URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 1

Preddvor,16. februar 1995

1.
***
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni
samoupravi (UL RS št. 72/93) jv zvezi s
sprejetim statutarnim sklepom Občinskega
sveta Občine Preddvor pod štev. ZSS 1/95, je
Občisnki svet Občine Preddvor, v skladu z 11.
členom Začasnega poslovnika na svoji seji,
dne 27. januarja 1995 sprejel naslednji

ODLOK
o Uradnem glasilu Občine Preddvor
1. člen
Občina Preddvor ima uradno glasilo, v
katerem objavlja statut Občine, statutarne
sklepe, odloke in druge predpise Občine in v
katerem objavlja pomembne informacije za
občane Občine Preddvor. V uradnem glasilu se
objavijo tudi podatki proračuna Občine ter
zaključnega računa.
V uradnem glasilu se objavijo tudi pomembni
sklepi organov Občine, Krajevnih skupnosti
ter druge informacije, podatki in rezultati
različnih anket, če tako določijo pristojni
organi v Občini.
2. člen
Ime glasila: Uradno glasilo Občine Preddvor
Ustanovitelj in izdajatelj glasila: Občina
Preddvor
Odgovorna oseba glasila: župan Občine
Financiranje glasila: Občina Preddvor
Sedež Glasila: v uradnih prostorih Občine
Preddvor
Izhajanje glasila: po potrebi, praviloma pa
takrat, ko je zbranega toliko gradiva za glasilo,
da je tehnično smotrno izvršiti natisk.
Naklada in cena glasila: Naklada se določa
sproti za vsako številko, prav tako tudi cena za
posamezen izvod.
Uradno glasilo je v prodaji na sedežu Občine,
na sedežiih Krajevnih skupnosti in na drugih
prodajnih mestih v Občini Preddvor, ki bodo
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naknadno določena. Na glasilo se lahko
zainteresirani prednaročijo.
Odgovorna oseba glasila določi format glasila,
tehnično zasnovo ter poskrbi, da so izpolnjene
vse formalne zahteve za izdajo glasila.
3. člen
V Uradnem glasilu Občine Preddevor se lahko
objavijo predpisi in druge informacije
sosednjih občin, pokrajine
pa tudi različne objave komunalnih organizacij
ter drugih organizacij, ki imajo pomen za
občane Občine Preddvor.
4. člen
Ustanovitelj glasila je dolžan po preteku leta
izdajanja zagotoviti v naslednjih dveh mesecih
vezavo vsaj 3 izvodov letnika.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka
ima Svet Občine Preddvor, kateremu
odgovorna oseba občasno poroča o
problematiki glasila.
6. člen
Uradno glasilo je zainteresiranim občanom in
drugim proti plačilu na razpolago v prostorih,
naštetih v osmem odstavku drugega člena tega
odloka.
7. člen
Ta odlok se javno objavi na razglasni deski
krajevnega urada Preddvor in velja z dnem
objave.

Številka: 0/1/95
Datum: 17.2.1995

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

Potrjuje župan: Miran Zadnikar
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2.

3.

***
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list 72/1993, 6/94 Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I144/94-18, 57/94 in Uradni list 71/94 Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I183/94), je Občinski svet Občine Preddvor, v
skladu z 11. členom Začasnega poslovnika
Občinskega sveta Občine Preddvor, na svoji
seji, dne 27. januarja 1995 sprejel naslednji

***
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993 v
zvezi s sprejetim statutarnim sklepom
Občinskega sveta Občine Preddvor pod štev.
ZSS 1/95 in v skladu z 11. členom Začasnega
poslovnika
Občinskega
sveta
Občine
Preddvor, je Občinski svet Občine Preddvor,
na svoji seji, dne 27. januarja 1995 sprejel
naslednji

STATUTARNI SKLEP

STATUTARNI SKLEP

1. člen
Dokler ne bo na podlagi 64. člena Zakona o
lokalni samoupravi sprejet statut Občine
Preddvor, bo Občinski svet Občine Preddvor
določena vprašanja, ki jih bo sicer urejal
Statut, sprejemal s statutarnimi sklepi, ki bodo
omogočili neposredno delovanje Občine
Preddvor, kakor tudi njenih organov.
Ti sklepi se sprejemajo z 2/3 večino vseh
članov Sveta Občine.

