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8. 

 

*** 
Na podlagi 35. in 38.člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 45/08 in 83/12) in 10. 
člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 6/09 in 1/11) je občinski svet Občine 
Preddvor na svoji 29. redni seji, dne 4.6.2014 sprejel 
naslednji 
 
 

SKLEP 

o imenovanju občinske volilne komisije Občine 

Preddvor 
 
 

1. člen 
V Občinsko volilno komisijo Občine Preddvor se 
imenujejo: 

- Za predsednico Janja ROBLEK, roj. 11.05.1965, 
stan. Spodnja Bela 14, Preddvor, 

- Za podpredsednico Ana PAULETIČ, roj. 21.08.1979, 
stan Ulica Milene Korbarjeve 2, Kranj, 

- Za člana Miro ROBLEK, roj. 13.01.1949, stan. Bašelj 
62, Preddvor, 

- Za namestnika člana Peter ZUPAN, roj. 02.09.1949, 
stan. Bašelj 29a, Preddvor, 

- Za člana Janez POLAJNAR, roj. 23.11.1945, stan. 
Francarija 2, Preddvor, 

- Za namestnico člana Nada ARH, roj. 22.05.1951, 
Francarija 33, Preddvor, 

- Za članico Marija BERGANT, roj. 09.11.1952, stan. 
Kokra 42, Preddvor, 

- Za namestnico članice Lidija KOKL, roj. 19.07.1977, 
stan. Belska cesta 53, Preddvor.  

 
2. člen 

Sedež Občinske volilne komisije je na sedežu Občine 
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor. 
 

3. člen 
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.  
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem glasilu Občine Preddvor.  
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat 
dosedanji sestavi občinske volilne komisije.   
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Občina Preddvor 
   
 Miran Zadnikar 
 župan 

  

9. 

 

*** 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno 
glasilo Občine Preddvor, št. 8/09 in 1/11) in predloga 
Odbora za premoženjsko pravne zadeve je Občinski svet 
Občine Preddvor na svoji 29. redni seji, dne 4. 6. 2014 
sprejel naslednji 
 
 

SKLEP 

o ukinitvi javnega dobra na zemljišču  

parc. št. 1692/0, k.o. 2084 - Bela 
 
 

1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. št. 
1692/0, k.o. 2084 - Bela, zemljišče v izmeri 655 m². 

 
2. člen 

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti 
značaj javnega dobra in postane last Občine Preddvor 
ter se pri Okrajnem sodišču v Kranju vknjiži lastninska 
pravica na Občino Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 
Preddvor, matična št. 5874599. 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor. 
 
 
 
Številka:    478-0007/2014-sos064/14 
Preddvor, 4. junij 2014 
 
 

Občina Preddvor 
   
 Miran Zadnikar 
 župan 
  
 
  

  

10. 

 

*** 
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 29. seji, dne 4.6.2014 sprejel 
 
 

OBVEZNO RAZLAGO  

točke (1.2.1) 10. člena Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih 
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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., 

10/08 – teh. popr., 1/09 – obv. razl., 3/09 – obv. razl., 

5/09 – teh. popr., 1/11 – teh. popr., 6/12 – teh. popr., 

14/12, 6/13 – teh. popr.) 

 

 
Male hidroelektrarne iz tretje (3) in osme (8) alineje točke 
(1.2.1) 10. člena Odloka 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 
(UGOP, št. 5/06, 4/07 – teh. popr., 10/08 – teh. popr., 
1/09 – obv. razl., 3/09 – obv. razl., 5/09 – teh. popr., 1/11 
– teh. popr., 6/12 – teh. popr., 14/12, 6/13 – teh. popr.) 
so objekti in ureditve za hidroenergetsko rabo voda z 
nazivno močjo do 10 MW s pripadajočo opremo in 
instalacijami. Za sestavne dele male hidroelektrarne 
štejejo jezovne zgradbe s pretočnimi polji, dotočni 
oziroma odtočni kanali in cevovodi, strojnice, generatorji, 
turbine, energetski transformatorji, stikališča, kabli, 
oprema, naprave in napeljave tehnološke lastne rabe 
agregatov, oprema za krmiljenje zapornic pretočnih polj, 
center vodenja, oprema pomožnih sistemov, prehodi za 
vodne organizme ter drugi podobni objekti, ureditve, 
oprema in instalacije, ki so zaradi tehničnih, tehnoloških 
ali okoljskih zahtev potrebni za hidroenergetsko rabo 
voda. 
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 Miran Zadnikar 
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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.  


