. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 –
obv. razl., 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/99 – odl.
US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 –
sklep US, 51/02) ter 21. in 22. člena statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99)
je občinski svet Občine Preddvor na svoji 2. seji
dne 18.12.2002 sprejel

***
Na podlagi 30 in 31. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 –
obv. razl., 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/99 – odl.
US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 –
sklep US, 51/02) ter 21. in 22. člena statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99)
je občinski svet Občine Preddvor na svoji 2. seji
dne 18.12.2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Odbora za kmetijstvo in
gozdarstvo Občine Preddvor

SKLEP
o imenovanju članov Statutarne komisije
Občine Preddvor

1. člen
V Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Občine
Preddvor se imenujejo:
predsednik:
Ciril Arh, Tupaliče 10, Preddvor
člani:
mag. Stanislav Bergant, Kokra 42, Preddvor
Ciril Zupin, Tupaliče 21, Preddvor
Janez Aleš, Mače 2, Preddvor
Tomaž Polajnar, Kokra 45, Preddvor
Slavko Roblek, Bašelj 20a, Preddvor
2. člen
Pristojnost odbora je obravnavanje zadev ter
dajanje mnenj in predlogov v zvezi z razvojem
občine na področju na področju kmetijstva,
gozdarstva in lovstva.
Odbor lahko občinskemu svetu v sprejem predlaga
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen
proračuna, zaključnega računa ter drugih aktov, ki
so v predlagateljski pristojnosti župana.
3. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo odbora
zagotavlja občinska uprava Občine Preddvor.

1. člen
V Statutarno komisijo Občine Preddvor
imenujejo:
predsednik:
mag. Stanislav Bergant, Kokra 42, Preddvor
člana:
Bojan Lavrinšek, Breška pot 12, Preddvor
Marjan Valjavec, Srednja Bela 21, Preddvor

2. člen
Pristojnost komisije je priprava in obravnava statuta
občine in poslovnika občinskega sveta.
3. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo
komisije zagotavlja občinska uprava Občine
Preddvor.
4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.
Številka: s011/03-OS
Datum: 18. december 2002

4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.
Številka: s010/03-OS
Datum: 18. december 2002
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

se

Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

12.
***
Na podlagi 15. in 20. člena statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) ter 9. in
10. člena Akta o ustanovitvi zavoda »Kabelsko
komunikacijski sistem Preddvor« (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 8/97) je občinski svet Občine
Preddvor na svoji 2. seji dne 18.12.2002 sprejel
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SKLEP
o imenovanju članov Sveta zavoda KKS
Preddvor

POPRAVEK
***
V Sklepu o spremembi sklepa o delni povrnitvi
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Preddvor, objavljenem v Uradnem glasilu
Občine Preddvor, št. 10/02 z dne 21.10.2002, je
besedilo prve alineje prvega odstavka 1. člena
pravilno:
⇒ v drugem odstavku 2. člena namesto 90 SIT
vstavi 60 SIT.

1. člen
V Svet zavoda KKS Preddvor se imenujejo:
Slavko Prezelj, Šiška 2, Preddvor
Jože Krč, Nova vas 9, Preddvor
Vilko Čimžar, Zgornja Bela 21, Preddvor
Matej Roblek, Bašelj 52, Preddvor
Anica Celar Gorza, Breg ob Kokri 6, Preddvor
Jože Valjavec, Tupaliče 75, Preddvor
Primož Bergant, Kokra 42, Preddvor
Branka Strle, Zgornja Bela 38b, Preddvor
2. člen
Predsednika in namestnika
izvolijo izmed sebe.

predsednika

18. januar 2002

Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar
člani

3. člen
Mandatna doba članov sveta zavoda traja štiri leta.
4. člen
Svet zavoda opravlja naslednje naloge: obravnava
in sprejema statut in druge splošne akte zavoda, če
s statutom ni določeno, da jih sprejme direktor,
sprejema splošne pogoje naročniškega razmerja za
uporabo priključka kabelskega sistema, sprejema
program razvoja kabelskega sistema, sprejema
finančni načrt in zaključni račun zavoda, na predlog
programskega sveta določi programsko zasnovo
lokalnega
nekomercialnega
RTV
programa,
imenuje in razrešuje direktorja zavoda, imenuje
člane
programskega
sveta,
predstavnike
naročnikov, imenuje in razrešuje odgovornega
urednika distribucije programov po kabelskem
sistemu in lokalnega nekomercialnega RTV
programa, po predhodnem mnenju uredništva in
opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugim
predpisom, tem aktom in statutom zavoda.
5. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.
Številka: s012/03-OS
Datum: 18. december 2002
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

POPRAVEK
***
V Sklepu o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Preddvor za leto 2003 objavljenem v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, št. 16/02 z dne
23.12.2002, je besedilo druge točke 1. člena
pravilno:
2. Povprečni stroški komunalnega urejanja
zemljišč so:
individualna kolektivna
raba
raba
(IKR)
(KKR)
1. skupina
naselja: Preddvor, Hrib
3.744,00
5.928,00
2
2
počitniški objekti
SIT/m
SIT/m
ne glede na območje
2. skupina
2.652,00
3.120,00
2
2
naselja: Bašelj, Breg ob
SIT/m
SIT/m
Kokri, Hraše pri
Preddvoru, Mače, Nova
vas, Potoče, Spodnja
Bela, Srednja Bela,
Spodnja Bela, Tupaliče
3. skupina
1.045,00
1.716,00
2
2
naselja: Kokra, Možjanca
SIT/m
SIT/m
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

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:
mag Franc Ekar - razmnoževanje Občina Preddvor - naročnina za leto 2003 je
2.700 SIT (DDV v višini 8,5% je obračunan v ceni) - TRR 01295-0100006887
- reklamacije se upoštevajo en mesec dni po izidu