1. člen
Predpisi in drugi splošni akti, ki jih je sprejela
v svoji pristojnosti bivša Občina Kranj in ki se
nanašajo na območje sedanje Občine
Preddvor, ostanejo v veljavi še naprej razen, če
nasprotujejo veljavnim določbam Zakona o
lokalni samoupravi, njegovim spremembam in
dopolnitvam ali z njim povezano zakonodajo
in odločitvam ter v kolikor nasprotujejo
sprejetim statutarnim sklepom odnosno statuta
Občine Preddvor.

2. člen
Ta statutarni sklep, kakor tudi tisti, ki bodo
sprejeti kasneje, veljajo z dnem objave razen,
če ni drugače določeno.
Na podlagi 154. člena Ustave Republike
Slovenije, 66. člena Zakona o lokalni
samoupravi in odloka o Uradnem glasilu
Občine Preddvor se statutarni sklepi objavijo v
Uradnem glasilu Občine Preddvor, ki je
zainteresiranim na razpolago na za to
določenih mestih.
3. člen
Ob sprejemanju statuta Občine Preddvor, bodo
vsi statutarni sklepi vključeni v statut, ali pa
bodo v končnih določbah statuta odpravljeni.

Številka: ZSS 1/95
Datum: 17.2.1995
Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.
Potrjuje župan: Miran Zadnikar

2. člen
Sedež Občine Preddvor je v Preddvoru,
Dvorski trg 10.
3. člen
V Občini Preddvor se Zakon o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) uporablja
tako:
a) da odloča o uporabi sredstev tekoče
proračunske rezerve župan Občine; (8. člen)
b) da o najemu posojila največ do 5%
sprejetega proračuna, ki mora biti plačano do
konca proračunskega leta odloči župan
Občine; (člen 10)
c) da je za izvrševanje proračuna odgovoren
župan Občine; (člen 9)
č) da je za odločitev o uporabi rezerv pristojen
Svet Občine Preddvor, na predlog župana;
(člen 12)
d) da je za določitev o zadolževanju za
financiranje investicij v infrastrukturne
objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih služb pristojen
Svet Občine, na predlog župana; (člen 16)
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e) da glede javnih podjetij in javnih zavodov,
katerih ustanoviteljice so občine, ki se smejo
zadolževati le s soglasjem ustanovitelja odloča
Svet Občine, na predlog župana; (člen 18) prav
tako pa tudi poroštev za izpolnitev obveznosti;
(člen 19)
f) da se glede ureditve premoženjsko pravnih
razmerij med občinami po 100. členu zakona o
lokalni
samoupravi,
imenuje
posebna
tričlanska koomisija Občine Preddvor in
Občinski odbor, ki ga sestavljajo poleg članov
komisije še predstavniki vseh Krajevnih
skupnosti, vodi pa ga župan.
Komisija in odbor imata vsa pooblastila Sveta
Občine Preddvor in mu o delu poročata.
Komisija in odbor po potrebi angažirata tudi
izvedence za posamezna področja.
g) S sredstvi na ločenem računu občine
razpolaga župan Občine Preddvor, ki lahko
pooblasti tudi druge osebe za razpolaganje s
temi sredstvi; (člen 44.. odst. 3)
h) Za izvajanje zakona o financiranju občin, je
v okviru zakona in tega statutarnega sklepa
odgovoren župan občine, ali po njem
poblaščene osebe.
I) Župan Občine je pooblaščen, da je
podpisnik za razpolaganje z vsemi finančnimi
sredstvi Občine, da odpre ločen račun Občine
(člen 44) in da za Občino naroči tri žige: dva
velika in enega malega v skladu s predpisi.
Veliki žig je okrogle oblike premera 3 cm. V
sredini je grb države Slovenije. Ob zunanjem
robu je napis: zgoraj Republika Slovenija,
spodaj pa Občina Preddvor. Velika žiga sta
oštevilčena. Žig številka 1 uporablja župan, žig
številka 2 pa tajnik Občine. Mali žig je okrogle
oblike premera ... cm. Po vsebini je enak
velikemu, uporablja pa ga Občinska uprava.

alineje tega člena na zadnjih volitvah in ki
soglaša s članstvom v Svetu Občine Preddvor.
Izjema je, če Občinski svetnik odstopi prej kot
v šestih mesecih od potrditve mandata. V tem
primeru se v skladu s 30. in 31. členom
Zakona o lokalnih volitvah opravijo
nadomestne volitve.

