URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 2

Preddvor, 17. februar 2003

13.
***
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99,
70/00 in 51/02) ter 7. in 15. člena statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99)
je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 3. seji
dne 12.2.2003 sprejel

ODLOK
o priznanjih Občine Preddvor

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja vrsto, pogoje in način podeljevanja
priznanj Občine Preddvor (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Priznanja občine so:
⇒ Častni občan Občine Preddvor,
⇒ Velika plaketa Občine Preddvor,
⇒ Mala plaketa Občine Preddvor,
⇒ Priznanje Občine Preddvor,
⇒ Plaketa Josipine Turnograjske,
⇒ Grb Občine Preddvor..
3. člen
Priznanja občine se podelijo posameznikom,
skupinam posameznikov, družbam zavodom,
organom, organizacijam, društvom in drugim
pravnim osebam.
Priznanje posameznikom je lahko podeljeno tudi
posmrtno.
4. člen
Skupni obseg sredstev za podelitev priznanj se
vsako leto zagotovi v občinskem proračunu.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
1. Listina in naziv častni občan
5. člen
Naziv častni občan Občine Preddvor se podeljuje
fizičnim osebam, ki so z izredno pomembnim
delovanjem ali stvaritvami prispevali k ugledu in
napredku občine, širše družbene skupnosti ali
vsega človeštva.
Sklep o podelitvi naziva sprejme občinski svet
Občine Preddvor na predlog Komisije za nagrade in
priznanja. V sklepu se navedejo razlogi, zaradi
katerih je bilo priznanje podeljeno ter kako se izvrši
podelitev.
Častnemu občanu se ob podelitvi naziva izroči
posebno umetniško izdelano listino, ki jo podpiše
župan.
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Podelitev se opravi na svečan način.
Častnega občana se vabi na slavnostne seje
občinskega sveta in druge slovesne prireditve
občine, ob slovesnostih pa je deležen enake
pozornosti in časti kot župan občine.
Listina in naziv častni občan se podeli izjemoma,
vendar največ eno v koledarskem letu.
2. Velika plaketa Občine Preddvor
6. člen
Plaketa Občine Preddvor se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom
in drugim pravnim osebam za dolgoletno delo in
izjemne dosežke, ki so pomembni za ugled ter
družbeni in gospodarski razvoj Občine Preddvor.
⇒ posamezniku za njegovo življenjsko delo ali
več kot 25-letno uspešno delo na področju
sedanje občine za dosežene uspehe, s
katerimi prispeva k ugledu in razvoju Občine
Preddvor,
⇒ skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim pravnim osebam za več kot 50letne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo
ugled občine na gospodarskem, družbenem in
drugem področju življenja in dela.
Velika plaketa je reliefni odtis grba Občine Preddvor
dimenzije 25 x 20 cm, ki je pritrjen na ustrezno
podlago. Na podlago je pritrjena kovinska ploščica z
vgraviranim napisom.
V koledarskem letu se podeli praviloma največ dve
veliki plaketi.
3. Mala plaketa Občine Preddvor
7. člen
Mala plaketa Občine Preddvor se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za dolgoletno delo
in izjemne dosežke, ki so pomembni za ugled ter
družbeni in gospodarski razvoj Občine Preddvor.
⇒ posamezniku za njegovo življenjsko delo ali
več kot 10-letno uspešno delo na področju
sedanje občine za dosežene uspehe, s
katerimi prispeva k ugledu in razvoju Občine
Preddvor,
⇒ skupinam občanov, društvom, podjetjem,
zavodom in drugim pravnim osebam za več kot
25-letne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem in drugem področju življenja in dela.
Mala plaketa je reliefni odtis grba Občine Preddvor
dimenzije 15 x 12 cm, ki je pritrjen na ustrezno
podlago. Na podlago je pritrjena kovinska ploščica z
vgraviranim napisom.
V koledarskem letu se podeli praviloma največ tri
male plakete.
4. Priznanje Občine Preddvor
8. člen
Priznanje Občine Preddvor se podeli posameznikom, skupinam posameznikov, društvom ter dru-
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gim organizacijam in skupnostim za enkratne
izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje
strokovno delo in aktivnosti na posameznih
področjih delovanja razen na področju kulture, kjer
se podeljuje Plaketa Josipine Turnograjske, ob
izredno humanem in požrtvovalnem dejanju, zaradi
reševanja človeških življenj, preprečevanja škode
na premoženju ali zaradi aktivne udeležbe v drugih
humanitarnih akcijah, ob življenjskem jubileju in
drugih utemeljenih podobnih priložnostih.
Nagrajencu se ob podelitvi izroči posebna listina, ki
jo podpiše župan.
V koledarskem letu se podeli praviloma največ tri
priznanja.
