URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 4

Preddvor, 18. marec 2019

***
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 8/09, 1/11, 13/18 – UPB-1)
in predloga Občinske uprave je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 3. redni seji dne 27. 02. 2019 sprejel

PARC. ŠT.
1684/2
1670/1
1667/5
1628/8

K.O.
2084 Bela
2083 Breg ob Kokri
2084 Bela
2083 Breg ob Kokri

ID
6880430
6889974
6859833
6693687

izvzame iz javnega dobra.

SKLEP
o izvzemu zemljišča
1. člen
Občinski svet Občine Preddvor je sklenil, da se
zemljišča:
K.O.
2082 Tupaliče
2078 Kokra
2078 Kokra
2078 Kokra

LETO XXV

1. člen
Občinski svet Občine Preddvor je sklenil, da se
zemljišča:

16.

PARC. ŠT.
882/2
296/5
724/53
598/3

PREDDVOR

ID
6537212
2977603
6752853
1152975

2. člen
Na nepremičnini iz 1. člena tega sklepa pridobi
lastninsko pravico Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205
Preddvor, matična št. 5874599000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: 478-0022/13-s015/12
Preddvor, 28. februar 2019

izvzame iz javnega dobra.
2. člen
Na nepremičnini iz 1. člena tega sklepa pridobi
lastninsko pravico Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205
Preddvor, matična št. 5874599000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: 478-0005/2019-s014/12
Preddvor, 28. februar 2019
Občina Preddvor
Rok Roblek
župan

Občina Preddvor
Rok Roblek
župan

18.
***
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 25. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
08/09 in št. 03/11, 13/18-UPB-1) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 1. dopisni seji dne 07. 02. 2019 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Krajevnega odbora Potoče
17.
***
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 8/09, 1/11, 13/18 – UPB-1)
in predloga Občinske uprave je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 03. redni seji dne 27. 02. 2019 sprejel
SKLEP
o izvzemu zemljišča

1. člen
V ožji del občine oziroma Krajevni odbor Potoče se
imenujejo:
član - svetnik: Josip Ekar, Mače 14, Preddvor
članica: Janja Rehberger Cerkvenik, Nova vas
26, Preddvor
član: Janez Aleš ml., Mače 2, Preddvor
član: Rudolf Ogrinc, Nova vas 17, Preddvor
član: Tomislav Kegljevič, Potoče 7, Preddvor
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član: Miha Vovnik, Potoče 5 A, Preddvor
2. člen
Ožji deli občine sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v
občini, in sicer:
dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture
na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju
komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo
na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad
opravljenimi deli,
sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno
vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri
pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s
področja gospodarskih javnih služb,
dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč
komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi
sanaciji,
dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja
(ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih
poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
dajejo pobude za dodatno prometno ureditev
(prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov,
omejevanje hitrosti ipd.),
predlagajo programe javnih del,
sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah
prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki
obravnavajo območje njihove skupnosti,
oblikujejo pobude za spremembo prostorskih,
planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo
pristojnemu organu občine,
dajejo mnenja glede spremembe namembnosti
kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih
gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v
skupnosti, za posege v kmetijski prostor
(agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do
spremembe režima vodnih virov,
seznanjajo pristojni organ občine s problemi in
potrebami prebivalcev ožjih delov na področju
urejanja prostora in varstva okolja,
sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in
drugih prireditev,
spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi
prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s
področja zaščite in reševanja,
dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in
upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim
dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,
občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi z
obratovalnim časom gostinskih obratov.
3. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo sveta
zagotavlja občinska uprava Občine Preddvor.
4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: s-os016/2019
Preddvor, 8. februar 2019
Občina Preddvor
Rok Roblek
župan

19.
***
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 25. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
08/09 in št. 03/11, 13/18-UPB-1) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 1. dopisni seji dne 07. 02. 2019 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Krajevnega odbora Preddvor
1. člen
V ožji del občine oziroma Krajevni odbor Preddvor se
imenujejo:
članica - Darja Delavec, Šolska ulica 16,
svetnica: Preddvor
član - svetnik: Miran Zadnikar, Belska cesta 15, Preddvor
član- svetnik: Nejc Bodlaj, Pungart 8, Preddvor
član: Miran Murnik, Novljanska cesta 19,
Preddvor
članica: Mirjan Pavlič, Ulica Josipine
Turnograjske 1, Preddvor
član: Miloš Šavs, Dvorski trg 17, Preddvor
2. člen
Ožji deli občine sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v
občini, in sicer:
dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture
na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju
komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo
na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad
opravljenimi deli,
sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno
vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri
pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s
področja gospodarskih javnih služb,
dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč
komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi
sanaciji,
dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja
(ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih
poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
dajejo pobude za dodatno prometno ureditev
(prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov,
omejevanje hitrosti ipd.),
predlagajo programe javnih del,
sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah
prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki
obravnavajo območje njihove skupnosti,
oblikujejo pobude za spremembo prostorskih,
planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo
pristojnemu organu občine,
dajejo mnenja glede spremembe namembnosti
kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih
gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v
skupnosti, za posege v kmetijski prostor
(agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do
spremembe režima vodnih virov,
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seznanjajo pristojni organ občine s problemi in
potrebami prebivalcev ožjih delov na področju
urejanja prostora in varstva okolja,
sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in
drugih prireditev,
spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi
prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s
področja zaščite in reševanja,
dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in
upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim
dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,
občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi z
obratovalnim časom gostinskih obratov.

3. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo sveta
zagotavlja občinska uprava Občine Preddvor.
4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.

-

-

Številka: s-os017/2019
Preddvor, 8. februar 2019
Občina Preddvor
Rok Roblek
župan
20.
***
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 25. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
08/09 in št. 03/11, 13/18-UPB-1) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 1. dopisni seji dne 07. 02. 2019 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Krajevnega odbora Tupaliče
1. člen
V ožji del občine oziroma Krajevni odbor Tupaliče se
imenujejo:
član - svetnik: Janez Brolih, Tupaliče 12 B, Preddvor
član - svetnik: Anže Podpeskar, Tupaliče 63, Preddvor
član: Janko Bolka, Tupaliče 36, Preddvor
član: Lojze Grašič, Tupaliče 53 A, Preddvor
član: Janko Gregorc, Tupaliče 23, Preddvor
član: Metod Jagodic, Možjanca 2, Preddvor
2. člen
Ožji deli občine sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v
občini, in sicer:
dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture
na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju

-

-
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komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo
na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad
opravljenimi deli,
sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno
vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri
pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s
področja gospodarskih javnih služb,
dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč
komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi
sanaciji,
dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja
(ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih
poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
dajejo pobude za dodatno prometno ureditev
(prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov,
omejevanje hitrosti ipd.),
predlagajo programe javnih del,
sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah
prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki
obravnavajo območje njihove skupnosti,
oblikujejo pobude za spremembo prostorskih,
planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo
pristojnemu organu občine,
dajejo mnenja glede spremembe namembnosti
kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih
gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v
skupnosti, za posege v kmetijski prostor
(agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do
spremembe režima vodnih virov,
seznanjajo pristojni organ občine s problemi in
potrebami prebivalcev ožjih delov na področju
urejanja prostora in varstva okolja,
sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in
drugih prireditev,
spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi
prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s
področja zaščite in reševanja,
dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in
upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim
dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,
občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi z
obratovalnim časom gostinskih obratov.

3. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo sveta
zagotavlja občinska uprava Občine Preddvor.
4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: s-os018/2019
Preddvor, 8. februar 2019
Občina Preddvor
Rok Roblek
župan
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21.
***
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 25. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
08/09 in št. 03/11, 13/18-UPB-1) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 1. dopisni seji dne 07. 02. 2019 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Krajevnega odbora Kokra
1. člen
V ožji del občine oziroma Krajevni odbor Kokra se
imenujejo:
član - svetnik: Primož Bergant, Kokra 42, Preddvor
član: Viktor Lesjak, Kokra 23 A, Preddvor
član: Janez Krč, Kokra 25, Preddvor
član: Jurij Povšnar, Kokra 5, Preddvor
član: Damijan Pestotnik Kokra 66, Preddvor
član: Jože Arnež, Kokra 3, Preddvor
2. člen
Ožji deli občine sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v
občini, in sicer:
dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture
na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju
komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo
na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad
opravljenimi deli,
sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno
vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri
pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s
področja gospodarskih javnih služb,
dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč
komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi
sanaciji,
dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja
(ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih
poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
dajejo pobude za dodatno prometno ureditev
(prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov,
omejevanje hitrosti ipd.),
predlagajo programe javnih del,
sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah
prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki
obravnavajo območje njihove skupnosti,
oblikujejo pobude za spremembo prostorskih,
planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo
pristojnemu organu občine,
dajejo mnenja glede spremembe namembnosti
kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih
gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v
skupnosti, za posege v kmetijski prostor
(agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do
spremembe režima vodnih virov,
seznanjajo pristojni organ občine s problemi in
potrebami prebivalcev ožjih delov na področju
urejanja prostora in varstva okolja,
sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in
drugih prireditev,

-

-
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spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi
prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s
področja zaščite in reševanja,
dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in
upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim
dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,
občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi z
obratovalnim časom gostinskih obratov.

3. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo sveta
zagotavlja občinska uprava Občine Preddvor.
4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: s-os019/2019
Preddvor, 8. februar 2019
Občina Preddvor
Rok Roblek
župan

22.
***
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 25. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
08/09 in št. 03/11, 13/18-UPB-1) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 1. dopisni seji dne 07. 02. 2019 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Krajevnega odbora Bela
1. člen
V ožji del občine oziroma Krajevni odbor Bela se
imenujejo:
član - svetnik: Vilko Čimžar, Zgornja Bela 21,
Preddvor
članica - Ana Urbanec, Zgornja Bela 30,
svetnica: Preddvor
član - svetnik: Miran Perko, Zgornja Bela 10 A,
Preddvor
članica: Darja Snedec, Spodnja Bela 18,
Preddvor
član: Jožef Štefe, Srednja Bela 58, Preddvor
član: Marjan Bogataj, Srednja Bela 52,
Preddvor
2. člen
Ožji deli občine sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v
občini, in sicer:
dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture
na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju
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komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo
na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad
opravljenimi deli,
sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno
vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri
pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s
področja gospodarskih javnih služb,
dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč
komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi
sanaciji,
dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja
(ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih
poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
dajejo pobude za dodatno prometno ureditev
(prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov,
omejevanje hitrosti ipd.),
predlagajo programe javnih del,
sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah
prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki
obravnavajo območje njihove skupnosti,
oblikujejo pobude za spremembo prostorskih,
planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo
pristojnemu organu občine,
dajejo mnenja glede spremembe namembnosti
kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih
gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v
skupnosti, za posege v kmetijski prostor
(agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do
spremembe režima vodnih virov,
seznanjajo pristojni organ občine s problemi in
potrebami prebivalcev ožjih delov na področju
urejanja prostora in varstva okolja,
sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in
drugih prireditev,
spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi
prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s
področja zaščite in reševanja,
dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in
upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim
dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,
občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi z
obratovalnim časom gostinskih obratov.

3. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo sveta
zagotavlja občinska uprava Občine Preddvor.
4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: s-os020/2019
Preddvor, 8. februar 2019
Občina Preddvor
Rok Roblek
župan
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23.
***
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 25. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
08/09 in št. 03/11, 13/18-UPB-1) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 1. dopisni seji dne 07. 02. 2019 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Krajevnega odbora Bašelj
1. člen
V ožji del občine oziroma Krajevni odbor Bašelj se
imenujejo:
član - svetnik: Jože Cuderman, Bašelj 5 A, Preddvor
član: Franci Lombar, Bašelj 6, Preddvor
član: Urban Roblek, Bašelj 20 A, Preddvor
članica: Jana Smolej, Bašelj 28 B, Preddvor
član: Rok Ristič, Bašelj 107, Preddvor
članica: Mojca Roblek, Bašelj 32, Preddvor
2. člen
Ožji deli občine sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v
občini, in sicer:
dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture
na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju
komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo
na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad
opravljenimi deli,
sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno
vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri
pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s
področja gospodarskih javnih služb,
dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč
komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi
sanaciji,
dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja
(ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih
poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
dajejo pobude za dodatno prometno ureditev
(prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov,
omejevanje hitrosti ipd.),
predlagajo programe javnih del,
sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah
prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki
obravnavajo območje njihove skupnosti,
oblikujejo pobude za spremembo prostorskih,
planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo
pristojnemu organu občine,
dajejo mnenja glede spremembe namembnosti
kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih
gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v
skupnosti, za posege v kmetijski prostor
(agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do
spremembe režima vodnih virov,
seznanjajo pristojni organ občine s problemi in
potrebami prebivalcev ožjih delov na področju
urejanja prostora in varstva okolja,
sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in
drugih prireditev,
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spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi
prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s
področja zaščite in reševanja,
dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in
upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim
dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,
občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi z
obratovalnim časom gostinskih obratov.

3. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo sveta
zagotavlja občinska uprava Občine Preddvor.
4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: s-os021/2019
Preddvor, 8. februar 2019
Občina Preddvor
Rok Roblek
župan

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 SI56 0129 5010 0006 887
- Odgovorni urednik: Rok Roblek - Urejanje: Marko Bohinec - Razmnoževanje: Občina
Preddvor - Glasilo izhaja po potrebi in je brezplačno - Reklamacije se upoštevajo 30
dni po izidu.
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