4. člen
Članu Sveta Občine Preddvor preneha mandat
v
primeru
smrti,
trajne
opravilne
nesposobnosti, če preneha biti občan Občine
Preddvor, če prevzame kakšno funkcijo ali
dolžnosti, ki ni združljiva po zakonu ali statutu
Občine z opravljanjem funkcije člana Sveta
Občine, če se član Sveta Občine svoji funkciji
člana Sveta odpove in če je obsojen na
zaporno kazen več kot čest mesecev.. Svet
Občine Preddvor v takem primeru sprejme
sklep s katerijm to dejstvo ugotovi, istočasno
pa ugotovi pričetek mandata člana Sveta
Občine Preddvor za prvega naslednjega
kandidata po zaporedju vložene kandidatne
liste, na kateri je bil izvoljen član iz prve

8. člen
Nadzorni odbor Občine Preddvor ima
predsednika in dva člana.
Nadzorni odbor:
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s
premoženjem občine;
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe
sredstev občinskega proračuna;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov
proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča
Občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
Nadzorni odbor Občine Preddvor bo imenoval
Občinski svet na predlog komisije za volitve in
imenovanja.

5. člen
V obinskem proračunu za leto 1995 se
zagotovi sofinanciranje političnih strank, ki so
bile udeležene pri volitvah 4. decembra 1994 s
svojimi strankarskimi listami in sicer v
sorazmerju s številom glasov, ki jih je dobila
posamezna lista na zadnjih volitvah. V to
razmerje se vključi tudi stranka, ki je
kandidirala župana in na podlagi katere je bil
izvoljen. Višino mesečne participacije določi
Svet Občine, upošteva pa se v proračunu in
realizira mesečno, ozioma v tromesečjih.
6. člen
Sedanji Sveti Krajevnih skupnosti opravljajo
svoje naloge do uveljavitve statuta Občine
Preddvor, oziroma do izvolitve novih Svetov v
dosedanjih, ali novih Krajevnih skupnosti.
Krajevne skupnosti so pravne osebe s svojimi
žiro računi in nastopajo v pravnem prometu v
letu 1995 v svojem imenu skladno s politiko
Občine Preddvor in z dosedanjimi pravili
poslovanja v Občini Kranj.
Za obveznosti, ki jih imajo Krajevne skupnosti
pred 1.1.1995 Občina Preddvor ne odgovarja.
7. člen
Dokler ne bodo ustanovljeni občinski odbori
in opredeljene njihove naloge, bo o teh
zadevah sklepal Občinski svet.
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9. člen
Občinsko upravo vodi župan.
Župan je za izvajanje občinskih predpisov in
odločitev občinskega sveta odgovoren Svetu.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi
tajnik Občinske uprave, ki ga na predlog
župana imenuje Občinski svet.
Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje
določenih aktov poslovanja.
10. člen
Naloge Občinske uprave opravlja Občinski
urad v okviru katerega se lahko ustanovijo
oddelki za izvajanje določenih nalog uprave.
Urad opravlja vse upravne naloge in zadeve iz
pristojnosti Občinske uprave razen tistih, za
katere so ustanovljeni oddelki.
Občinska uprava zagotavlja opravljanje
informacijske dejavnosti na svojem področju.
Za delo urada je tajnik odgovoren županu.
11. člen
Občinska uprava s soglasjem Občinskega sveta
lahko določene naloge iz svoje pristojnosti
združuje z drugimi občinami.
12. člen
Upravne naloge Občinske uprave opravljajo
tajnik, višji upravni, upravni in strokovno
tehnični delavci.
Za tajnika Občine je lahko imenovan, kdor ima
najmanj V. stopnjo izobrazbe, najmanj 5 let
delovne dobe in opravljen strokovni izpit v
državni upravi (ZUP).
Župan imenuje, v skladu z načrtom delovnih
mest Občinske uprave, ki ga sprejme občinski
svet na predlog župana, višje upravne, upravne
in strokovno tehnične delavce.
Za opravljanje posameznih strokovnih nalog
lahko Občina pridobi pogodbene izvajalce.
Občinski tajnik in drugi delavci zaposleni v
občinski upravi ne morejo biti hkrati članb
Občinskega sveta.
13. člen
Občina Preddvor bo imela svojo zastavo, grb
in druga obeležja. Okvirne določbe bodo
vsebovane v statutu, podrobnosti pa
opredeljene s posebnim odlokom.
Občinski svet imenuje tri člansko komisijo, ki
na javen način pridobi glede tega idejne
rešitve, na podlagi katerih bo mogoče kasnejše
grafično oblikovanje in predstavitve, ki bodo
omogočale končno odločitev.