5. Plaketa Josipine Turnograjske
9. člen
Plaketa Josipine Turnograjske se podeljuje
posameznikom, skupinam posameznikov, društvom
ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne
izjemne dosežke ter uspešno delovanje in
udejstvovanje na področju kulture.
Nagrajencu se ob podelitvi podeli posebna listina s
podobo Josipine Turnograjske, ki jo podpiše župan.
V koledarskem letu se podeli praviloma največ dve
plaketi Josipine Turnograjske.
6. Grb Občine Preddvor
10. člen
Grb Občine Preddvor je priznanje, ki ga podeljuje
župan
Občine
Preddvor
državnikom
in
pomembnejšim osebam javnega življenja ali ob
njihovem obisku v občini kot znak pozornosti in
zahvale za pomoč pri razvoju občine.
V izjemnih primerih lahko župan podeli častni znak
družbam, zavodom ali drugim organizacijam,
organom, društvom ali posameznikom za izjemne
zasluge, dosežke in dejanja, ki pomenijo
pomemben prispevek k razvoju, ugledu in uveljavitvi
občine v širšem prostoru.
V koledarskem letu se podeli praviloma največ šest
častnih znakov.
III. SPREJETJE POKROVITELJSTVA
11. člen
Pokroviteljstvo prireditve sprejme občinski svet na
predlog župana, če posamezne organizacije
zaprosijo za prevzem pokroviteljstva.
Občinski svet lahko sprejme pokroviteljstvo
prireditve ob visokih jubilejih družb, zavodov,
skupnosti, društev in drugih pravnih oseb ter ob
pomembnih prireditvah, ki predstavljajo promocijo
občine.
IV. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
12. člen
O podelitvi priznanj Občine Preddvor odloča
občinski svet na predlog petčlanske komisije za
priznanja (v nadaljevanju: komisija), ki jo sam tudi
imenuje in za katero veljajo določila statuta in
poslovnika, ki se nanašajo na delovna telesa
občinskega sveta.
Kandidate za Grb Občine Preddvor izbere župan po
lastni presoji.
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13. člen
Komisija enkrat letno objavi javni razpis, s katerim
pozove predlagatelje, da podajo predloge za
podelitev priznanj Občine Preddvor, ki so določena
s tem odlokom.
Javni razpis se objavi v javnih glasilih najmanj tri
mesece pred podelitvijo.
Z razpisom se objavijo pogoji za podelitev priznanj
in rok, do katerega morajo biti posredovane
pobude.
14. člen
Predlagatelji za podelitev priznanj občine so lahko
fizične in pravne osebe.
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati: podatke
o predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, ime
in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika
priznanja in osnovne osebne podatke, obrazložitev
pobude in dokumente, ki potrjujejo navedbe v
obrazložitvi.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za
podelitev priznanja.
15. člen
Komisija v postopku obravnave lahko od
predlagatelja zahteva dopolnitev predloga, predlog
zavrne, če ni dovolj ali ustrezno obrazložen ali
zaprosi za dodatno mnenje ustrezne institucije,
organe oziroma organizacije.
Komisija pri odločanju ni vezana na predlog
predlagatelja za vrsto priznanja, ki ga podeli.
Komisija lahko odloči, da predlog zavrne, oziroma
da posamezne vrste priznanja ne podeli.
Po obravnavi komisija sprejme ustrezen sklep za
podelitev in ga posreduje občinskemu svetu v
odločanje.
16. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se
med seboj ne izključujejo
Priznanja podeli župan ali od njega pooblaščena
oseba na slavnostni seji občinskega sveta ob
praznovanju občinskega praznika., izjemoma pa
lahko tudi ob jubilejih, dogodkih ali datumih, ki so
pomembni za dobitnike priznanj oziroma občino.
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano
izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost,
se priznanje podeli brez razpisa takoj, ko je
mogoče. O tem odloči župan.
V. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH
PRIZNANJ
17. člen
Strokovna in administrativna opravila v zvezi s
podeljevanjem in evidenco priznanj opravlja
občinska uprava Občine Preddvor. Celotno gradivo
v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na
vpogled pri občinski upravi.
18. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco občinskih priznanj
kronološko. Evidenca vsebuje zaporedno številko,
priimek in ime ter osebne podatke oziroma naziv
prejemnika, številko sklepa občinskega sveta ter
datum podelitve.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Podeljevanje priznanj po tem odloku se prične po
sprejemu odloka o občinskem prazniku Občine
Preddvor, od sprejetja do praznovanja pa mora
miniti najmanj štiri mesece.
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4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.
Številka: s015/03-OS
Datum: 12. februar 2003

