URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 4

Preddvor, 16. oktober 1995

PREDDVOR
Cena 100 SIT

LETO I

ODLOK
29.
***
Na podlagi 64. člena zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l.RS 72//93) in v zvezi s
Statutom Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor 2/95) ter Statutarnim
sklepom SS 1/95 (Uradno glasilo Občine
Preddvor 3/95), je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 9. seji dne 2.10.1995 sprejel

STATUTARNI SKLEP
1. člen
V 1. členu Statutarnega sklepa 1/95 (Uradno
glasilo Občine Preddvor št. 3/95, se na koncu
doda besedilo:
“ter ostalim predpisom in drugim splošnim
aktom Občine Preddvor”.

o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Preddvor
1. člen
Ta odlok določa organizacijo in delovno
področje Občinske uprave Občine Preddvor (v
nadalnjem besedilu: uprava), ter ureja
vprašanja v zvezi z njenim delovanjem.
2. člen
Občinsko upravo Občine Preddvor vodi župan,
medtem ko za neposredno izvajanje nalog
uprave skrbi tajnik, ki je za delo uprave
odgovoren županu.
Župan daje tajniku Občine Preddvor usmeritve
in navodila za vodenje uprave.

2. člen
Statutarni sklep prične veljati z dnem objave v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

3. člen
Uprava opravlja strokovne, organizacijsko
tehnične, upravne in administrativne naloge za
področja iz pristojnosti Občine.
Za posamezna področja lahko Občina, skupaj z
drugimi občinami, organizira skupno izvajanje
drugih nalog.

Številka: SS 2/95
Datum: 2.10.1995

4. člen
Naloge uprave opravlja Občinski urad, ki ima
notranje organizacijske enote.

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

30.
***
Na podlagi 29 in 49. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94odločba US RS, 45/94 - odločba US RS in
Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95), je Občinski
svet Občine Preddvor na predlog župana na
svoji 9. seji dne 2.10.1995 sprejel

