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30. 
 

*** 
Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o 
planiranju in urejanju prostora v prehodnem 
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 23. člena 
statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo 
občine Preddvor, št. 2/99) je občinski svet 
občine Preddvor na svoji 35. seji, dne 9.9.2002 
sprejel 
 
 
 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za 

uraditvena območja naselij Preddvor, 
Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri 

 
 
 
 

1. člen 
Tekstualni del odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za ureditvena območja naselij Pred-
dvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 15/88 in Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št. 2/98, 6/98) se dopolni: 
V 23. členu se na koncu prvega odstavka doda 
»in gradnja trgovskega centra na vzhodnem 
delu zemljišča parcelna štev. 334/1 k.o. 
Breg ob Kokri«. 
 

2. člen 
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
 
 
 
Številka: odl 99/02 
Datum:   9. oktobra 2002 
 
 
 

Župan Občine Preddvor 
Miran Zadnikar 

 
 
 

 
31. 
 

*** 
Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem 
svetu (Uradni list RS, št. 44/92) in 20. člena 
statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št. 2/9), je občinski svet na 
svoji 37. seji, dne 16.10.2002 sprejel 
 
 
 
 

PRAVILA 
izvolitve predstavnikov v volilno telo za 
volitve člana državnega sveta ter za 

določitev kandidata za člana državnega 
sveta 

 
 
 
 

1. člen 
S temi pravili se ureja postopek izvolitve 
predstavnikov Občine Preddvor v volilno telo 9. 
volilne enote za izvolitev člana državnega sveta 
in postopek določitve kandidata za člana držav-
nega sveta (Uradni list RS, št.48/1992). 
 

2. člen 
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o 
državnem svetu izvoli Občinski svet občine 
Preddvor v volilno telo za volitve člana držav-
nega sveta enega predstavnika (v nadalje-
vanju: elektorja) in lahko določi enega kandi-
data za člana državnega sveta. 
 

3. člen 
Postopek obsega predlaganje kandidatov za 
elektorje in izvolitev oziroma predlaganje kandi-
datov za člana državnega sveta ter določitev 
kandidata. 
 

4. člen 
Predloge za kandidate za elektorja oziroma za 
kandidata za državni svet lahko predlaga vsak 
član občinskega sveta Občine Preddvor. 
 

5. člen 
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predla-
gajo enega elektorja in enega kandidata za čla-
na državnega sveta. 
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Vsak predlagatelj lahko predlaga največ toliko 
elektorjev, kolikor se jih voli. 
Predlogu za elektorja in člana državnega sveta 
morajo predložiti tudi soglasje kandidata. 
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za 
elektorja oziroma člana državnega sveta 
posredujejo predlagatelji pisno komisiji za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
občinskega sveta Občine Preddvor najpozneje 
48 dni pred dnem glasovanja do 12.00 ure. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja sestavi seznam predlaganih 
kandidatov po abecednem vrstnem redu, 
ločeno za elektorja in za člana državnega 
sveta, pri čemer upošteva predloge, ki so jih na 
njen poziv predlagatelji pravočasno posredovali 
na njen naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 
10, 4205 Preddvor, v zaprti kuverti s pripisom: 
»NE ODPIRAJ – Kandidat za elektorja in člana 
državnega sveta«. 
Komisija seznam, skupno z navedbo 
predlagatelja, pošlje nemudoma županu.  
 

6. člen 
Elektorja se voli na seji občinskega sveta s 
tajnim glasovanjem. 
Na glasovnici so kandidati napisani po 
abecednem vrstnem redu, ki ga je določila 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
Član občinskega sveta glasu tako, da obkroži 
zaporedno številko enega kandidata. 
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največje število 
glasov. 
 

7. člen 
Kandidata za člana državnega sveta se določi 
na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem. 
Na glasovnici so kandidati napisani po 
abecednem vrstnem redu, ki ga je določila 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
Član občinskega sveta glasu tako, da obkroži 
zaporedno številko enega kandidata. 
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največje število 
glasov. 
 

8. člen 
V primeru, ko je več kandidatov za elektorja 
oziroma za člana državnega sveta pri 
glasovanju prejelo enako število glasov, odloči 
o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj 
opravi na seji občinskega sveta. 
Vrstni red žrebanja se opravi na podlagi  že 
določenega vrstnega reda kandidatov. 
Žreb opravijo predstavniki ali vlagatelji 
kandidatur, v primeru njihove odsotnosti pa 
člani občinskega sveta, ki jih določi 
predsedujoči na seji občinskega sveta. 
 

9. člen 
V kolikor je za kandidata za elektorja oziroma 
za člana državnega sveta določen župan, se za 
predstavnika kandidature določi podžupan. Če 
je ta kakorkoli zadržan, se za predstavnika 
kandidature določi eden izmed članov 
občinskega sveta, ki ni kandidat na kandidatni 
listi. 
 

10. člen 
Župan mora najkasneje 30. dan pred dnem 
glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji 
podatke o izvoljenemu elektorju ter kandidaturo 
za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi 
prilogami. 
 

11. člen 
Ker ta pravila vsebujejo tudi določbe, ki so 
poslovniške narave, jih občinski svet sprejme z 
dvotretjinsko večino članov občinskega sveta. 
 

12. člen 
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na 
seji občinskega sveta Občine Preddvor in se 
objavijo v Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
 
 
 
Številka:   pr 15/02 
Datum:     16. oktobra 2002 
 
 
 

Župan Občine Preddvor 
Miran Zadnikar 

 
 

 
32. 
 