Tajnik Občine Preddvor poskrbi za realizacijo
statutarnega sklepa pod II. štev. ZSS 1/95
glede objavljanja predpisov Občine.
14. člen
Ta statutarni sklep velja z dnem objave v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: ZSS 2/95
Datum: 17.2.1995
Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.
Potrjuje župan: Miran Zadnikar

4.
***
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, v zvezi s
sprejetim statutarnim sklepom Občinskega
sveta Občine Preddvor pod ZSS 1/95 in ZSS
2/95, je Občinski svet Občine Preddvor v
skladu z 11. členom Začasnega poslovnika, na
svoji seji dne 27. januarja 1995 sprejel
naslendji

STATUTARNI SKLEP
o splošnih in posamičnih aktih Občine
Preddvor
1. člen
Občinski svet sprejme Statut Občine in
poslovnik za delo Občinskega sveta.
Občinski svet sprejme odloke, odredbe,
pravilnike in navodila kot splošne pravne akte.
Občinski svet za posamične zadeve sprejema
sklepe.
Dokler ne bo sprejet Statut Občine, se našteti
splošni in posamični akti sprejemajo z večino
glasov prisotnih članov Občinskega sveta,
razen, če v posameznem statutarnem sklepu ni
drugače določeno.
2. člen
Dokler ni sprejet Statut Občine Preddvor, se
uporablja za sprejem aktov pod točko
I. začasni poslovnik Sveta Občine Preddvor.
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Če gre za sprejem začasnih statutarnih sklepov
oziroma za sprejem splošnih aktov ali
posamičnih
aktov,
ki
terjajo
nujno
obravnavanje in njihov sprejem, odloči Svet,
da se sprejmejo po hitrem postopoku. V tem
primeru se gradivo pošlje hkrati z vabilom in
dnevnim redom seje najmanj sedem dni pred
datumom sklica seje.

Preddvoru, Hrib, Kokra, Mače, Možjanca,
Nova vas, Potoče, Preddvor, Spodnja Bela,
Spodnje Jezersko, Srednja Bela, Tupaliče,
Zgornja Bela in Zgornje Jezersko. V območje
naštetih naselij in tudi v območje Občine
Preddvor spadajo vse nepremičnine teh
načtetih naselij po njihovih katastrskih mejah
v dosedanjem obsegu.

3. člen
Župan Občine Preddvor sodeluje na vseh sejah
Občinskega sveta in daje o vseh zadevah svoje
predloge in amandmaje k predlogom splošnih
aktov in v drugih zadevah.
Župan Občine oz. tajnik Občine je pooblaščen,
da odloča o posamičnih aktih iz pristojnosti
Občine s tem, da izdaja odločbe in sklepe v
upravnih zadevah iz svoje pristojnosti, iz
prenesene pristojnosti ter na podlagi javnih
pooblastil.

2. člen
Ta statutarni sklep velja z dnem objave v
Uradnem glasilu Občine Predddvor.

4. člen
Ta statutarni sklep velja z dnem objave v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Potrjuje župan: Miran Zadnikar

Številka: ZSS 4/95
Datum: 17.2.1995

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

6.