5. člen
Strokovni delavci oddelka so za svoje delo
odgovorni tajniku uprave in županu.
6. člen
Uprava lahko na podlagi predhodno sklenjene
pogodbe, v skladu z aktom občinskega sveta
oziroma v soglasju z županom naroči izvajanje
določenih strokovnih nalog pri zunanjih
izvajalcih.
7. člen
Uprava mora skrbeti za racionalno, učinkovito
in kvalitetno izvajanje nalog, ter za strokovno
izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev
uprave.
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8. člen
Delo uprave je javno.
O delu uprave javnost obvešča župan ali od
njega pooblaščena oseba.
Delavci Občinske uprave morajo varovati
tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi
predpisi določeni kot osebna, državna ali
uradna tajnost.
9. člen
Uprava Občine Preddvor opravlja vse upravne
naloge, razen tistih, ki so s posameznimi
odloki poverjene odborom.
Upravne naloge so naslednje:
- izdajanje občinskih predpisov za izvrševanje
statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in
odločitev Občinskega sveta Preddvor ter
občinskih odborov,
- izdaja posamičnih upravnih aktov,
- priprava splošnih aktov, proračuna in
zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in
drugih gradiv za občinske odbore in Občinski
svet Občine Preddvor,
- upravljanje z občinskim premoženjem,
- zagotavljanje izvajanja javnih služb in nadzor
nad njihovim izvajanjem,
- pospeševanje razvoja na področju
gospodarstva in družbenih dejavnosti.
10. člen
Delo Občinske uprave se deli na naslednje
enote:
- tajnik občinske uprave;
- za gospodarstvo, finance in družbene
dejavnosti;
- za varstvo okolja, urejanje prostora in
komunalnih zadev;
- za premoženjsko-pravne zadeve;
- sekretar občinskega sveta.
Glede na potrebe, se lahko organizirajo
dodatne enote.
11. člen
Tajnik Občine opravlja naloge strokovnega in
organzacijskega značaja, pomembne za delo
uprave, razen tistih, ki so navedene kot
pristojnosti organizacijskih enot, oziroma
smiselno sodijo v njihovo pristojnost.
Tajnik Občine skrbi in je odgovoren za
dosledno izvajanje zakona o splošnem
upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku, ter zagotavlja vodenje
evidence o upravnih stvareh v skladu s
predpisi.
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12. člen
Enota za gospodarstvo, finance in družbene
dejavnosti opravlja naloge z naslednjih
področij:
- proračun in zaključni račun,
- finančno poslovanje,
- blagajniško poslovanje,
- računovodstvo in knjigovodstvo,
- določene administrativne zadeve,
- določene naloge s področja gopodarstva in
družbene dejavnosti.
Enota za finančno računovodsko službo
opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti
uprave na področju finančnega poslovanja.
13. člen
Enota za varstvo okolja, urejanje prostora in
komunalnih zadev opravlja naloge z naslednjih
področij:
- urejanje prostora in urbanizem,
- stavbna zemljišča,
- kmetijska zemljišča,
- gozdovi,
- lokalne gospodarske javne službe,
- lokalne javne ceste in javne poti,
- stanovanjsko gospodarstvo.
Enota za varstvo okolja, urejanje prostora in
komunalnih zadev, opravlja tudi druge naloge
iz pristojnosti uprave na področju varstva
okolja, urejanja prostora in komunalnih zadev.
14. člen
Enota za premoženjsko-pravne zadeve opravlja
naloge iz naslednjih področij:
- pravne zadeve,
- priprava vseh pravnih aktov za delovanje
občinskega sveta in občinske uprave.
Enota za premoženjsko-pravne zadeve opravlja
tudi druge naloge iz pristojnosti uprave na
področju premoženjsko-pravnih zadev.
15. člen
Naloge iz pristojnosti uprave na področjih, ki
niso našteta v 11., 12., 13. in 14. členu tega
odloka opravlja tajnik, ki lahko, v soglasju z
županom, določi delavca za opravljanje nalog,
v katerega delonvo področje spada zadeva po
svoji naravi.
16. člen
Glede na obseg del, ki se bo pojavil pri
delovanju Občinske uprave Občine Preddvor,
se lahko predvidijo še dodatne zaposlitve (npr.
administrativna dela, sekretar, snažilka, cestar
in drugo). O dodatni zaposlitvi odloči župan.
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Vsaka nova zaposlitev se sklene za določen
čas, s poskusno dobo šest mesecev. Po
opravljeni poskusni dobi, se lahko sklene
delovno razmerje za nedoločen čas.
17. člen
Delavcem imenuje nazive župan. Župan tudi
odloča o njihovem napredovanju. O
disciplinski odgovornosti delavcev v upravi
odloča župan.
18. člen
Za urejanje položaja delavcev Občinske
uprave,
notranjo
organizacijo
in
sistematizacijo delovnih mest se smiselno
uporabljajo predpisi, ki veljajo za državne
organe, za področje pa zakon o razmerjih plač
v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti.
19. člen
Sredstva za delo uprave potrdi Občinski svet
na predlog župana, v višini pokrivanja
stroškov za opravljene naloge oziroma za
naloge, za katere so pooblaščeni.
Sredstva se zagotovijo v proračunu Občine
Preddvor.
Občinska uprava del svojih nalog, ki jih opravi
po posebnem naročilu, zaračunava. Ti prihodki
uprave so sestavni del proračuna.
Naloge, ki jih država prenese na upravo,
financira država iz državnega proračuna.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: odl 2/95
Datum: 12.10.1995

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

31.
***
Na podlagi 2. točke 7. člena zakona o turistični
taksi (Uradni list RS, št. 18/91) in 15. ter 18.
člena statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor 2/95), je Občinski svet

