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1. 

 

*** 
Na podlagi določila 29. in 64. člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010) in 16. člena Statuta Občine 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/2009) je 
občinski svet Občine Preddvor na 4. redni seji dne 
2.3.2011 sprejel 
 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

STATUTA OBČINE PREDDVOR 
 
 

1. člen 
V 1. členu Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št. 2/2009) (v nadaljevanju statut) se 
dodata novi sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:  
»Občina Preddvor v okviru ustave in zakona samostojno 
ureja in opravlja naloge, določene v 21. členu Zakona o 
lokalni samoupravi ter naloge, določene s predpisi 
občine na podlagi zakona.« 
»Občine lahko opravljajo posamezne naloge iz drţavne 
pristojnosti, če drţava za to zagotovi potrebna sredstva.« 
 

2. člen 
V tretjem odstavku 10. člena statuta se črta besedilo 
»oziroma članov Občinskih organov se izvajajo v skladu 
z zakonom in tem statutom.« 
Četrti odstavek 10. člena statuta se spremeni tako, da se 
glasi:  
»Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma 
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom 
in tem statutom.« 
 
 

3. člen 
V 1. alineji drugega odstavka 16. člena statuta se beseda 
»plane« nadomesti z besedo »akte«. 
V drugem odstavku 16. člena statuta se doda nova 23. 
alineja, ki se glasi: 
» - v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste 
delovnih mest za določen čas v kabinetu ţupana,« 
Dosedanja 23. alineja postane 24. alineja. 
 

4. člen 
Drugi odstavek 17. člena statuta se spremeni tako, da se 
glasi: 
»Funkcija člana občinskega sveta in podţupana ni 
zdruţljiva s funkcijo ţupana, člana nadzornega odbora, 
kot tudi ne z delom v občinski upravi ali sluţbi oţjega 
dela občine ter z drugimi funkcijami, za katere tako 
določa zakon.« 
 

5. člen 
V 18. členu statuta se doda novi drugi odstavek, ki se 
glasi: 

»Funkcija ţupana ni zdruţljiva s funkcijo člana 
občinskega sveta in podţupana, članstvom v nadzornem 
odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi 
funkcijami, za katere tako določa zakon.« 
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo 
tretji, četrti, peti in šesti odstavek. 
 

6. člen 
V tretjem odstavku 22. člena statuta se črta pika na 
koncu stavka in doda besedilo: »razen v primeru 
odstopa.« 
Spremeni se četrti odstavek 22. člena statuta tako da se 
glasi: »Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha 
mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo ţupanu. 
Ţupan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo 
obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih 
dni od prejema pisne odstopne izjave.« 
Za četrtim odstavkom 22. člena statuta se dodajo novi 
peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo: 
»Če ţupan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti 
občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko 
občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih 
dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloţi toţbo 
na upravno sodišče. Upravno sodišče o toţbi iz tega 
odstavka in toţbi iz drugega odstavka tega člena odloči 
meritorno v 30 dneh. O morebitni pritoţbi odloči vrhovno 
sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja 
tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, 
če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je 
mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma 
predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s 
katere bi bil ta kandidat izvoljen.« 
»Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega člena 
sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov 
iz drugega odstavka tega člena.« 
»Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega 
člana občinskega sveta določa zakon.« 
 

7. člen 
V 31. členu statuta se črta tretji odstavek. 
 

8. člen 
37. člen statuta se spremeni tako, da se glasi: 
»Predčasno prenehanje mandata ţupana je določeno z 
zakonom. 
Razlogi za prenehanje mandata ţupana se ugotovijo na 
podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega 
obvestila o odločitvi ţupana. 
Ţupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na 
podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so 
nastali razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru 
odstopa. 
Če ţupan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o 
svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko 
volilno komisijo. 
Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega člena 
sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov 
iz drugega odstavka tega člena. 
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Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku 
občinske volilne komisije. Če ţupanu preneha mandat 
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, 
razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve. 
Podţupanu preneha mandat s prenehanjem mandata 
člana občinskega sveta. 
Podţupanu preneha mandat podţupana, če ga ţupan 
razreši in z izvolitvijo novega ţupana, če je prejšnjemu 
predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata 
podţupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega ţupana 
ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.« 
 

9. člen 
V drugem odstavku 41. člena statuta se črta 1. alineja.  
Dosedanja 2. alineja postane 1. alineja. 
 

11. člen 
V prvem odstavku 46. člena statuta se črta pika na koncu 
stavka in doda besedilo: »in pravilnikom o obveznih 
sestavinah poročila nadzornega odbora občine.« 
 

13. člen 
V tretjem odstavku 51. člena statuta se črta zadnji 
stavek. 
 

14. člen 
V 55. členu statuta se dodajo novi prvi, drugi in tretji 
odstavek, ki se glasijo:  
»Občinska uprava v skladu z zakonom, statutom in 
splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnih sluţb iz občinske pristojnosti.« 
»Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske 
pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske 
naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih 
sluţb nadzora.« 
»Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in 
administrativna opravila za občinske organe.« 
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek. 
 