*** 
Na podlagi 3 in 4. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa na področju 
kulture (Uradni list Republike Slovenije, 75/94) 
in 15. in 20. člena Statuta Občine (Uradno 
glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) je Občinski 
svet Občine  Preddvor na 37. seji dne 
16.10.2002 sprejel naslednji 
 
 
 
 

PRAVILNIK 
o spremembi pravilnika o 

sofinanciranju kulturnih programov in 
dejavnosti  

v Občini Preddvor 
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1. člen 
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov 
in dejavnosti v Občini Preddvor (Uradno glasilo 
Občine Preddvor, št. 4/02) se spremeni v 
prilogi Merila za sofinanciranje kulturnih 
programov in dejavnosti v Občini Preddvor, in 
sicer: 
Besedilo točke 10. Udeležba na območnih, 
medobmočnih, državnih in meddržavnih 
srečanjih se spremeni in se po novem v celoti 
glasi:  
»Udeležba na območnih, medobmočnih, 
državnih in meddržavnih srečanjih se ovrednoti 
s 500 točkami. Posameznemu izvajalcu se 
sofinancira največ tri udeležbe na srečanjih. 
V kolikor je srečanje velikega promocijskega 
značaja za občino, se za posameznega 
izvajalca udeležba lahko vrednosti do 1000 
točk.« 
 

2. člen 
Pravilnik o spremembi pravilnika o 
sofinanciranju kulturnih programov in 
dejavnosti v Občini Preddvor začne veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 
Občine Preddvor. 
 
 
 
Številka:   pr 16/02 
Datum:     16. oktobra 2002 
 
 
 

Župan Občine Preddvor 
Miran Zadnikar 

 
 

 
33. 
 

*** 
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa 
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
24/00, 3/00) in 15. in 20. člena Statuta Občine 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 
2/99) je Občinski svet Občine Preddvor 37. seji 
dne 16.10.2002, sprejel  
 
 
 
 

P R A V I L N I K 
o spremembi pravilnika o vrednotenju 

športnih programov  
v Občini Preddvor 

 

1. člen 
V Pravilniku o vrednotenju športnih programov 
v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 4/02) se v točki 2.2.1. Kolektivne 
športne panoge - Meril za izbor in 
sofinanciranje programov športa v Občini 
Preddvor - spremeni besedilo v 3. odstavku, ki 
se v po novem glasi:  
»Redna vadba: 
⇒ skupina cicibank/cicibanov  

120 urni programi  (240 točk), 
skupina mlajših deklic/dečkov 

  180 urni program  (360 točk), 
⇒ skupina starejših deklic/dečkov 

 240 urni program  (480 točk), 
⇒ skupina mlajših mladink/mladincev 

 320 urni program  (640 točk), 
⇒ skupina starejših mladink/mladincev 

 320 urni program  (640 točk), 
⇒ skupina članic/članov 

 320 urni program  (320 točk);« 
 

2. člen 
V točki 2.2.1. - Kolektivne športne panoge se 
spremeni besedilo v 4 odstavku, ki se v po 
novem glasi: 
»Za prvenstvene tekme se prizna: 
⇒ stroške sodnikov: 15 točk za tekme doma, 
⇒ stroške prevozov na ekipo: 10 točk do 32 

točk za tekme v gosteh – število točk je 
odvisno od razdalje do kraja tekmovanja; 

⇒ stroške prijavnine na ekipo: 3 točke za 
tekme v gosteh.« 

 
3. člen 

Besedilo točke 2.2.3. Uspešnost tekmovalcev 
se na novo doda 2 odstavek, ki se glasi:  
»Uspešnost tekmovalcem iz prvega odstavka 
se priznava le ekipam ali posameznikom, ki 
tekmujejo v mlajših skupinah do vključno 
starejših mladink/mladincev.« 
 

4. člen 
Pravilnik o spremembi pravilnika o vrednotenju 
športnih programov v Občini Preddvor začne 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor. 
 
 
Številka:   pr 17/02 
Datum:     16. oktobra 2002 
 
 

Župan Občine Preddvor 
Miran Zadnikar 
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34. 
 

*** 
Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji 
(Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), sklepa 
Vlade Republike Slovenije, 20. člena statuta 
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 2/ 99) in Sklepa o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 9/02) je občinski svet Občine 
Preddvor na svoji 37. seji, dne 16.10.2002 
sprejel 
 
 
 
 

SKLEP 
o spremembi sklepa  

o delni povrnitvi stroškov  
volilne kampanje  

za lokalne volitve v Občini Preddvor 
 
 
 
 

1. člen 
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kam-
panje za lokalne volitve v Občini Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 9/02), se 
glede na sklep Vlade Republike Slovenije 
spremeni tako, da se 
⇒ v drugem odstavku 3. člena namesto 90 

SIT vstavi 60 SIT,  
⇒ v prvem odstavku 3. člena namesto 60 SIT 

vstavi 40 SIT in 
⇒ v drugem odstavku 3. člena namesto 60 

SIT vstavi 20 SIT. 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor. 
 
 
Številka : sos 36/02 
Datum   : 16. oktobra 2002 
  
 

Župan Občine Preddvor 
Miran Zadnikar 

 
 
 
Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel 275 10 00, fax 
275 10 20, email preddvor@siol.net - D.Š. 77195108 - Odgovorni urednik: 
Miran Zadnikar - razmnoževanje Občina Preddvor - naročnina za leto 2002 je 
2.500 SIT (DDV v višini 8,5% v višini 212,50 SIT je obračunan v ceni) - TRR 
01295-0100006887 - reklamacije se upoštevajo en  mesec dni po izidu  