Občine Preddvor na svoji 9. seji 2.10.1995,
sprejel

ODLOK
o krajevni turistični taksi v Občini
Preddvor
1. člen
S tem odlokom se določa višina krajevne
turistične takse v Občini Preddvor, ki jo
plačujejo gostje za začasno bivanje v kraju
zunaj svojega stalnega bivališča.
2. člen
Krajevna turistična taksa v Občini Preddvor se
ne glede na sezono vrednoti z 10 točkami in je
enaka za domače in tuje goste, prenočitvena
taksa pa znaša 2 točki.
Obe taksi sestavljata turistično takso, katero
plača gost skupaj s plačilom storitev za
prenočevanje za vsak dan bivanja.
Prenočitvena taksa je prihodek republike,
krajevna taksa pa je prihodek Občine.
3. člen
Višina turistične takse se izračuna tako, da se
število točk pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke je določena z zakonom o
turistični taksi in jo usklajuje Vlada Republike
Slovenije.
4. člen
Sredstva krajevne turistične takse so
proračunska sredstva in se namenijo za
sofinanciranje storitev in ugodnosti, ki so jih
deležni brezplačno, za komunalne potrebe, ki
nastanejo zaradi turističnih dejavnosti, za
promotivne dejavnosti krajev v Občini
Preddvor in za sofinanciranje obrestne mere za
pospeševanje turizma fizičnim in pravnim
osebam, ki prispevajo k razvoju turizma v
Občini.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha za
območje Občine Preddvor, veljati odlok o
krajevni turistični taksi v Občini Kranj
(Ur.l.RS, št. 21/91).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.
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potnega naloga za izvedbo
pristojnosti Občinskega sveta.

Številka: odl 4/95
Datum: 12.10.1995

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

32.
***
Na podlagi 19. člena statuta Občine Preddvor,
je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 9.
seji, dne 2.10.1995 sprejel naslednji

SKLEP
o nagradi za delo in povrnitev potnih in
drugih stroškov članom Občinskega
sveta oziroma občinskim funkcionarjem
1. člen
Članom Občinskega sveta pripada za udeležbo
na redni ali izredni seji Občinskega sveta
Občine Preddvor nagrada za delo in sicer:
- predsedniku Občinskega sveta
8.000,00 SIT
- članom Občinskega sveta Članom
Občinskega sveta pripada za udeležbo na redni
ali izredni seji Občinskega sveta Občine
Preddvor nagrada za delo in sicer:
- predsedniku Občinskega sveta
8.000,00 SIT
- članom Občinskega sveta Članom
Občinskega sveta pripada za udeležbo na redni
ali izredni seji Občinskega sveta Občine
Preddvor nagrada za delo in sicer:
- predsedniku Občinskega sveta
8.000,00 SIT
- članom Občinskega sveta
4.000,00 SIT
V to nagrado so všteti tudi vsi potni stroški
oziroma druga nadomestila, ki se nanašajo na
prihod in odhod na redno oziroma izredno
sejo.
2. člen
Članom Občinskega sveta pripadajo tudi druga
povračila in nadomestila po predpisih, ki
veljajo za državne organe, če opravijo
službeno potovanje na podlagi izdanega
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iz

3. člen
Ta sklep velja takoj, uporablja pa se od 1.
januarja 1995 dalje. Finančna sredstva za te
izdatke se zagotovijo v občinskem proračunu.

