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14.
***
Na podlagi 8. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/ 97), 3. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93), ter 15. člena statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
2/95) je Občinski svet občine Preddvor, na
svoji 33. seji, dne 14.9.1998 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi režijskega obrata za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
v Občini Preddvor
1. člen
S tem odlokom se ustanovi režijski obrat za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in urejajo
organizacijska vprašanja v zvezi z obvezno
gospodarsko javno službo gospodarjenja s
stavbnimi zemljišči, ki obsega pridobivanje,
prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za
gradnjo, ter graditev javne infrastrukture, s
katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede
na njihov namen (opremljanje stavbnih
zemljišč) na celotnem območju občine
Preddvor (v nadaljevanju: javna služba).
2. člen
Javno službo na celotnem območju občine
Preddvor izvaja režijski obrat, organiziran kot
organizacijska enota v Občinski upravi občine
Preddvor, ob upoštevanju pristojnosti, ki jih v
zvezi z izvajanjem javne službe imajo po tem
odloku občinski svet, župan in komisija za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne
službe, opravlja režijski obrat vsa strokovna,
tehnična, organizacijska in administrativna
opravila za potrebe župana in komisije za
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gospodarjenje s stavbnimi zemljišči po tem
odloku.
Računovodska opravila za potrebe javne
službe opravlja občinski organ, pristojen za
finance.
3. člen
Pri izvajanju javne službe se neposredno
uporabljajo določbe zakona, ki urejajo
vprašanja:
∗ vrste in obsega javnih dobrin, ki jih
zagotavlja javna služba;
∗ pravic in obveznosti uporabnikov;
∗ virov
financiranja
in
njihovega
oblikovanja;
∗ drugih
elementov
pomembnih
za
opravljanje in razvoj javne službe.
4. člen
Viri financiranja dejavnosti javne službe so:
∗ prihodki ustvarjeni s prometom s
stavbnimi zemljišči;
∗ prihodki nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč;
∗ drugi prihodki namenjeni za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči.
Sredstva nadomestil za uporabo stavbnih
zemljišč se evidenčno vodijo v proračunu
občine in se v letno zbrani višini dodeljujejo
režijskemu obratu.
5. člen
Pri izvajanju javne službe je občinski svet, ob
neposrednih pristojnostih po statutu Občine
Preddvor pristojen še za sprejem:
∗ srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev za
izvajanje javne službe;
∗ letnih programov s finančnim načrtom
izvajanja javne službe, ki temeljijo na
teritorialnem izvoru
zbranih
sredstev po naseljih. Izjeme morajo biti
ekonomsko in razvojno utemeljene;
∗ letnih poročilih in zaključnih računov javne
službe;
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∗ imenuje
in
razrešuje
predsednika,
namestnika predsednika in člane komisije
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
6. člen
Poleg pristojnosti, določenih s statutom
Občine Preddvor, ima župan še naslednje
pristojnosti:
∗ predlaga občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem akte iz 5. člena tega odloka;
∗ sprejema sklepe o prodaji, nakupu, menjavi
in oddaji stavbnih zemljišč po predhodno
pridobljenem
mnenju
komisije
za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
∗ določa sistematizacijo delovnih mest v
režijskem obratu;
∗ imenuje vodjo režijskega obrata.
7. člen
Komisija ima predsednika, namestnika
predsednika in tri člane. Komisija se imenuje
izmed članov občinskega sveta.
Pristojnosti komisije so:
∗ sprejema investicijske programe urejanja
stavbnih zemljišč;
∗ daje predhodna mnenja županu k njegovim
odločitvam v zvezi s prodajo, nakupi,
menjavo in oddajo stavbnih zemljišč;
∗ obravnava vsa vprašanja v zvezi z javno
službo, za katera to zahteva župan ali vodja
režijskega obrata;
∗ oblikuje predloge, mnenja ali usmeritve, ki
jih posreduje županu ali vodji režijskega
obrata.
8. člen
Vodja režijskega obrata odgovarja za
zakonitost delovanja javne službe skladno s
programi in finančnimi načrti, ter sprejetimi
usmeritvami.
Naloge in pristojnosti vodje režijskega obrata
se podrobneje opredelijo v odloku o
organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Preddvor.
9. člen
Režijski obrat prevzame v upravljanje
premoženje, obveznosti in sredstva Sklada
stavbnih zemljišč Občine Kranj v alikvotnem
delu po stanju 31.12.1994, ko je ta sklad
prenehal z delom, vključno z evidencami in
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drugimi podatkovnimi bazami, ki jih je na
podlagi 54. čl. zakona o stavbnih zemljiščih z
dne 31.12.1997 prevzela Občina Preddvor z
vso ostalo arhivo.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem glasilu občine Preddvor.

Številka: odl 27/98
Datum: 14.9.1998

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.

