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29.
***
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 s spremembami in
dopolnitvami) je občinski svet Občine Preddvor na 31.
redni seji dne 24.10.2018 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA OBČINE PREDDVOR
1. člen
V 1. členu Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 8/2009 in 1/2011) (v
nadaljevanju statut) se doda nov deveti odstavek, ki se
glasi:
»Občina Preddvor v okviru ustave in zakona samostojno
ureja in opravlja lokalne zadeve javnega pomena ter
naloge, določene z zakonom in s predpisi občine.«
2. člen
V 2. členu statuta se izraz »krajevnih skupnosti«
nadomesti s izrazom »ožjih delov občine«.
3. člen
Spremeni se besedilo 3. člena statuta, ki se po
novem glasi:
»Občina v okviru ustave in zakona samostojno
ureja in opravlja tudi naloge iz državne pristojnosti, ki so
nanjo prenesene z zakoni in so za njih s strani države
zagotovljena potrebna sredstva.«
4. člen
V 7. členu statuta se doda nova, 13. točka, ki se
glasi:
»13. Podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob
posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«
5. člen
V drugem odstavku 9. člena statuta se na koncu
doda besedilo:
»Pri tem je dolžna varovati osebne podatke ter državne,
uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z
zakonom, drugim predpisom ali z aktom občinskega
sveta ali aktom drugih organizacij porabnikov
proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro
ime in integriteto posameznika.«
V istem členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Področje načina hrambe in varovanja osebnih podatkov
se podrobneje uredi s Pravilnikom o zavarovanju osebnih
podatkov,usklajenim z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.«
6. člen
V petem odstavku 11. člena statuta se izraz
»direktor« nadomesti s izrazom »tajnik občine«.

LETO XXIV

7. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 25. člena
statuta, ki se po novem glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
- odbor za zdravstvo in socialne zadeve,
- odbor za družbene dejavnosti,
- odbor za gospodarstvo,
- odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe
- odbor za proračun, finance in premoženjsko
pravne zadeve
- statutarna komisija.«
Spremeni se besedilo drugega odstavka 25.
člena, ki se po novem glasi:
»Odbori štejejo 6 (šest) članov, razen odbora za
gospodarstvo, ki šteje 8 (osem) članov, komisija pa 3 (tri)
člane. Delovno področje in število članov posameznega
delovnega telesa občinskega sveta se določi s
poslovnikom občinskega sveta.«
8. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 26. člena
statuta, ki se po novem glasi:
»Člane odborov in komisije imenuje občinski svet izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih
občanov z znanji, izkušnjami in strokovnostjo z
delovnega področja posameznega odbora. Obrazložen
predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
Spremeni se besedilo tretjega odstavka 26. člena,
ki se po novem glasi:
» Prvo sejo delovnega telesa skliče župan najkasneje v
roku 6 mesecev po imenovanju članov.«
9. člen
V 27. členu statuta se doda nov, drugi odstavek, ki
se glasi:
»Komisije in odbori občinskega sveta se skličejo najmanj
dvakrat letno.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
10. člen
V sedmi alineji drugega odstavka 30. člena statuta
se izraz »direktorja občinske uprave« nadomesti s
izrazom »tajnika občine«.
11. člen
Spremeni se naslov 6. točke statuta, ki se po
novem glasi:
»6. Občinsko odvetništvo«
12. člen
Spremeni se besedilo 63. člena statuta, ki se po
novem glasi:
»Občina lahko ima občinsko odvetništvo, ki pred sodišči
in drugimi državnimi organi zastopa občino.
Po pooblastilu lahko občinsko odvetništvo zastopa tudi
druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občina.
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Občinsko odvetništvo se ustanovi z odlokom, v katerem
občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma
pooblastila. Za občinsko odvetništvo se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno odvetništvo.
Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi
medobčinsko odvetništvo.«
13. člen
Spremeni se besedilo 66. člena statuta, ki se po
novem glasi:
»Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb
občanov na območju posameznih naselij so v občini
ustanovljeni ožji deli občine ( nekdaj krajevne skupnosti).
Ožji deli občine so del občine v teritorialnem,
funkcionalnem ter organizacijskem smislu in niso
samostojne pravne osebe.
Pobudo za ustanovitev novega ožjega dela občine,
njegovo ukinitev ali spremembo njegovega območja
lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali 10
odstotkov volivcev s tega območja po postopku in na
način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.
Ožje dele občine ustanovi, ukine ali spremeni njihovo
območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni
volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja
prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče
župan za območje, na katerem naj bi se ustanovil ožji del
občine.«
14. člen
V prvem odstavku 67. člena statuta se izraz
»krajevne skupnosti« nadomesti s izrazom »ožji deli
občine«.
V deseti alineji prvega odstavka 67. člena statuta
se izraz »skupnosti« nadomesti s izrazom »ožjih delov
občine«.
V drugem odstavku 67. člena statuta se izraz
»krajevnih skupnosti« nadomesti s izrazom »ožjih delov
občine«.
15. člen
Spremeni se besedilo prvega in drugega
odstavka 68. člena statuta, ki se po novem glasita:
»Zaradi zagotovitve sodelovanja ožjih delov občine pri
opravljanju javnih zadev v občini, občinski svet kot svoja
posvetovalna telesa ustanovi z odlokom krajevne odbore.
Krajevni odbor posameznega ožjega dela občine in šteje
največ šest članov, članstvo pa sestavljajo vsi občinskih
svetniki s teritorija ožjega dela občine in teritorialno t.j. po
krajih posameznega ožjega del občine ustrezno
zastopani občani. Z odlokom se določi organizacija in
način dela krajevnih odborov.
Člane krajevnih odborov imenuje in razrešuje občinski
svet na predlog komisije občinskega sveta za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.«
16. člen
V prvem odstavku 69. člena statuta se
»krajevnih skupnosti« nadomesti s izrazom »ožjih
občine«.
V tretjem odstavku 69. člena statuta se
»krajevnih skupnosti« nadomesti s izrazom »ožjih
občine«.

