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25.
***
Na podlagi 19. in 20. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB3 in 45/08) ter na podlagi
16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 8/09), je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 28. seji, dne 26.11.2009 sprejel

LETO XV

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.

Številka: odl162/06
Preddvor, 26. novembra 2009
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski
svet Občine Preddvor
in za volitve župana Občine Preddvor
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v
Občinski svet Občine Preddvor. Območje občine obsega
Občino Preddvor, kot jo določa zakon o ustanovitvi občin
ter določitvi njihovih območji.
(2) Občinski svet šteje 11 članov.
(3) Člani občinskega sveta se volijo po večinskem
volilnem sistemu.
2. člen
Za volitve članov v občinskega sveta se določi šest
volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota obsega območje naselja Bašelj. V
tej volilni enoti se voli 1 član občinskega sveta.
2. volilna enota obsega območje naselij Hraše pri
Preddvoru, Spodnja Bela, Srednja Bela in
Zgornja Bela. V tej volilni enoti se voli 3 člane
občinskega sveta.
3. volilna enota obsega območje naselij Hrib in
Preddvor. V tej volilni enoti se voli 3 člane
občinskega sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Breg ob
Kokri, Možjanca in Tupaliče. V tej volilni enoti se
voli 2 člana občinskega sveta.
5. volilna enota obsega območje naselij Mače,
Nova vas in Potoče.
V tej volilni enoti se
voli 1 član občinskega sveta.
6. volilna enota obsega območje naselja Kokra. V
tej volilni enoti se voli 1 član občinskega sveta.
3. člen
Za volitve župana Občine Preddvor je volilna enota
območje celotne Občine Preddvor.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet
Občine Preddvor in za volitve župana Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 3/98).

26.
***
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 in 76/08) ter 15. člena
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 2/99), je Občinski svet Občine Preddvor na
27. seji dne 29.10.2009, sprejel naslednji
PRAVILNIK
o višini in obliki denarne pomoči novorojencem
s stalnim bivališčem v Občini Preddvor
1. člen
Staršem novorojencev s stalnim bivališčem v Občini
Preddvor, pripada enkratna denarna pomoč iz proračuna
Občine Preddvor v višini 200,00 €.
Denarna pomoč se izplača iz proračunske postavke
4111 – družinski prejemki in starševska nadomestila na
funkcionalnem področju 20 – socialno varstvo.
2. člen
Do enkratne denarne pomoči je upravičen vsak
novorojenec, če eden od staršev pristojnemu
občinskemu upravnemu organu predloži zahtevek na
predpisanem obrazcu skupaj zahtevanimi podatki ter
dokazilom o rojstvu otroka (kopijo izpiska iz rojstne
matične knjige za novorojenca), in sicer najkasneje v treh
mesecih po dnevu rojstva.
Do enkratne dotacije je upravičen novorojenec s stalnim
bivališčem v Občini Preddvor ali eden od staršev, ki ima
tako kot novorojenec stalno bivališče v Občini Preddvor.
Novorojenci oziroma starši, ki ne izpolnjujejo pogoja in
roka iz prvih dveh odstavkov tega člena, do enkratne
dotacije niso upravičeni.
O dodelitvi enkratne dotacije se vodi upravni postopek.
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3. člen
Izplačilo enkratne dotacije se izvršuje na bančni račun,
odprt na ime novorojenca ali enega od staršev vlagatelja, in sicer po pravnomočnosti odločbe.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, uporablja pa se
za novorojence, rojene od vključno 1. novembra 2009
dalje.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o višini in
obliki enkratne dotacije novorojenčkom s stalnim
bivališčem v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 1/08).
Številka: 033-0001/09-pr038/09
Preddvor, 29. oktobra 2009
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan
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