Številka: Sos 28/95
Datum: 2.10.1995

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

33.
***
Na podlagi 23. in 26. člena Zakona o političnih
strankah (Uradni list RS, štev. 62/94) ter v
skladu z 98. členom statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo
Občine Preddvor štev. 2/95), je Občinski svet
Občine Preddvor na svoji 9. seji dne 2.10.1995
sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank v
Občini Preddvor
1. člen
V občinskem proračunu se zagotavlja
sofinanciranje političnih strank, katerih
kandidati so bili izvoljeni za člane Občinskega
sveta na strankarskih listah in sicer v
sorazmerju s številom glasov, ki jih je dobila
posamezna lista na zadnjih volitvah. V to
razmerej po številu glasov volilcev se vključi
tudi stranka, ki je kandidirala izvoljenega
župana.
Sofinanciranje znaša mesečno 30,00 SIT za
vsak dovljeni glas na volitvah za občinski svet
in mesečno 30,00 SIT za vsak dobljeni glas za
župana.
2. člen
Sredstva se strankam dodeljujejo mesečno na
njihov žiro račun.
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3. člen
Politične stranke so na podlagi predloženih
dokazil upravičene do povrnitve stroškov
volilne kampanije v maksimalnem znesku, to
je 30,00 SIT na volilca. Do povrnitve stroškov
volilne kampanije v znesku 30,00 SIT na
volilca je na podlagi predloženih dokazil
upravičena tudi stranka, ki je kandidirala
izvoljenega župana.
4. člen
Znesek iz 1. člena tega sklepa se mesečno
usklajuje z indeksom rasti drobnoprodajnih
cen po zadnjih podatkih Zavoda RS za
statitstiko oziroma ustreznega vladnega
organa.
5. člen
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja
pa se od 1. januarja 1995 dalje.

Številka: Sos 29/95
Datum: 12.10.1995

sicer glede na vrsto rabe objekta in glede na to,
ali je investitor občan Obične Preddvor ali ne.
2. člen
Investitorju, občanu Občine Preddvor, se
odmerja sorazmerni delež v višini 20 %
izračunane vrednosti za stanovanjsko gradnjo,
za poslovne objekte v višini
50 % , za počitniške objekte pa v višini 70 %
izračunane vrednosti prispevka.
3. člen
Investitorju, ki ni občan Občine Preddvor, se
odmerja sorazmerni delež v višini 50 %
izračunane vrednosti za stanovanjske objekte,
v višini 80 % za poslovne in v višini 100 % za
počitniške objekte.
4. člen
Sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem
glasilu Občine Preddvor in velja za vse vloge,
prispele po tem datumu.

Številka: Sos 34/95
Datum: 12.10.1995

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

34.
35.
***
Na podlagi 21. člena zakna o lokalni
samoupravi (Ur.l.RS 72/93) in 15. člena
statuta Občine Preddvor, je Občinski svet
Občine Preddvor na svoji 9. seji dne 2.10.1995
na predlog župana sprejel

***
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS 72/93) in 35., 36., 37. in
38. člena statuta Občine Preddvor, je občinske
svet občine Preddvor na svoji 9. seji dne
2.10.1995 na predlog komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja sprejel

SKLEP
o spremembi olajšav za plačilo
sorazmernega dela stroškov priprave in
opremljanja stavbnih zemljišč
1. člen
Sorazmerni del stroškov priprave in
opremljanja
stavbnega
zemljišča
s
komunalnimi in drugimi objekti in napravami
sekundarnega omrežja se odmerja na dosedanji
način, s tem, da se znižajo pavšalne olajšave za
investitorje na območju Občine Preddvor in

SKLEP
o imenovanju Odbora za turizem
Občine Preddvor
1. člen
Imenuje se odbor za turizem Občine Preddvor
v sestavi:
predsednik:
Marjan ROBLEK, Bašelj 63, Preddvor
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člani:
Milan UŠLAKAR, Breg ob K. 14, Preddvor
Stane ARH, Francarija 33, Preddvor
Peter ZUPAN, Bašelj 29a, Preddvor
Franci GAŠPERLIN, Bašelj 22, Preddvor
Mirjam PAVLIČ, Ul. J.Turnograjske 1 Pr.
Ivan LIPAR, Šolska ulica 3, Preddvor
2. člen
Sklep velja takoj.

