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21.
***
Na podlagi določil 28. člena Zakona o volilni kampanji in
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07
– ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 16. člena
Statuta Občine Preddvor (Uradni glasilo Občine
Preddvor, št. 8/09 in 1/11) je Občinski svet Občine
Preddvor na 30. seji dne 26. 9. 2018 sprejel

LETO XXIV

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: 041-0001/18-sos047/11
Preddvor, 26. september 2018
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve 2018 v Občini Preddvor
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Preddvor za volilno leto 2018.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje za volitve v občinski svet,
ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta,
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 občinskemu svetu in
računskemu sodišču.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih
kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila
volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za
dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta organizatorja volilne
kampanje za župana, ki kandidirata na ponovnem
glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini
0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov
v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila
mestnemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo
stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Preddvor
30. dan po predložitvi poročila računskemu sodišču in
občinskemu svetu ter njegovi obravnavi na seji
občinskega sveta.

22.
***
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 8/09, 1/11) in predloga
Občinske uprave je Občinski svet Občine Preddvor na
svoji 24. redni seji dne 31. 1. 2018 sprejel

SKLEP
o izvzemu zemljišč iz javnega dobra
1. člen
Občinski svet Občine Preddvor je sklenil, da se
zemljišče:
PARC. ŠT.

K.O.

ID

1696/3
1696/6
1696/8
1696/4

2084 A
2084 A
2084 A
2084 BELA

6472968
6692077
6692076
6472969

izvzame iz javnega dobra.
2. člen
Na nepremičnini iz 1. člena tega sklepa pridobi
lastninsko pravico Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205
Preddvor, matična št. 5874599000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: 478-0010/2017-042/17
Preddvor, 31. januar 2018
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan
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23.
***
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 8/09, 1/11) in predloga
Občinske uprave je Občinski svet Občine Preddvor na
svoji 25. redni seji dne 18. 04. 2018 sprejel

SKLEP
o izvzemu zemljišč iz javnega dobra
1. člen
Občinski svet Občine Preddvor je sklenil, da se zemljišče
parc. št. 1685/2 in 1685/3 obe k.o. 2084 Bela izvzame iz
javnega dobra.
2. člen
Na nepremičnini iz 1. člena tega sklepa pridobi
lastninsko pravico Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205
Preddvor, matična št. 5874599000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: 478-0025/15-043/18
Preddvor, 19. april 2018
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan
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upoštevajo 30 dni po izidu.
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