izraz
delov
izraz
delov

17. člen
V 70. členu statuta se izraz »krajevno skupnost«
nadomesti s izrazom »ožji del občine«, izraz »krajevne
skupnosti« pa z izrazom »ožjega dela občine«,
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18. člen
V prvem odstavku 72. členu statuta se črta šesta
alineja.
19. člen
Spremeni se besedilo 73. člena statuta, ki se po
novem glasi:
»Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali
več ožjih delov občine, za posamezno naselje ali
zaselek.
Župan mora sklicati Zbor občanov v posameznem ožjem
delu občine v roku 3 mesecev od imenovanja krajevnega
odbora tega ožjega dela občine.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na pobudo
občinskega sveta ali krajevnega odbora.«
20. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 74. člena
statuta, ki se po novem glasi:
»Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na
zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor
občanov v posameznem ožjem delu občine pa na
zahtevo najmanj 10 odstotkov volivcev v tem ožjem delu
občine.«
21. člen
V drugem odstavku 76. člena statuta se izraz
»direktor občinske uprave« obakrat nadomesti s izrazom
»tajnik občine«.
22. člen
V 81. členu statuta se doda tretji odstavek, ki se
glasi:
»Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega
državnega portala e-uprava z varnim elektronskim
podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. V takem
primeru pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice,
sprejme elektronsko podpisan obrazec, na podlagi
uradnih evidenc preveri identiteto volivca in veljavnost
varnega elektronskega podpisa v skladu z zakonom, ki
ureja elektronski podpis. Na podlagi pravilno
podpisanega elektronskega obrazca pristojni organ, ki
vodi evidenco volilne pravice, izda pobudniku potrjen
obrazec, kjer namesto podpisa volivca doda uradni
zaznamek o elektronskem podpisu ter takšen obrazec
potrdi. V primeru, da podpisnik ali elektronski podpis ne
izpolnjuje z zakonom določenih pogojev, pristojni organ,
ki vodi evidenco volilne pravice, ali centralni informacijski
sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje zavrne
potrditev obrazca in o tem elektronsko obvesti
podpisnika.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti.
23. člen
Spremeni se besedilo drugega odstavka 89. člena
statuta, ki se po novem glasi:
»Opravljanje javnih služb zagotavlja občina na načine, ki
jih določa zakon, zlasti pa:
 neposredno v okviru občinske uprave,
 z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih
podjetij,
 z dajanjem koncesij,
 z javno zasebnim partnerstvom.«
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24. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začno veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine
Preddvor.
Številka: st-3/09
Preddvor, 24. oktober 2018
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