Številka: Sos 30/95
Datum: 2.10.1995
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Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

37.
***
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni
saamoupravi (Ur.l.RS 72/93) in 35., 36., 37. in
38 člena statuta Občine Preddvor, je občinski
svet občine Preddvor na svoji 9. seji dne
2.10.1995 na predlog komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja sprejel

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

SKLEP
o imenovanju Odbora za kmetijstvo in
gozdarstvo Občine Preddvor

36.
***
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS 72/93) in 35., 36., 37. in
38. člena statuta Občine Preddvor, je občinski
svet občine Preddvor na svoji 9. seji dne
2.10.1995 na predlog komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja sprejel

SKLEP
o imenovanju Odbora za malo
gospodarstvo Občine Preddvor
predsednik:
Maruša LAVRINŠEK, Breška pot 12,
Preddvor
člani:
Brane KLAKOČAR, Srednja Bela, Preddvor
Franc HUDELJA, Belska cesta 23, Preddvor
Valentin ROZMAN, Breg ob Kokri 26,
Preddvor
Jože MALI, Tupaliče 58, Preddvor
Jože SODNIK, Tupaliče 41, Preddvor

1. člen
Imenuje se odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
Občine Preddvor v sestavi:
predsednik:
Janez ZAPLOTNIK, Spodnja Bela 4, Preddvor
člani:
Janez ALEŠ, Mače 2, Preddvor
Jože REZMAN, Kokra 19, jezersko
Janez SODNIK, Tupaliče 42, Preddvor
Ivan MARKIČ, Bašelj 16, Preddvor
Jože GREGORC, Mače 13, Preddvor
Ciril ZUPIN, Tupaliče 21, Preddvor
Srečo ROBLEK, Bašelj 52, Preddvor
Tomaž POLAJNAR, Kokra 45, Jezersko
Slavko ROBLEK, Bošelj, Preddvor
Igor MURI, Zg. Jezersko 74, Jezersko,
Janez ŠENK, Nova vas 3, Preddvor
Jože JAGODIC, Hraše 6, Preddvor
Tončka KARNIČAR, Možjanca 8, Preddvor
Ciril ARH, Tupaliče 10, Preddvor
Živa LAVRIČ, Breg ob Kokri, 1, Preddvor
Jože KRČ, Nova vas 9, Preddvor
2. člen
Sklep velja takoj.

2. člen
Sklep velja takoj.
Številka: Sos 31/95
Datum: 2.10.1995

Številka: Sos 32/95
Datum: 2.10.1995
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Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

38.
***
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS 72/93) in 35. in 36. člena
statuta Občine Preddvor, je občinski svet
občine Preddvor na svoji 9. seji dne 2.10.1995
na predlog komisikje za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja sprejel

SKLEP
o imenovanju Komisije za vloge in
peticije v Občini Preddvor
1. člen
Imenuje se Komisija za vloge in peticije v
Občini Preddvor v sestavi:
predsednik:
Tone ROBLEK, Spodnja Bela 14, Preddvor
člana:
Marjan TRTNIK, Ul. J. Turnograjske 8,
Preddvor
Marko NAGLIČ, Zgornja Bela 4, Preddvor
2. člen

SKLEP
o izdajanju lokalnega glasila Občine
Preddvor
1. člen
Za potrebe informiranja občanov Občine
Preddvor, se izdaja lokalno informativno
glasilo.
Ime glasila:
Izdajatelj:

Preddvorska cajna
Občinski svet Občine
Preddvor, Dvorski trg 10,
64205 Preddvor
Zvrst javnega glasila:
Lokalno informativni časopis
Čas izhajanja: Občasno
Naslov ured.: Občina Preddvor, Dvorski trg
10, 64205 Preddvor
2. člen
Časopis bo izhajal v slovenskem jeziku.
3. člen
Občinski svet Občine Preddvor imenuje 5članski uredniški odbor.
4. člen
Sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.

Številka: Sos 35/95
Datum: 2.10.1995

Sklep velja takoj.
Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

Številka: Sos 33/95
Datum: 2.10.1995

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

39.

