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11.
***
Na podlagi določila 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih
javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993,
30/1998, 127/2006-ZJZP, 57/2011), 27. člen Zakona o
zaščiti živali /ZZŽiv/ (Uradni list RS, 43/2007-UPB2) in
16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 8/09 in 1/11) je Občinski svet
Občine Preddvor na 30. redni seji dne 27.8.2014 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne
službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih
živali v zavetišču na območju občine Preddvor
1. Splošne določbe
1. člen
(javna služba)
S tem odlokom se določi način opravljanja lokalne
gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve
zapuščenih živali v zavetišču (v nadaljevanju: javna
služba) na območju Občine Preddvor.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določi:
organizacijska
in
prostorska
zasnova
opravljanja javne službe;
vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova
prostorska razporeditev;
pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
pravice in obveznosti uporabnikov;
viri financiranja javne službe;
vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za
izvajanje javne službe, ki so v lasti občine ter
del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki
ga uživa in
nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, se
uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo izvajanje javne
službe iz prvega člena tega odloka.
4. člen
(pomen pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je
določen z zakonom, ki ureja področje varstva živali.
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2. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja
javne službe
5. člen
(oblika opravljanja javne službe)
Javna služba iz 1. člena tega odloka se opravlja kot
koncesionirana dejavnost na celotnem območju občine.
3. Vrste in obseg storitev javne službe ter njihova
prostorska razporeditev
6. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba iz 1. člena tega odloka obsega
naslednje naloge:
sprejem prijave o zapuščeni živali,
zagotovitev potrebne veterinarske pomoči
zapuščenim živalim,
zagotovitev ulova, prevoza, namestitve in
oskrbe zapuščenim živalim,
skrb za iskanje skrbnikov zapuščenih živali
oziroma prodajo ali oddajo živali novim
skrbnikom,
skrb za ažurno vodenje registra psov.
(2) Izvajalec javne službe mora občini enkrat letno
posredovati register psov v občini ter najmanj dvakrat
letno poročati o opravljenih nalogah iz prvega odstavks
tega člena občini, in enkrat letno upravnemu organu,
pristojnemu za veterinarstvo.

4. Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin
7. člen
(zavetišče za živali)
Izvajalec javne službe mora zagotoviti zavetišče za živali
v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo živali.

5. Pravice in obveznosti uporabnikov
8. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)
(1) Kdor izgubi ali najde zapuščeno žival na območju
občine, mora o tem obvestiti izvajalca javne službe
(zavetišče).
(2) Skrbnik najdene živali ima pravico zahtevati vrnitev
živali. Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila
žival nameščena v zavetišče, lahko izvajalec javne
službe žival odda tudi drugemu zainteresiranemu
skrbniku, ki se zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel.
(3) Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača
dosedanji skrbnik živali, če ni s predpisi določeno
drugače. Če skrbnik živali ni znan oziroma, če lastnika
živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške občina, kjer je
žival najdena.
(4) Izvajalec javne službe, ki žival odda, lahko zaračuna
novemu skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške
oskrbe živali v skladu s cenikom, ki ga potrdi svet
zavetišča.
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(5) Če zapuščene živali ni možno oddati, se lahko po 30
dneh od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, usmrti.
6. Viri financiranja javne službe in način njihovega
oblikovanja
6.1 Viri financiranja storitev
9. člen
(viri financiranja storitev)
(1) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za
vzpostavitev zavetišča:
iz proračuna občine,
iz proračuna Republike Slovenije za gradbena
dela in opremo, vendar največ do višine 50%
njihove dejanske vrednosti, če je investicija v
skladu s pogoji, ki jih predpiše pristojni minister;
iz drugih virov (darila, donacije, subvencije ipd.).
(2) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za
delovanje zavetišča iz naslednjih virov:
iz proračuna občine;
iz proračuna Republike Slovenije, če gre za
društvo, ki deluje v javnem interesu;
iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi;
- iz drugih virov.
6.2 Cene storitev javne službe
10. člen
(oblikovanje cen)
Cene storitev javne službe se določijo s cenikom, ki ga
na predlog izvajalca javne službe potrdi občinski svet
občine.

7. Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za
izvajanje javne službe ter njihovo varstvo
11. člen
(zavetišče)
(1) Za izvajanje dejavnosti javne službe občina zagotovi
zavetišče. Če občina ne zagotovi zavetišča ga mora
zagotoviti izvajalec javne službe.
(2) Zavetišče iz prvega odstavka tega člena lahko pod
enakimi pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in
drugimi občinskimi predpisi ter predpisi izdanimi na
podlagi javnega pooblastila, uporablja vsakdo.
8. Nadzor nad izvajanjem javne službe
12. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja
pristojni organ občinske uprave.
(2) Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli
vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec
javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
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9. Prehodne in končna določba
13. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.

Številka: 344-0001/12-odl207/14
Preddvor, 27. avgust 2014
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

12.
***
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 6/09 in 1/11) ter 72. člena
Poslovnika občinskega sveta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 3/11) je Občinski svet
Občine Preddvor nam svoji 30. seji, dne 27.8.2014
sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
prve alineje (2.1) točke 11. člena Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij
Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za Jezersko,
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Dobrave,
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Kranjsko
in Sorško polje ter Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za ureditveno območje Krvavec (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 5/06, 4/07-teh.popr., 8/07teh.popr., 10/08-teh.popr., 1/09-obv.razl., 3/09obv.razl., 5/09-teh.popr., 1/11-teh.popr., 6/12teh.popr., 14/12, 6/13-teh.popr., 5/14-obv.razl.)
1. člen
Predmet obvezne razlage so določbe prve alineje (2.1)
točke 11. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena
območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob
Kokri, Odlok 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 in se
nanašajo na opredelitev pojma storitvene dejavnosti v
stanovanjskih območjih (SE).
2. člen
V odloku se v prvi alineji (2.1. točke 11.člena storitvene
dejavnosti tolmačijo tako, da se glede na enotno
klasifikacijo vrste objektov, med storitvene dejavnosti
štejejo tudi delavnice pod omejitvami in pogoji iz točke a)
29. člena odloka.
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3. člen
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu Občine
Preddvor in začne veljati naslednji dan po objavi.
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Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na
vnovičnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih
glasov na vnovičnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna
občine Preddvor v roku 3 mesecev po predložitvi poročila
občinskemu svetu in Računskemu sodišču.

Številka: 35000-0001/05-04/14
Preddvor, 27. avgust 2014
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

13.
***
Na podlagi 24., 26. in 28. člena Zakona o volilni in
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,
103/07-ZPolS-D in 98/13) ter na podlagi 16. člena
Statuta Občine Preddvor (Uradni glasilo Občine
Preddvor, št. 8/09 in 1/11), je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 30. redni seji dne 27.8.2014 sprejel
naslednji

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve 2014 v Občini Preddvor
1. člen
S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 v
Občini Preddvor.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški
volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju
kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na
posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila
organizatorja.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so
upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma
kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10
% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so
glasovali, in sicer 0,12 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.

Številka: 041-0001/14-sos067/14
Preddvor, 27. avgust 2014
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

14.
***
Na podlagi 68. In 106. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 in 83/12) je
Občinska volilna komisija Občine Preddvor sprejela
naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
o številu potrebnih podpor volivcev
I. Volitve za župana
1. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na
zadnjih rednih volitvah za župana glasovalo 1.397
volivcev.
2. Skladno s 106. členom Zakona o lokalnih volitvah je
potrebno za kandidata za župana Občine Preddvor,
ki se bo volil na rednih volitvah dne 5.10.2014 in se
bo določil s podpisovanjem skupine volivcev, ki
imajo stalno prebivališče v občini, zbrati najmanj 28
podpisov podpore.
II. Volitve za občinski svet
1. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na
zadnjih rednih volitvah za občinski svet v posamezni
volilni enoti glasovalo:
1. volilna enota (Bašelj)
170 volivcev,
2. volilna enota (Bela)
301 volivcev,
3. volilna enota (Kokra)
131 volivcev,
4. volilna enota (Potoče) 171 volivcev,
5. volilna enota (Preddvor) 378 volivcev,
6. volilna enota (Tupaliče) 250 volivcev.