30.
***
Na podlagi 20. člena Statuta občine Preddvor (Uradno
glasilo občine Preddvor, št. 8/09, 1/11 in 10/18) je
Občinski svet Občine Preddvor, na 31. seji, dne 24. 10.
2018 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE PREDDVOR
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 3/2011) – (v
nadaljevanju: poslovnik) se spremeni 60. člen, ki se po
novem glasi:
»Stalna delovna telesa sveta ustanovljena s statutom
občine so naslednji odbori in komisija:
odbor za zdravstvo in socialne zadeve,
odbor za družbene dejavnosti,
odbor za gospodarstvo,
odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe,
odbor za proračun, finance in premoženjsko
pravne zadeve
statutarna komisija.
2. člen
Spremeni se 61. člen poslovnika, ki se po novem glasi:
»(1) Odbor za zdravstvo in socialne zadeve ima 6 (šest)
članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju zdravstva in
socialnega varstva, ki so svetu predlagani v sprejem,
oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s
predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega
akta.
(4) Odbor za zdravstvo in socialne zadeve lahko
predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti na področju zdravstva in socialnega varstva.«
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3. člen
Spremeni se 62. člen poslovnika, ki se po novem glasi:
»(1) Odbor za družbene dejavnosti ima 6 (šest) članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju predšolske
vzgoje, šolstva, športa in kulture, ki so svetu predlagani v
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda
stališče s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega
akta.
(4) Odbor za družbene dejavnosti lahko predlaga svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
področju predšolskega varstva, šolstva, športa in
kulture.«
4. člen
Spremeni se 63. člen poslovnika, ki se po novem glasi:
»(1) Odbor za gospodarstvo ima 8 (osem) članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva,
obrti, podjetništva, kmetijstva in turizma, ki so svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
svetu poda stališče s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega
akta.
(4) Odbor za gospodarstvo lahko predlaga svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
področju gospodarstva, obrti, podjetništva, kmetijstva in
turizma.«
5. člen
Spremeni se 64. člen poslovnika, ki se po novem glasi:
»(1) Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe ima 6 (šest) članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju urejanja
prostora in gospodarske infrastrukture, ki so svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
svetu poda stališče s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega
akta.
(4) Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe lahko predlaga svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
področju
urejanja
prostora
in
gospodarske
infrastrukture.«
6. člen
Spremeni se 65. člen poslovnika, ki se po novem glasi:
»(1) Odbor za proračun, finance in premoženjsko pravne
zadeve ima 6 (šest) članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju proračuna in

42. stran

URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR

premoženjsko pravnih zadev, ki so svetu predlagani v
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda
stališče s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega
akta.
(4) Odbor za proračun, finance in premoženjsko pravne
zadeve lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge
akte iz njegove pristojnosti na področju proračuna in
premoženjsko pravnih zadev.«
7. člen
V celoti se črta 66. člen poslovnika.
8. člen
Spremeni se drugi odstavek 105. člena poslovnika, ki se
po novem glasi:
»(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog
predlagatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali
imenovanje ali na predlog najmanj 1/4 članov sveta.
Postopek za razrešitev člana delovnega telesa
občinskega sveta se lahko začne tudi na obrazložen
predlog posameznega člana občinskega sveta, ki je član
takšnega delovnega telesa. Če predlagatelj razrešitve
ni komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri komisiji.«
Spremeni se tretji odstavek 105. člena poslovnika, ki se
po novem glasi:
»(3) Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v
kateri so navedeni razlogi za razrešitev, razen v primeru,
ko je razrešitev predlagana zaradi kršitve 2. odstavka 27.
člena Statuta.«
9. člen
Ta poslovnik začne veljati dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: 011-0001/10-posl02/11
Preddvor, 24. oktober 2018
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SKLEP
o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini
Preddvor
1. člen
Najemnina za grobove na pokopališčih v Občini Preddvor
znaša:
STORITEV

Najemnina za enojni grob-letno
Najemnina za enojni grob in pol-letno
Najemnina za dvojni grob-letno
Najemnina za trojni grob-letno
Najemnina za četverni grob-letno
Taksa za nov enojni grob
Taksa za nov dvojni grob

CENA Z DDV

16,92 EUR
25,38 EUR
33,12 EUR
49,30 EUR
65,47 EUR
40,28 EUR
80,51 EUR

2. člen
Cena za opravljene storitve na pokopališčih v Občini
Preddvor znaša:
STORITEV

CENA Z DDV

Najemnina mrliške vežice in kuhinja –
25,81 EUR
dnevno
Taksa ob postavitvi spomenika
33,44 EUR
Najemnina poslovilna avla+sanitarije20,64 EUR
dnevno
Najem vežic se zaračunava po sistemu 1 (en) dan
najema je vsak začeti dan.
3. člen
S tem sklepom se razveljavi Sklep o določitvi cen storitev
na pokopališčih v Občini Preddvor, št. s-os021/2015 z
dne 16. 12. 2015 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
13/15).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od 1. 1. 2019
dalje do spremembe.
Številka: s-os053/2018
Preddvor, 24. oktober 2018

Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

31.
***
Na podlagi 37. člena Odloka o pokopališkem redu v
Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
9/01) in Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 8/09, 01/11) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 31. seji dne 24. 10. 2018 sprejel

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.

