URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 2

PREDDVOR

Preddvor, 4. april 1996

4.
***
Na podlagi 49. člena
zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS, št 72/93, 57/94 in
14/95), ter 13. člena statuta Občine Preddvor,
je občinski svet Občine Preddvor na predlog
župana na svoji 14. seji dne 27.3.1996 sprejel

Cena 150 SIT

LETO II

5. člen
Žig župana Občine Peddvor je okrogle oblike,
premera 29 mm in obrobljen z dvema
krožnima črtama.
V sredini žiga je grb Občine Preddvor, nad
njim pa napis “Republika Slovenija”, pod njim
pa napis “župan Občine Preddvor”, ter številka
1 oziroma 2.
Občinski urad

ODLOK
o obliki in uporabi žigov Občine Preddvor

1. člen
Občinski svet, župan in občinski urad Občine
Preddvor pri svojem poslovanju uporabljajo
žige in štampiljke.
Število, obliko in uporabo žigov ureja ta
odlok.
Občinski svet
2. člen
Občinski svet Občine Preddvor uporablja za
uradno poslovanje dva enaka žiga, ki se
razlikujeta le po številki.
Žig številka 1 uporablja predsednik občinskega
sveta, številka 2 pa sekretar občinskega sveta
Občine Preddvor.
3. člen
Žig občinskega sveta Občine Preddvor je
okrogle oblike, premera 29 mm in obrobljen z
dvema krožnima črtama.
V sredini žiga je grb Občine Preddvor, nad
njim napis “Republika Slovenija”, pod njim pa
napis “Občinski svet Občine Preddvor”, ter
številka 1 oziroma 2.

6. člen
Občinski urad Občine Preddvor, uporablja za
uradno poslovanje dva enaka žiga, ki se
razlikujeta le po številki.
Žig številka 1 uporablja tajnik Občine
Preddvor, številka 2 pa občinska uprava
Občine Preddvor.
7. člen
Žig občinskega urada Občine Preddvor je
okrogle oblike, premera 29 mm in obrobljen z
dvema krožnima črtama.
V sredini žiga je grb Občine Preddvor, nad
njim napis “Republika Slovenija”, pod njim pa
napis “občinski urad Občine Preddvor” , ter
številka 1 oziroma 2.
Mali žig
8. člen
Za potrjevanje zdravstvenih knjižic zaposlenih
se uporablja mali žig.
Mali žig je eden, uporablja pa ga župan
Občine Preddvor.
9. člen
Mali žig je je okrogle oblike, premera 15 mm
in obrobljen z eno krožno črto.
V sredini malega žiga je grb Občine Preddvor,
nad njim napis “Občina Preddvor”, pod njim
pa napis “občinski urad”.

Župan
4. člen
Župan Občine Preddvor uporablja za uradno
poslovanje dva enaka žiga, ki se razlikujeta le
po številki.
Žig številka 1 uporablja župan Občine
Preddvor, številka 2 pa občinska uprava
Občine Preddvor.

Pisarniško poslovanje
10. člen
Pri pisarniškem poslovanju občinski urad
Občine Preddvor uporablja:
1. Nazivno štampiljko pravokotne oblike 63 x
20 mm. Na levi strani je grb Občine
Preddvor, na desni pa napis “Občina
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Preddvor, Dvorski trg, tel.: 064 45 007, fax
064 45 373;
2. Štampiljko za označitev prepisa oziroma
kopije, z napisom “prepis je točen;
dne_______; za pisarno :”
3. Prejemno štampiljko za označevanje
prejete pošte, pravokotne oblike 61 x 35
mm
4. Odpremno štampiljko za označevanje
odposlane pošte, pravokotne oblike 61 x 38
mm
Štampilke so izdelane in se uporabljajo v
skladu s splošnimi predpisi, ki veljajo za
pisarniško poslovanje.
Bančno poslovanje
11. člen
Za finančno poslovanje preko agencije
Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje se skupaj s
podpisniki uradno upurablja žig župana
številka 1, naveden v 4. in 5. členu tega
odloka.
Uporaba in nadzor
12. člen
Uporabniki žigov in štampiljk, le te prejmejo
proti podpisu.
Seznam s podpisi se hrani v občinskem uradu
Občine Preddvor.
13. člen
Za pravilno uporabo žigov in štampiljk so
uporabniki odgovorni po veljavnih splošnih
predpisih.
Nadzor nad zakonitostjo uporabe žigov in
štampiljk izvaja župan Občine Preddvor
oziroma po njegovem pooblastilu občinska
uprava Občine Preddvor.
Splošni in končni določbi
14. člen
S sprejemom in uveljavitvijo tega odloka
preneha veljati 4. člen sklepa o pisarniškem
poslovanju v občinski upravi Občine Preddvor
in začasnem šifrantu, ki se uporablja za delo
občinske uprave in za delo občinskega sveta
(Uradno glasilo Občine Preddvor 1/95)
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor..