15. člen 
V tretjem odstavku 81. člena statuta se besedilo: 
»pooblaščenim usluţbencem občinske uprave« 
nadomesti z besedilom »drţavnim organom, pristojnim 
za vodenje evidence volilne pravice.« 
 

16. člen 
V 1. alineji drugega odstavka 89. člena statuta se črta 
besedilo: »in z reţijskim obratom«. 
Črta se 4. alineja drugega odstavka 89. člena statuta. 
 

17. člen 
92. člen statuta se spremeni tako, da se glasi: 
»Na območju občine se kot obvezne lokalne 
gospodarske javne sluţbe opravljajo naslednje 
dejavnosti: 
- oskrba s pitno vodo, 
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode, 
- zbiranje komunalnih odpadkov, 
- prevoz komunalnih odpadkov, 
- obdelava mešanih komunalnih odpadkov, 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje 

komunalnih odpadkov, 
- urejanje in čiščenje javnih površin, 
- vzdrţevanje občinskih javnih cest, 

- pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih ţivali v 
zavetišče. 

 
18. člen 

Te spremembe in dopolnitve statuta začno veljati 
petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine 
Preddvor. 
 
 
 
Številka:    011-0001/10-st-2A/11 
Preddvor, 2. marec 2011 
 
 

Občina Preddvor 
   
 Miran Zadnikar 
 ţupan 
 
 
 

 

2. 

 

*** 
Na podlagi  33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09 in 
107/10) in  104. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno 
glasilo Občine Preddvor, št. 8/09) je ţupan Občine 
Preddvor dne 31.12.2010 sprejel 
 
 

SKLEP 

o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju 

januar – marec 2011 

 
 

1. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o 
proračunu Občine Preddvor za leto 2009 (v nadaljevanju: 
odlok o proračunu). 
 

2. člen 
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij 
občine in njihovih nalog ter drugih s predpisi določenih 
namenov nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2010 do 
višine porabljenih sredstev v enakem obdobju leta 2010. 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 

3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki 
ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije in odlok o proračunu. 
 

4. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  



               URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR      št.  1        4. marec 2011 3. stran      

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe 
iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem 
delu proračuna.  
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
 

5. člen 
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko 
traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega 
proračuna se lahko podaljša na predlog ţupana s 
sklepom občinskega sveta, če je za financiranje funkcij 
občine to potrebno. 
 

6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se 
objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
Uporablja se od 1. januarja 2011. 
 
 
 
Številka:    410-0051/10-s036 
Preddvor, 31. december 2010 
 
 

Občina Preddvor 
  

 
 

 Miran Zadnikar 
 ţupan 
 
 
 

 

3. 

 

*** 
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/2007 in 108/2009), Zakona o lokalni 
samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, 
Uradni list RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/2009 in 51/2010) 
in 23. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št. 8/09) je Občinski svet Občine 
Preddvor na 4. redni seji, dne 2.3.2011 sprejel 
 
 

SKLEP 

o tehničnem popravku Odloka o spremembah in 

dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 

za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, 

Potoče in Breg ob Kokri, odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za Jezersko, odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za kranjsko in 

sorško polje ter odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za ureditveno območje Krvavec (Uradno 

glasilo Občine Preddvor št. 5/2006) 
 
 

1. člen 
V Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja 
naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za kranjsko in 

sorško polje ter odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za ureditveno območje Krvavec se v 37. členu, točka 
(3.6.) »Hriboviti del HD-M8« zaradi tiskarske napake 
spremeni besedilo, ki se po novem glasi: 
»Na območju morfološke enote se dopušča le dejavnost 
za potrebe zavetišča v javnem interesu. Maksimalna 
tlorisna površina stavbe je 63 m

2
« 

 
2. člen 

Sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu 
Občine Preddvor. 
 
 
 
Številka:    3505-0001/07-sos019/11 
Preddvor, 2. marec 2011 
 
 

Občina Preddvor 
  

 
 

 Miran Zadnikar 
 ţupan 
 
 
 

 

4. 