40.
***
Na podlagi 27. člena statuta Občine Preddvor,
je občinski svet občine Preddvor na svoji 9.
seji dne 2.10.1995 sprejel

***
Na podlagi 35. člena statuta Občine Preddvor,
je občinski svet občine Preddvor na svoji 9.
seji dne 2.10.1995 sprejel

SKLEP
o razrešitvi sekretarja občinskega sveta
Občine Preddvor

URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR - Št. 4 II. 1996

1. člen
Na predlog Občinske uprave se kot sekretar
Občinskega sveta Občine Preddvor razreši
gospod Marko BOHINEC, Šiška 16, Preddvor.
2. člen
Sklep velja z imenovanjem novega sekretarja
Občinskega sveta Občine Preddvor.

Številka: Sos 36/95
Datum: 2.10.1995

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

41.
***
Na podlagi 27. člena statuta Občinje Preddvor,
je občinski svet občine Preddvor na svoji 9.
seji dne 2.10.1995 sprejel

SKLEP

Stran 45

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

42.
***
Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list
RS, št. 64/94) in sklepa skl 4/95 (Uradno
glasilo Občine Preddvor št. 2/95) zdajam

SKLEP
o razrešitvi člana občinskega štaba za
civilno zaščito
1. člen
Razreši se član občinskega štaba za civilno
zaščito Občine Preddvor.
član:
Branko POLIČAR, Belska cesta 34, Preddvor,
odgovoren za RBK zaščito.
2. člen
Sklep začne veljati takoj.

o imenovanju sekretarja občinskega
sveta Občine Preddvor
Številka: skl 6/95
Datum: 12.6.1995
1. člen
Na predlog svetnikov, Občinski svet Občine
Preddvor imenuje gospo Ireno ZUPAN,
uslužbenko VVZ Kranj, stanujočo Bašelj 29a,
Preddvor, za sekretarja Občinskega sveta
Občine Preddvor.
2. člen
Sekretar Občinskega sveta opravlja strokovno
in administrativno pomoč pri pripravi in
vodenju sej Občinskega sveta, njegovih
komisij in odborov.
Delo opravlja nepoklicno.

župan
Miroslav ZADNIKAR

43.
***
Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list
RS št. 64/94) izdajam:

3. člen
Sklep velja takoj.

Številka: Sos 37/95
Datum: 2.10.1995

SKLEP
o imenovanju člana občinskega štaba za
civilno zaščito

Stran 46

URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR - Št. 4 II. 1996

1. člen
Imenuje se član občinskega štaba za civilno
zaščito Občine Preddvor:

Številka: skl 10/95
Datum: 18.7.1995

župan
Miroslav ZADNIKAR

član:
Jože SODNIK, Zgornja Bela 56, Preddvor.
2. člen
Sklep začne veljati takoj.

45.
***
Na podlagi 100. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in
14/95) izdajam:

Številka: skl 7/95
Datum: 12.6.1995

župan
Miroslav ZADNIKAR

SKLEP
o imenovanju komisije za pripravo
delitveno premoženjske bilance v Občini
Preddvor

44.
***
Na podlagi 10. člena Pravilnika o porabi
sredstev Občine Preddvor namenjenih za
stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero
(Uradno glasilo Občine Preddvor 3/95)
izdajam

o imenovanju stanovanjske komisije
Občine Preddvor

predsednik:
član:
član:
član:
član:

član:

Borut GRADIŠAR, Tupaliče
a, Preddvor
Jože ZORMAN, Šiška 21,
Preddvor
Milan KOCJAN, Zg. Jezersko
106b

2. člen
Sklep začne veljati takoj.
Občine

Alenka TIČAR, Breška pot
10, Preddvor
Marija ŽEPIČ, Bašelj 61,
Preddvor
Franci BIZJAK, Zg. Bela 44,
Preddvor
Marjan NOVAK, Belska c.
46, Preddvor
Marko BOHINEC, Šiška 16,
Preddvor

2. člen
Sklep začne veljati takoj.

predsednik:
član:

SKLEP

1. člen
Imenujem stanovanjsko komisijo
Preddvor v sestavi:

1. člen
Imenujem komisijo za pripravo delitveno
premoženjske bilance v Občini Preddvor v
sestavi:

Številka: skl 11/95
Datum: 1.9.1995

župan
Miroslav 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.