15.
***
Na podlagi določb Zakona o volilni kampanji
(ZVolK) (Uradni list RS, št.62/94 in 17/97),
ter 43. in 116. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št.2/95),
izdaja župan Občine Preddvor naslednji

SKLEP
o lepljenju in nameščanju plakatov z volilno
propagandnimi sporočili
za lokalne volitve v letu 1998

1.člen
Za lokalne volitve, ki bodo 22. novembra 1998
za župana in v občinski svet Občine Preddvor
in Občine Jezersko, po določbah 8. člena
ZVolK,
Občina
Preddvor
brezplačno
zagotavlja vsem organizatorjem volilne
kampanje posebna plakatna mesta in sicer:
∗ Zgornja Bela (Dom krajanov): za 1.
volilno enoto (Bašelj) in za 2. volilno enoto
(Zgornja, Srednja in Spodnja Bela ter
Hraše pri Preddvoru),
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∗ Preddvor (pano podjetja Proreklam
Europlakat iz Ljubljane - Dvorski trg 4): za
3. volilno enoto (Preddvor) in za 5. volilno
enoto (Mače, Nova vas in Hrib),
∗ Preddvor (montažni pano Dvorski trg): za
vse volilne enote,
∗ Hrib (pano podjeja Metropolis Media iz
Ljubljane pred obratom Jelovica): za 4.
volilno enoto Tupaliče, Breg ob Kokri,
Možjanca in Potoče
∗ Kokra (v središču Kokre): za 6. volilno
enoto (Kokra).
Za kandidate za župana občine Preddvor se
določijo vsa zgoraj navedena plakatna mesta.
∗ Zgornje Jezersko (v središču naselja
Zgornje Jezersko): za volitve članov
občinskega sveta kot za župana za Občino
Jezersko.
2.člen
Občina
brezplačno
zagotavlja
vsem
organizatorjem
volilne
kampanje
enakopravnost pri lepljenju in nameščanju
plakatov na plakatnih mestih navedenih v l.
členu tega sklepa in s tem zagotavlja, pod
pogoji navedenimi v tem sklepu osnovno
informiranje volilcev v občini o kandidatih za
občinski svet in za župana.
3.člen
Poleg pogojev, ki so navedeni v poglavju III. plakatiranje - ZVolK, se določajo še naslednji
pogoji:
1. Organizator
volilne
kampanje
oz.
predstavnik kandidata mora najkasneje do
16. oktobra 1998 zaprositi z vlogo
naslovljeno na Občino Preddvor svojo
namero za propagandna sporočilo (plakat) z
navedbo željenih plakatnih mest in
dimenzijo plakatov in njihovo količino v
skladu s tem sklepom. Vloga mora biti
naslovljena na naslov: Občina Preddvor
(volilna kampanja - plakatna mesta),
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
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2. Določi
začetni
datum
leplenja
propagandnih sporočil in način obnavljanja
le teh.
3. V vlogi mora biti navedeno kdo jo vlaga in
na kateri naslov se naj odpošlje dovoljenje,
4. Organizator oz. predstavnik kandidata
lahko propagandno volilno gradivo prvič
nalepi šele potem, ko dobi od Občine
Preddvor dovoljenje. To dovoljenje bo
izdano najkasneje do 21.oktobra 1998.
Zoper dovoljenje iz 4. točke prejšnega
odstavka je možna pritožba v roku treh dni.
Pristojni organ Občine Preddvor, to je župan
občine odloči o pritožbi v roku dveh dni.
4.člen
Občina Preddvor določa tudi dodatna plakatna
mesta, ki so organizatorjem volilne kampanje
na razpolago pod določenimi pogoji in proti
plačilu.
Ta plakatna mesta so vsa možna plakatna
mesta na vsem območju Občine Preddvor in
Občine Jezersko, ki so na nepremičninah v
lasti občine, krajevnih skupnosti ali v
njihovem upravljanju.
Za plakatna mesta na drugih zemljiščih je
vlogi potrebno priložiti pismeno soglasje
lastnika.
Za vlogo za pridobitev dovoljenja iz tega člena
veljajo enaki pogoji, kot jih določa 3. člen tega
sklepa, vloga pa mora biti oddana ločeno od
vloge za pridobitev brezplačnih plakatnih
mest.
Obveznost plačila za plakatna mesta iz tega
člena se določi na podlagi tarifne številke 5/2
Odloka o komunalnih taksah v Občini
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
7/97). Določeno takso je mora organizatorj
volilne kampanje vplačati na račun Občine
Preddvor pred postavitvijo propagandnih
sporočil
5.člen
Organizatorji volilne kampanje morajo
odstraniti vse svoje plakate in druga volilna
propagandna sporočila najkasneje v 15 dneh
po dnevu glasovanja. V nasprotnem primeru
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jih odstrani Občina Preddvor na stroške
organizatorja.
6.člen
Za vsako vlogo je potrebno po tarifni številki
I/1 Odloka o občinskih upravnih taksah
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št.3/97)
plačati takso v višini 600,00 Sit
7.člen
Ta sklep velja takoj po sprejemu in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka : 00607-01—s119/98-02
Datum : 25.9.1998

Župan Občine Preddvor
Miroslav Zadnikar

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4 205 Preddvor, tel
458 100, fax 458 10 20, email preddvor@siol.net - Odgovorni
urednik: Miroslav Zadnikar - razmnoževanje Občina Preddvor naročnina za leto 1998 je 1.000 SIT (s PD) - žiro račun 51500630-50197 - reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu po mnenju Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med
proizvode, od katerih se plačuje 5 % prometni davek.
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