 

*** 
Na podlagi Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št. 8/09) in odloka o delovanju 
krajevnih skupnosti v Občini Preddvor (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št. 6/99) je občinski svet Občine 
Preddvor na svoji 4. seji dne 2.3.2011 sprejel 
 
 

SKLEP 

o imenovanju članov Krajevnih odborov 
 
 

1. člen 
V Krajevni odbor Bašelj se imenujejo: 

predsednik: Miro ROBLEK, Bašelj 62, Preddvor 
član: Franci LOMBAR, Bašelj 6, Preddvor 
član: Ambroţ RAKOVEC, Bašelj 42a, Preddvor 
član: Franci ROBLEK, Bašelj 25c, Preddvor 
član: Joţe ROBLEK, Bašelj 36, Preddvor 
član: Peter ZUPAN, Bašelj 29a, Preddvor 

 
2. člen 

V Krajevni odbor Bela se imenujejo: 
predsednik: Danilo EKAR, Srednja Bela 29a, Preddvor 

član: Frančiška ROZMAN, Spodnja Bela 2, 
Preddvor 

član: Ciril ZORMAN, Srednja Bela 59, Preddvor  
član: Janez SNEDEC, Srednja Bela 55, 

Preddvor  
član: Veronika ALJANČIČ, Zgornja Bela 20a, 

Preddvor 
član: Joţef ŠTEFE, Srednja Bela 58, Preddvor 

 
3. člen 

V Krajevni odbor Kokra se imenujejo: 
predsednik: Luka SELŠEK, Kokra 57a, Preddvor 

član: Stanislav BERGANT, Kokra 42, Preddvor 
član: Franci GRKMAN, Kokra 4, Preddvor 
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član: Ciril KODER, Kokra 41a, Preddvor 
član: Marija KUHAR, Kokra 60, Preddvor 
član: Damijan PESTOTNIK, Kokra 66, Preddvor 

 
4. člen 

V Krajevni odbor Potoče se imenujejo: 
predsednik: Brane TIČAR, Nova vas 11, Preddvor 

član: Štefan ARH, Mače 5, Preddvor 
član: Janez ALEŠ ml., Mače 2, Preddvor 
član: Boštjan PODJED, Potoče 26, Preddvor 
član: Franc KERŢAN, Mače 8, Preddvor 
član: Valerija POLAJNAR, Potoče 11, Preddvor 

 
5. člen 

V Krajevni odbor Preddvor se imenujejo: 
predsednik: Janez POLAJNAR, Francarija 2, Preddvor 

član: Mirjam PAVLIČ, Ul. J. Turnograjske 1, 
Preddvor 

član: Franc HUDELJA, Belska cesta 23, 
Preddvor 

član: Boštjan ARNEŢ, Dvorski trg 20, Preddvor 
član: Branko KOŠIR, Šiška 1, Preddvor 
član: Minko KRIŢNAR, Šiška 31, Preddvor 

 
6. člen 

V Krajevni odbor Tupaliče se imenujejo: 
predsednik: Janez BROLIH, Tupaliče 12a, Preddvor 

član: Ana BOLKA, Tupaliče 36, Preddvor 
član: Ciril ARH, Tupaliče 10, Preddvor 
član: Anton BUKOVNIK, Tupaliče 24, Preddvor 
član: Andrej KRČ, Tupaliče 2, Preddvor 
član: Anton ZORMAN, Breg ob Kokri 25, 

Preddvor 
 

7. člen 
Krajevni odbori zastopajo krajevne skupnosti, ki izvajajo 
javne zadeve in sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v 
občini in to tako, da dajejo predloge in pobude ter 
pripombe pri sprejemanju statuta, seznanjajo pristojne 
organe občine s problemi in potrebami krajanov, 
spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem 
obveščajo štab civilne zaščite v občini in regionalni štab, 
dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi in izvajanju 
razvojnih programov občine, za področja, ki jih zadevajo, 
dajejo predloge in sodelujejo pri javnih razgrnitvah 
prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo 
območje njihovih skupnosti, dajejo mnenja glede 
namembnosti spremembe kmetijskega prostora v druge 
namene pri predvidenih večjih gradnjah, ki bi spremenile 
pogoje bivanja in druge večje spremembe v okolju, 
sodelujejo v postopku pri pridobivanju zemljišč in soglasij 
za izvedbo investicij v infrastrukturne objekte v krajevni 
skupnosti, sodelujejo pri sanaciji divjih odlagališč 
komunalnih odpadkov, dajejo predloge in sodelujejo pri 
aktivnostih za lepši videz kraja (urejanje cvetličnih 
nasadov, sprehajalnih poti, počivališč ipd.), dajejo 
mnenje k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s 
premoţenjem občine, ki leţi na njihovem območju, dajejo 
soglasje k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s 
prenešenim premoţenjem bivših krajevnih skupnosti, 
dajejo predloge za dodatno prometno ureditev, 
sodelujejo pri organizaciji prireditev na področju 
posamezne krajevne skupnosti in dajejo mnenje in 
predloge k drugim aktivnostim občine, ki so pomembne 
za ţivljenje krajanov. 
 
 
 

8. člen 
Strokovne in administrativne pogoje za delo odbora 
zagotavlja občinska uprava Občine Preddvor. 
 

9. člen 
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor. 
 
 
 
Številka:    011-0001/10-sos020/11 
Preddvor, 2. marec 2011 
 
 

Občina Preddvor 
  

 
 

 Miran Zadnikar 
 ţupan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 - Razmnoţevanje: 

Občina Preddvor - Glasilo izhaja po potrebi in je brezplačno - Reklamacije se 

upoštevajo 30 dni po izidu.  