27. stran

2.

URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR

Skladno s 54. členom Zakona o lokalnih volitvah je
potrebno za kandidata za člane občinskega sveta
za redne volitve v Občinski svet Občine Preddvor za
mandatno obdobje 2015-2019, ki se bo določila s
podpisovanjem skupine volivcev, ki imajo stalno
prebivališče v občini, zbrati najmanj
1. volilna enota (Bašel) 15 podpisov podpore,
2. volilna enota (Bela)
15 podpisov podpore,
3. volilna enota (Preddvor)15 podpisov podpore,
4. volilna enota (Tupaliče) 15 podpisov podpore,
5. volilna enota (Mače)
15 podpisov podpore,
6. volilna enota (Kokra) 15 podpisov podpore.

Številka:
Datum:

volišče št. 09504004, volišče Preddvor II – DOM
KRAJANOV PREDDVOR, Dvorski trg 18, 4205
Preddvor, za volilno enoto Mače, Nova vas in
Potoče, ki obsega območje
Mače (006)
Nova vas (008)
Potoče (009)

5.

volišče št. 09505005, volišče Preddvor I - DOM
KRAJANOV PREDDVOR, Dvorski trg 18, 4205
Preddvor, za volilno enoto Preddvor in Hrib, ki
obsega območje naselij
Hrib (004)
Preddvor (010)
Belska cesta (0001)
Breška pot (0002)
Črnavska pot (0003)
Dvorski trg (0004)
Francarija (0005)
Goričica (0006)
Novljanska cesta (0007)
Pungart (0008)
Šiška (0009)
Šolska ulica (0010)
Ulica Josipine Turnograjske
(0011)

6.

volišče št. 09506006, volišče Tupaliče - PENSION
ZAPLATA, Tupaliče 32, 4205 Preddvor, za volilno
enoto Breg ob Kokri, Možjanca in Tupaliče, ki
obsega območje naselij
Breg ob Kokri (002)
Možjanca (007)
Tupaliče (014)

7.

volišče št. 09500901, Preddvor - OBČINA
PREDDVOR, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, za
predčasno glasovanje.

8.

volišče št. 09500997, Preddvor - OBČINA
PREDDVOR, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, na
katerem se ugotavlja izid glasovanja po pošti iz
območja Slovenije.

OVK PREDDVOR
Janja ROBLEK
predsednica

***
Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 in 83/12) ter 18. člena
Zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-1-UPB1; Uradni
list RS, št. 1/07) je Občinska volilna komisija Občine
Preddvor dne 1.8.2014 sprejela naslednji

SKLEP
Za izvedbo rednih volitev v občinski svet in rednih volitev
župana Občine Preddvor, na osnovi Razpisa rednih
volitev v občinske svete in redne volitve županov (Uradni
list RS, št. 47/14, z dne 24.6.2014), ki bodo v nedeljo,
dne 5. oktobra 2014, se določijo volišča in območja leteh:
1.

volišče št. 09501001, Bašelj - BRUNARICA
TURISTIČNEGA DRUŠTVA BAŠELJ, Bašelj b.š.,
4205 Preddvor, za volilno enoto Bašelj, ki obsega
območje naselja
Bašelj (001)

2.

volišče št. 09502002, Zgornja Bela - DOM
KRAJANOV ZGORNJA BELA, Zgornja Bela 67,
4205 Preddvor, za volilno enoto Bela, ki obsega
območje naselij
Hraše pri Preddvoru (003)
Spodnja Bela (011)
Srednja Bela (013)
Zgornja Bela (015)

3.

volišče št. 09503003, Kokra - OSNOVNA ŠOLA
KOKRA, Kokra 23, 4205 Preddvor, za volilno enoto
Kokra, ki obsega območje naselja
Kokra (005)
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4.

041-0001/2014-001-OVK
1. avgust 2014

15.
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Številka: 041-0001/2014-002-OVK
Datum: 1. avgust 2014
OVK PREDDVOR
Janja ROBLEK
predsednica

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.