Številka: ZSS 3/95
Datum: 17.2.1995
Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.
Potrjuje župan: Miran Zadnikar

***
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni lsit RS, št. 72/93), v zvezi
s sprejetim statutarnim sklepom Občinskega
sveta Občine Preddvor pod ZSS 1/95 in ZSS
2/95, je Občinski svet Občine Preddvor, v
skladu z 11. členom Začasnega poslovnika, na
svoji seji dne 27.januarja 1995 sprejel
naslednji

5.
***
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), v zvezi
s sprejetim statutarnim sklepom Občinskega
sveta Občine Preddvor (ZSS 1/95 in ZSS 2/95)
je Občinski svet Občine Preddvor v skladu z
11. členom začasnega poslovnika na svoji seji
dne 27. januarja 1995 sprejel naslednji

STATUTARNI SKLEP
o območju Občine Preddvor
1. člen
Območje Občine Preddvor obsega območja
naselij: Bašelj, Breg ob Kokri, Hraše pri

STATUTARNI SKLEP
o županu in njegovih nalogah
1. člen
Občina ima župana in enega podžupana.
Župan je izvoljen na nesporednih volitvah,
podžupana pa voli Občinski svet z večino
glasov vseh članov, na predlog župana.
Funkcija župana in podžupana je nezdružljiva
s funkcijo-člana občinskega sveta.
Če
župan
opravlja
svojo
funkcijo
neprofesionalno ima pravico do nagrade in na
povrnitev stroškov po splošnih predpisih, ki
veljajo za državno upravo. Nagrado določi
Svet Občine z dvotretinjsko večino glasov.
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2. člen
Župan opravlja naslednje naloge:
- predstavlja in zastopa Občino;
- skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev
Občinskega sveta in Občinskih odborov;
- vodi, nadzoruje in usmerja delo Občinske
uprave;
- opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon,
statut oz. statutarni sklepi:
- Občinski svet lahko določi, v soglasju z
županom, da bo določene naloge iz
priostojnosti Občinskega sveta opravljal
župan.
3. člen
Župan mora zadržati izvajanje nezakonite
odločitve Občinskega sveta. Če to stori, mora
navesti razloge za zadržanje take odločitve na
seji Občinskega sveta, če je prisoten, sicer pa v
najkrajšem času, vsekakor pa pred objavo
odločitve.
Če se odločitev sveta nanaša na zadeve, ki so
bile z zakonom poverjene Občini, mora župan
opozoriti pristojno ministrstvo na nezakonitost
oz. neprimernost odločitve.
4. člen
Župan ima pravico udeleževati se sej
Občinskega sveta in Obinskih odborov, sej
Nadzornega sveta pa le na njegovo povabilo.
5. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu
in ga nadomešča v njegovi odsotnosti. Župan
lahko pooblasti podžupana za opravljanje
posamičnih nalog iz svoje pristojnosti.

7.
***
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Rradni list RS, št. 72/93, v zvezi s
sprejetim statutarnim sklepom Občinskega
sveta Občine Preddvor, pod štev. ZSS 1/95, je
Občinski svet Občine Preddvor, v skladu z 11.
členom Začasnega poslovnika, na svoji seji
dne 27. januarja 1995 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju tajnika Občinske uprave
Občine Preddvor
1. člen
Na predlog župana Občine Preddvor, Občinski
svet Občine Preddvor imenuje gospoda
BOHINEC MARKA, rojenega 26.4.1962,
uslužbenca Ministrstva za finance Republike
Slovenije, Izpostava Kranj, stanujočega Šiška
16, Preddvor, za tajnika Občinske uprave
Občine Preddvor.
2. člen
Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas s
pričetkom veljavnosti tega sklepa pa mu
preneha članstvo v Svetu Občine Preddvor,
skladno z določili statutarnega sklepa pod ZSS
2/95.
Gospod Bohinec Marko je še naprej sekretar
Občinskega sveta.

6. člen
Ta statutarni sklep velja z dnem objave v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

3. člen
Tajnik Občinske uprave skrbi za neposredno
izvajanje nalog Občinske uprave, župan pa ga
lahko pooblasti za podpisovanje določenih
aktov poslovanja.

Številka: ZSS 5/95
Datum: 17.2.1995

4. člen
Ta sklep velja takoj.

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.
Potrjuje župan: Miran Zadnikar

Številka: S/1/95
Datum: 27.1.1995

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR - Št. 1 I. 1995

Stran 7

8.

9.

