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***
Na podlagi 7. In 30. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/2009) izdajam

***
Na podlagi 21. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št.
66/2009-UPB7 in 22/2010) ter 7. in 30. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
8/2009) izdajam

SKLEP
o imenovanju pokopališkega odbora Občine
Preddvor
1. člen
S tem sklepom se ustanovi Pokopališki odbor Občine
Preddvor, kot posvetovalno in usklajevalno telo za
usmerjanje in nadzorovanje izvajanja pokopališke in
pogrebne dejavnosti v Občini Preddvor.
2. člen
Člani pokopališkega so:
Janez POLAJNAR, Francarija 2, Preddvor
(predsednik)
Ciril ZORMAN, Srednja Bela 59, Preddvor in
Rok VALJAVEC, Kokra 9b, Preddvor.
3. člen
Naloge sveta so:
sprejemanje predlogov iz dejavnosti pokopaliških
storitev,
sprejemanje predlogov iz dejavnosti pogrebnih
storitev,
sprejemanje predlogov iz dejavnosti urejanja
pokopališč.
4. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo odbora
zagotavlja režijski obrat Občine Preddvor.
5. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem
glasilu Občine Preddvor
Številka: 033-0006/10-s029/10
Preddvor, 20. december 2010
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

SKLEP
o imenovanju Sveta za javno varnost Občine
Preddvor
1. člen
S tem sklepom se ustanovi Svet za javno varnost (v
nadaljnjem besedilu: svet) za območje Občine Preddvor.
2. člen
Svet se ustanavlja z namenom, da opravlja naloge, ki so
usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov,
spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno
organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in
odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter da skrbi
za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in
predpisov ter posledično v zvezi s tem izvajanje ukrepov,
ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni
povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih:
varnosti, preventive in reševanja problematike na
področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov
javnega reda in miru
varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu ter
na drugih področjih, ki neposredno ali posredno
vplivajo na varnost občanov.
3.člen
V okviru svojih pristojnosti svet opravlja zlasti naslednje
naloge:
1. preučuje, spremlja, obravnava, analizira obstoječo
problematiko s področja naštetih v 2. členu ter druge
varnostno vzgojne pojave in dogodke in predlaga
organom, ki urejajo posamezna področja navodila,
ukrepe oziroma morebitne rešitve nastalih težav v
lokalni skupnosti;
2. sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo z
dejavnostjo, katerih cilji so usmerjeni k zagotavljanju
večje varnosti in strpnosti med občani;
3. oblikuje načrte dela za odpravljanje vzrokov, ki
pogojujejo razraščanje kriminala v družbi,
4. oblikuje prioritetne liste reševanja varnostnih
problemov;
5. načrtuje projekte, v katerih lahko sodelujejo različne
organizacije ali posamezniki, ki se ukvarjajo z
aktivnostmi, ki posredno ali neposredno vplivajo na
odpravljanje vzrokov asocialnih dejanj v določenem
okolju;
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oblikuje delovne skupine izvrševanje posameznih
nalog;
sodeluje, spremlja in spodbuja delovanje in izvajanje
različnih preventivnih programov, namenjenih vsem
občanom, ki iščejo pomoč;
opravlja druge zadeve s področja preventive na področju javnega reda, zatiranju kriminalitete in drugih
oblik patoloških stanj.

4.člen
Svet sestavljajo:
- Marko BOHINEC, direktor občinske uprave, kot
predsednik,
- Alojzij ZUPAN, Policijska postaja Kranj,
- Branko KOŠIR, predsednik Gasilske zveze Kokra,
Mandat članov traja štiri leta. Člane po preteku mandata
imenuje župan.
V delovanje sveta se lahko vključujejo tudi drugi organi,
organizacije in društva, ki lahko neposredno ali posredno
vplivajo na varnost občanov.
5. člen
Strokovno pripravo gradiva opravljajo strokovne službe
posameznih organizacij, administrativno tehnične naloge
za svet opravlja uprava Občine Preddvor.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.
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2. člen
Za strokovno pomoč pri vodenju in izvajanju operativnih
nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah imenujem člane štaba Civilne zaščite Občine
Preddvor:
Franc BIZJAK, Zgornja Bela 44, 4205 Preddvor
(Komisija za ocenjevanje škode)
Franc DOLINŠEK, Tupaliče 55a, 4205 Preddvor
(poveljnik PGD Preddvor)
Aleš DEMŠAR, Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj
(Policijska postaja Kranj)
Saša PIVK AVSEC, Potoče 33, 4205 Preddvor (stiki
z javnostjo).
3. člen
S tem sklepom preneha veljati Sklep o imenovanju
poveljnika in članov štaba Civilne zaščite Občine
Preddvor (številka: 03-s001/2 z dne 08.01.2003.
4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: 846-0001/10-s033/10
Preddvor, 23. december 2010
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

Številka: 11-0006/10-s030/10
Preddvor, 20. december 2010
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

36.
***
Na podlagi 87. in 98. člena Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
51/2006-UPB1 in 97/2010) ter 32. člena Statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/2010)
izdajam

SKLEP
o imenovanju poveljnika in članov štaba Civilne
zaščite Občine Preddvor
1. člen
Za operativno in strokovno vodenje ter izvajanje zaščite,
reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
imenujem:
I. poveljnika Civilne zaščite Občine Preddvor:
Branko KOŠIR, stanujoč Šiška 1, 4205 Preddvor
II. namestnika poveljnika Civilne zaščite Občine Preddvor
Marko BOHINEC, stanujoč Šiška 16, 4205 Preddvor

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.