Številka: od l 09/96
Datum : 27.3.1996
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Predsednik
Florijan BULOVEC,dipl.ing.arh.

5.
***
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95) in 6. člena statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor 2/95), je
občinski svet Občine Preddvor na svoji 14.
seji dne 27.3.1996, sprejel

ODLOK
o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za prve redne
volitve v svete krajevnih skupnostih v Očini
Preddvor

1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov
krajevnih skupnosti Bela, Jezersko, Kokra in
Preddvor ter volilne enote za prve redne
volitve.
2. člen
Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje
število članov:
1. Svet krajevne skupnosti Bela šteje 8
članov.
2. Svet krajevne skupnosti Jezersko šteje 7
članov.
3. Svet krajevne skupnosti Kokra šteje 5
članov.
4. Svet krajevne skupnosti Preddvor šteje 11
članov.
3. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti
Bela se določi pet volilnih enot:
1. Prva volilna enota zajema naslednje
območje: naselje Bašelj. Volita se dva
člana.
2. Druga volilna enota obsega naslednje
območje: naselje Hraše. Voli se en član.
3. Tretja volilna enota obsega naslednje
območje: naselje Spodnja Bela. Voli se en
član.
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4. Četrta volilna enota obsega naslednje
območje: naselje Srednja Bela. Voli se dva
člana.
5. Peta volilna enota obsega naslednje
območje: naselje Zgornja Bela. Voli se
dva člana.
4. člen
Za volitve članov sveta krajevnih skupnosti
Jezersko se določita dve volilni enoti:
1. Prva volilna enota zajema naslednje
območje: naselje Spodnje Jezersko. Volita
se dva člana.
2. Druga volilna enota zajema naslednje
območje: naselje Zgornje Jezersko. Voli se
pet članov.
5. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti
Kokra se določi ena volilna enota, ki zajema
celotno naselje Kokra. Voli se pet članov sveta
krajevne skupnosti.
6. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti
Preddvor se določi osem volilnih enot:
1. Prva volilna enota obsega naslednje
območje: naselje Breg ob Kokri. Voli se
enega člana.
2. Druga volilna enota obsega naslednje
območje: naselje Hrib. Voli se enega
člana.
3. Tretja volilna enota obsega naslednje
območje: naselje Mače. Voli se enega
člana.
4. Četrta volilna enota obsega naslednje
območje. Naselje Možjanca. Voli se enega
člana.
5. Peta volilna enota obsega naslednje
območje. Naselje Nova vas. Voli se enega
člana.
6. Šesta volilna enota obsega naslednje
območje: naselje Potoče. Voli se enega
člana.
7. Sedma volilna enota obsega naslednje
območje: naselje Preddvor. Voli se tri
člane.
8. Osma volilna enota obsega naslednje
območje: naselje Tupaliče. Voli se dva
člana.
7. člen
Volitve v svet krajevne skupnosti izvajajo
občinska volilna komisija in volilne komisije
krajevnih skupnosti.

