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14.
***
Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 7. člena statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) je
občinski svet Občine Preddvor na svoji 17. redni seji dne
21.8.2008, sprejel

LETO XIV

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

Številka: 00104-0001/04-odl148/08
Preddvor, 21. avgust 2008
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

ODLOK
o spremembi odloka o grbu in zastavi Občine
Preddvor
1. člen
V 10. členu odloka o grbu in zastavi Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 10/2004) (v
nadaljevanju: odlok) se spremeni besedilo in se po
novem glasi:
Zastava je pravokotne oblike, praviloma v razmerju
stranic 1:2 (širina:dolžina). Zastava je dvobarvna, modro
- bela, razdeljena po dolžini na tri enake dele. Srednja
tretjina je modra (Pantone Proces Blue), ostali tretjini
beli. V sredini srednje tretjine zastave, na modri podlagi,
stoji grb Občine Preddvor z modro obrobo, pokončno
glede na dolžino zastave.
2. člen
Naslov „V. Kazenske določbe“ se spremeni tako, da se
glasi „V. Določbe o sankcijah“.
3. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
Z globo v višini 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki
je v nasprotju s tem odlokom (2. člen);
2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali
po zunanjosti neprimerna za uporabo (4. člen);
3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim
redom, ali tako, da krni ugled občine (4. člen);
4. če uporablja grb ali zastavo občine ali njune
sestavne dele brez dovoljenja pristojnega organa
(3. člen);
5. če namerno poškoduje ali uniči zastavo.
Z globo v višini 250 EUR se kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
Z globo v višini 150 EUR se kaznuje fizična oseba, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

15.
***
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 7.
člena statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 2/99) je občinski svet Občine Preddvor na
svoji 17. seji dne 21.8.2008 sprejel
ODLOK
o himni Občine Preddvor
1. člen
(1) Ta odlok ureja himno Občine Preddvor.
(2) Himna označuje pripadnost Občini Preddvor. Navzoči
himno poslušajo stoje.
2. člen
(1) Himna se lahko uporablja le v obliki, z vsebino in na
način, ki je določen s tem odlokom.
(2) Himna Občine Preddvor je refren pesmi ‘’Preddvor,
moj dom” avtorja besedila Francija Trstenjaka, na
melodijo Branka Tičarja in aranžma Jureta Valjavca.
(3) Notnega zapisa melodije himne se ne sme zavarovati
ali uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za
označevanje blaga ali storitev.
3. člen
(1) Himna se izvaja z glasbili, s petjem, ali z glasbili in s
petjem ter z recitiranjem besedila.
(2) Himne ni dovoljeno izvajati z namenom tržnega
oglaševanja oziroma zaznamovanja storitev.
4. člen
Himno se lahko izvaja:
1. na začetku sej Občinskega sveta občine
Preddvor;
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2.

3.
4.

5.

ob uradnem prihodu predsednika republike,
voditelja tuje države ali pooblaščenega
predstavnika mednarodne organizacije v
Občino Preddvor ter ob njegovem slovesu
iz Občine Preddvor;
na slovesnostih, s katerimi se zaznamujejo
dogodki, ki so pomembni za Občino
Preddvor;
ob mednarodnih srečanjih, športnih,
kulturnih
in
drugih
tekmovanjih,
humanitarnih prireditvah ali podobnih
akcijah, v katerih sodeluje Občina
Preddvor, v skladu s pravili in običaji
takšnih shodov;
v drugih primerih, če uporaba himne ni v
nasprotju s tem odlokom.

5. člen
(1) Če se himna Občine Preddvor izvaja skupaj s
himno Republike Slovenije, se izvede najprej himno
Republike Slovenije, nato pa himno Občine Preddvor.
(2) Če se himna Občine Preddvor izvaja skupaj s
slovesno pesmijo mednarodne ali druge organizacije ali
himno tuje države, se izvede najprej slovesno pesem
mednarodne ali druge organizacije ali himno tuje države
in nato himno Občine Preddvor.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.

št. 7

30. oktober 2008

16.
***
Zaradi pomotoma izpadle navedbe predpisa v preambuli
Odloka o občinskih cestah v Občini Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 6/08) je občinski svet Občine
Preddvor na svoji 18. redni seji, dne 23.10.2008 sprejel
Popravek odloka
o občinskih cestah v Občini Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 6/08)
V preambuli Odloka o občinskih cestah v Občini
Preddvor se za navedbo 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 92/05 in 45/08)
doda: »3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 3/07-UPB-4, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08 in 76/08)«.

Številka: 371-0008/08-171/11
Preddvor, 30. oktober 2008
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

Številka: 00104-0001/04-odl147/08
Preddvor, 21. avgust 2008
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

Priloga: besedilo himne
PREDDVOR MOJ DOM
Refren:
PREDDVOR, PREDDVOR,
JE SVETI PETER TVOJ IN NAŠ PATRON,
KI PROSI NAM VARSTVA POMOČI,
ZA STARE ZA MLADE ZA VSE LJUDI.
PREDDVOR, PREDDVOR,
V PRIJAZNI TEJ VASICI RAD ŽIVIM,
PREDDVOR, MOJ PREDDVOR,
ZATO TE S PESMIJO SLAVIM.

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel 275 10 00, fax 275 10 20,
e:mail obcina.preddvor@siol.net - Id.št. SI77195108 - TRR 01295-0100006887 Odgovorni urednik: Miran Zadnikar - Urejanje: Marko Bohinec - Razmnoževanje:
Občina Preddvor - Glasilo izhaja po potrebi in je brezplačno - Reklamacije se
upoštevajo 30 dni po izidu.