20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

Številka: odl 78/03
Preddvor, 12. februar 2003
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

14.
***
Na podlagi 33.a 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 25. člena statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) je
občinski svet Občine Preddvor na svoji 3. seji dne
12.2.2003 sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Preddvor
1. člen
Za podžupana Občine Preddvor se imenuje mag.
Stanislav Bergant, stanujoč Kokra 42, Preddvor.
2. člen
Podžupan nastopi funkcijo z dnem imenovanja,
funkcijo opravlja nepoklicno.
3. člen
V primeru predčasnega prenehanja mandata
župana, v času od sprejema sklepa o prenehanju
mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve
novega župana opravlja funkcijo župana podžupan.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter
opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana,
za katere ga župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove
odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja
opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti
župana in tiste naloge, za katere ga župan
pooblasti.

15.
***
Na podlagi 11. člena statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in odloka
o delovanju krajevnih skupnosti v Občini Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 6/99) je
občinski svet Občine Preddvor na svoji 3.. seji dne
12.2.2003 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Krajevnih odborov
1. člen
V Krajevni odbor Bašelj se imenujejo:
Peter Zupan, Bašelj 29a, Preddvor
Srečko Roblek, Bašelj 52, Preddvor
Franci Lombar, Bašelj 6, Preddvor
Boris Zibelnik, Bašelj 10a, Preddvor
Matija Roblek, Bašelj 32, Preddvor
Srečko Dolinar, Bašelj 98, Preddvor
2. člen
V Krajevni odbor Bela se imenujejo:
Branimir Strle, Zg. Bela 38b, Preddvor
Marjan Valjavec, Sr. Bela 21, Preddvor
Vilko Čimžar, Zg. Bela 21, Preddvor
Marjan Bogataj, Sr. Bela 52, Preddvor
Roman Rakovec, Sp. Bela 9, Preddvor
Jože Jagodic, Hraše 6, Preddvor
3. člen
V Krajevni odbor Kokra se imenujejo:
mag. Stanislav Bergant, Kokra 42, Preddvor
Janez Lesjak, Kokra 24a, Preddvor
Ivanka Tišler, Kokra 81, Preddvor
Luka Selšek, Kokra 57a, Preddvor
Miloš Frelih, Kokra 4a, Preddvor
Stanislav Povšnar, Kokra 5, Preddvor
4. člen
V Krajevni odbor Mače se imenujejo:
Jože Krč, Nova vas 9, Preddvor
Ivan Šenk, Nova vas 3, Preddvor
Janez Križaj, Hrib 12, Preddvor
Voranc Flander, Hrib 29, Preddvor
Josip Ekar, Mače 14, Preddvor
Stanko Brodar, Mače 10a, Preddvor
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5. člen
V Krajevni odbor Preddvor se imenujejo:
Bojan Lavrinšek, Breška pot 12, Preddvor
Slavko Prezelj, Šiška 2, Preddvor
Franc Guček, Novljanska 5, Preddvor
Minko Križnar, Šiška 31, Preddvor
Janez Polajnar, Francarija 2, Preddvor
Branko Košir, Šiška 1, Preddvor
6. člen
V Krajevni odbor Tupaliče se imenujejo:
Ciril Arh, Tupaliče 10, Preddvor
Ciril Zupin, Tupaliče 21, Preddvor
Anton Zorman, Breg ob Kokri 25, Preddvor
Anton Likozar, Potoče 18a, Preddvor
Franc Šenk, Potoče 20, Preddvor
Franci Štirn, Možjanca 1, Preddvor
7. člen