Stran 5

Volilno komisijo posamezne krajevne
skupnosti za prve volitve v svet krajevnih
skupnosti imenuje občinska volilna komisija.
Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je
na sedežu krajevne skupnosti.
8. člen
Naloge občinske volilne komisije:
- skrbi za zakonitost volitev,
- skrbi za enotno smiselno uporabo določb
zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo na
volitve v občinske svete,
- daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti
strokovna navodila v zvezi z izvajanjem
zakona iz druge alineje tega člena,
- predpiše obrazec za izvrševanje zakona iz
druge alineje tega Člena,
- določa enotne standarde za volilni material in
določa druge materialne pogoje za izvedbo
volilnih opravil,
- določa volišča in območja volišč,
- potrjuje posamične kandidature in sestavlja
seznam kandidatov,
- objavlja seznam potrjenih kandidatov na
krajevno običajen naèin,
- obvešèa volilce o dnevu glasovanja in o
volišču kjer so vpisani v volilni imenik,
- objavi izide volitev v svete krajevnih
skupnosti,
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o
lokalnih volitvah.
9. člen
Naloge volilne komisije krajevne skupnosti:
- imenuje volilne odbore,
- zbira zahteve za sklice zborov volilcev in
predloge kandidature,
- ugotavlja rezultate glasovanja po posameznih
volilnih enotah v krajevnih skupnostih in
razglasi, kateri člani sveta krajevne skupnosti
so izvoljeni,
- daje poročilo o izidu volitev,
- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v
zvezi z volitvami,
- opravlja druge naloge katere jo pooblasti
občinska volilna komisija.
10. člen
Mandatna doba svetov krajenih skupnosti
izvoljenih na prvih volitvah traja do rednih
volitev v občinski svet, sicer pa traja mandatna
doba svetov krajevne skupnosti 4 leta.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se
opravijo istočasno kot redne volitve v občinski
svet.
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Stran 6

11. člen
Mandatna doba volilnih komisij krajevnih
skupnosti imenovanih za prve volitve v sveta
krajevnih skupnosti traja do izteka mandata
občinske volilne komisije, sicer pa traja
mandatna doba volilnih komisij krajevnih
skupnosti 4 leta.

INDIVIDUALNA RABA
- naselje Preddvor 9.401,30 SIT/m2
- ostala območja
8.575,00 SIT/m2

12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema, objavi
pa se v Uradnem glasilu Občine Preddvor.

KOLEKTIVNA RABA
- naselje Preddvor 7.146,60 SIT/m2
- ostala območja
8.575,00 SIT/m2

2. Povprečni stroški komunalnega urejanja
zemljišča so:

2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske
površine v družbeni gradnji in povprečni
stroški komunalnega urejanja zemljišč so
določeni na dan 31.12.1995.

Številka: odl11/96
Datum: 27.3.1996

Predsednik
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.

6.
***
Na podlagi Pravilnika o enotni metodologiji za
izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš
in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni
list SRS, št. 8/78), 18., 23. in 99. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 2/95) je Občinski svet Občine
Preddvor na predlog župana svoji 14. seji dne
27.3.1996 sprejel:

3. člen
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja stalnega
bivanja na območju Občine Preddvor mora
investitor predložiti pri zahtevi za odmero
stroškov, sicer se mu ta olajšava ne prizna.
4. člen
Ta sklep se začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka : sos 2/96
Datum : 27.3.1996

Predsednik
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in
povprečnih stroških komunalnega urejanja
zemljišč v Občini Preddvor za leto 2006

1. člen
1. Povprečna gradbena cena za m2
stanovanjske površine v družbeni gradnji je:
- naselje Preddvor 95.506,00 SIT
- ostala območja
94.562,00 SIT

Izdaja:Občina Preddvor, Dvorski trg 10-Odgovorni
urednik: Miroslav Zadnikar-razmnoževanje Občina
Preddvor-naročnina za leto 1996 je 1500 SIT (s
PD)-žiro račun 51500-630-50197-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