***
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), v zvezi
s sprejetim statutarnim sklepom Občinskega
sveta Občine Preddvor, pod štev. ZSS 1/95 in
ZSS 2/95, je Občinski svet Občine Preddvor, v
skladu z 11. členom Začasnega poslovnika, na
svoji seji dne 27. januarja 1995 sprejel

***
Na podlagi 64. in 49. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) v zvezi
s sprejetim statutarnim sklepom Občinskega
sveta Občine Preddvor, pod štev. ZSS 1/95 in
ZSS 2/95, kot župan Občine Preddvor izdajam
naslednji

SKLEP

SKLEP

o prenehanju mandata člana
Občinskega sveta Občine Preddvor in o
imenovanju ter pričetku mandata
novega člana

o začasnem pisarniškem poslovanju v
Občinski upravi Občine Preddvor in
začasnem šifrantu, ki se uporablja za
delo Občinske uprave in za delo
Občinskega sveta.

1. člen
Občinski svet Občine Preddvor ugotavlja, da
je s svojim sklepom imenoval gospoda
Bohinec Marka za tajnika Občinske uprave
Občine Preddvor.
Izvajanje nalog tajnika Občinske uprave ni
združljiva s članstvom v Svetu Občine, zato
mu preneha mandat z dnem nastopa dela
tajnika Občine Preddvor.
2. člen
V skladu s staatutarnim sklepom pod ZSS 2/95
istočasno nastopi mandat prvi naslednji
kandidat po zaporedju vložene kandidatne liste
na zadnjih volitvah, ki sloglaša s članstvom v
Svetu Občine Preddvor.
Občinski svet Občine Preddvor ugotavlja, na
podlagi pismenega pristanka kandidata, da je
istočasno postal član Sveta Občine Preddvor
gospod Marjan Ciperle, rojen 12.8.1943,
elektrotehnik, samostojni podjetnik, stanujoč v
Preddvoru, Belska c. 9.
3. člen
Ta sklep velja takoj in tudi v smislu
verifikacijskih pravil Zakona o lokalnih
volitvah.

Številka S/2/95
Datum: 27.1.1995

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

1. člen
Dokler ne bodo sprejeti posebni državni ali
občiinski predpisi o pisarniškem poslovanju
Občinskih uprav in za delo Občinskih svetov,
se v Občini za te namene uporabljajo predpisi
o pisarniškem poslovanju, ki veljajo za
poslovanje državnih organov, smiselno
prilagojenih za delo Občinske uprave.
2. člen
Ne glede na določila pod točko I. tega sklepa
pa se v vpisnikih in drugih listinah Občine
Preddvor uporabljajo naslednje označbe:
a) Za delo Sveta Občine Preddvor
- ZSS (z navedbo zaporedne številke in
letnice) za zadeve začasnih statutarnih
sklepov;
- ST (z navedbo zaporedne številke in letnice)
za zadeve statuta Občine Preddvor;
- POSL (z navedbo zaporedne številke in
letnice) za zadeve, ki se nanašajo na poslovnik
Sveta Občine;
- ODL (z navedbo zaporedne številke in
letnice) za zadeve, ki se nanašajo na Odloke
Občine;
- ODR., PRAV., NAV., S, (z navedbo
zaporedne številke in letnice) za zadeve, ki se
nanašajo na: odredbe, pravilnike, navodila,
sklepe, ki jih sprejema Svet Občine;
b) Za delo Občinske uprave:
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- šifrant in pravila pisarniškega poslovanja, ki
velja za državne organe;
- oznaka "ŽUP" za zadeve, ki se nanašajo na
funkcijo, delo in naloge župana občine.
3. člen
Za delo Sveta Občine Preddvor se vodi
poseben vpisnik zadev pri Občinski upravi.
Za delo Občinske uprave se vodi poseben
vpisnik, v katerega se vpisuje tudi zadeve
župana.
4. člen
Pri uradnem poslovanju Občinska uprava
uporablja veliki žig številka 2 in mali žig,
župan pa veliki žig št. 1, v skladu s splošnimi
predpisi, ki veljajo za uporabo pečatov in
žigov.
5. člen
Ta sklep velja takoj.

Številka: ŽUP/1/95
Datum: 27.1.1995

Župan:
Miran Zadnikar

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.
Pri ceni posameznega izvoda je vračunan 20 % prometni
davek.