Predsednika izvolijo člani Krajevnih odborov izmed
sebe na konstitutivni seji, ki jo skliče najstarejši član
krajevnega odbora. Predsednik mora biti član
občinskega sveta.
8. člen
Krajevni odbori zastopajo krajevne skupnosti, ki izvajajo javne zadeve in sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini in to tako, da dajejo predloge in
pobude ter pripombe pri sprejemanju statuta, seznanjajo pristojne organe občine s problemi in potrebami krajanov, spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab civilne zaščite v
občini in regionalni štab, dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi in izvajanju razvojnih programov
občine, za področja, ki jih zadevajo, dajejo predloge
in sodelujejo pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje
njihovih skupnosti, dajejo mnenja glede namembnosti spremembe kmetijskega prostora v druge
namene pri predvidenih večjih gradnjah, ki bi spremenile pogoje bivanja in druge večje spremembe v
okolju, sodelujejo v postopku pri pridobivanju zemljišč in soglasij za izvedbo investicij v infrastrukturne
objekte v krajevni skupnosti, sodelujejo pri sanaciji
divjih odlagališč komunalnih odpadkov, dajejo predloge in sodelujejo pri aktivnostih za lepši videz kraja
(urejanje cvetličnih nasadov, sprehajalnih poti, počivališč ipd.), dajejo mnenje k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki leži
na njihovem območju, dajejo soglasje k odločitvam
o razpolaganju in upravljanju s prenešenim premoženjem bivših krajevnih skupnosti, dajejo predloge
za dodatno prometno ureditev, sodelujejo pri organizaciji prireditev na področju posamezne krajevne
skupnosti in dajejo mnenje in predloge k drugim
aktivnostim občine, ki so pomembne za življenje
krajanov.
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Številka: s016/03-OS
Datum: 12. februar 2002
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

16.
***
Na podlagi 20 člena statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) ter 11. in
13. člena odloka o javnem glasilu Občine Preddvor
je občinski svet Občine Preddvor na svoji 3. seji
dne 12.2.2003 sprejel

SKLEP
o imenovanju odgovornega urednika in članov
uredništva javnega glasila Občine
Preddvor – »Viharnik«
1. člen
Za odgovornega urednika javnega glasila Občine
Preddvor »Viharnik« se imenuje:
Slavko Prezelj, Šiška 2, Preddvor
2. člen
Za člane uredništva javnega glasila Občine
Preddvor »Viharnik« se imenujejo:
Marija Strle, Srednja Bela 2, Preddvor
Marko Bohinec, Šiška 16, Preddvor
Franc Guček, Novljanska cesta 5, Preddvor
3. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo
uredništva zagotavlja občinska uprava Občine
Preddvor.
4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.
Številka: s017/03-OS
Datum: 12. februar 2003
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

9. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo odbora
zagotavlja občinska uprava Občine Preddvor.
10. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel 275 10 00, fax
275 10 20, email obcina.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 012950100006887 - reklamacije se upoštevajo en mesec dni po izidu

