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cr,as Uradni vestnik Gorenjske
LETO: )fiXVl 22. aprila 2QO3 Stevilka 14

Na podlagi 29. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, St. 72193,
57/94, 14/95,26/97, 7O/97, 10/98,74/98,7O/AO,51 /02)ter8.  in 18. c l+ '
na Statuta Obcine Zirovnica (Uradni list RS, 5t. 23 / 99, 7 1 / 01, 1 09/01 ) ), le OS
dinski svet Obdine Zirovnica na svoji 5. seii dne 10.04.2003 spreiel naslednji

ODLOK

. o dopolnitvah odloka o priznaniih Obdine 2irovnica

1. clen

V Odloku o priznanjih Obcine Zirovnica (Uradni l ist RS, St. 93/00, 80/01,
88/01) se za 8. dlenom doda nov 8.a 6len, ki se glasi:

"Zupan lahko po lastnem preudarku posameznikom, skupinam posameznikov,
druitvom ter drugim organizacijam in skupnostim ob posebnih priloZnostih ali ob
enLratnih iziemnih dose2kih v slovenskem ali Sir3em merilu na posameznih po.
c dru2benih dejavnosti in gospodarstva prilo2nostno podeli Zupanovo pri-
znanle.

Zupanovo priznanje je posebna listina, ki vsebuje sklep in pisno utemeljitev.

Prejem Zupanovega priznania ne izkljuiule morebitnega prejema obcinskega pri-
znania'.

2. clen

V 9. clenu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Prvi in drugi odstavek te_ga clena se uporabUata tudi za upravlianje z gradivom in
evidentiranje podeljenih Zupanovih priznanj " .

3. 6len

Ta odlok zacne vellati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Stevilka: OO2oO€o3/OO
Datum: 1O.04.2OO3

Franc PFAJFAR' ini. grad.
ZUPnH

Na podlagi 3. 6lena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, St.
3O/9S, 67/02),29. clena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni l ist RS, 5t.
72/93, 57 /94, 14/95, 26/97, 7O/97, 10/98,74/98,7O/OO,51 /02) ter  18.
dlena Statuta Obdine Zirovnica (Uradni list RS, 5t. 23/99, 71/01, 109/01) ), ie
Obcinski svet Obdine Zirovnica na svoii 5. seji dne 10.04.2003 sprejel nasle&
nji

ODLOK

o ustanovitvi Sveta za preventiv-o in vzgojo v cestnem prometu
v obdini Zirovnica

1. dlen

S tem odlokom se ustanovi, dolodi sestava in delovno podrocje Sveta za preven-
tivo in \.zgojo v cestnem prometu v obdini Zirovnica (v nadaljnjem besedilu: svet).

2. dlen

Svet Steje osem dlanov, ki jih imenuje Obcinski svet Obiine Zirovnica na pred-
log Komisije za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja. Svet sestavliajo:
- predstavnik osnovne Sole,
- predstavnik sveta star6ev,
- predstavnik Policijske postaje Jesenice,
- predstavnik upravljavca drZavnih cest v obiini,
- predstavnik upravljavca obdinskih cest,
- predstavnik AMD,
- obdinski redar,
- predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarsko infra-

strukturo.
Svet se imenule za dobo Stirih let, clani sveta pa so lahko ponovno imenovani.
Na prvi seji sveta, ki jo sklide 2upan, dlani sveta izmed sebe imenujejo predsed-
nika sveta.

3. clen

Svet deluie na podrocju varnosti, uzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi
za raztianie in iaraianje ukrepov za vecjo varnost, za dvig varnostne prometne
kulture udele2encev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidamih odno-
sov med udelp2enci v cestnem promeiu.

Ir 4. clen
I

Svet opravlja Elasti naslednje naloge:
- ugotavlja in fbravnava stanje prometne vamosti na obmocju ob6ine na drZavnih,

ob6inskih in gozdnih cestah ter drugih javnih prometnih povr5inalr in predlaga
pristojnim organom ukepe za njeno izboli6anje;

- sodeluje z organi in organizacijami, ki se ul$arjajo s prometno wgoio, izobraj:e..
vanjem in drugimi podrodji, pomembnimi za varnost v cestnem prometu;

- pospe6uje in rzpodbuja prometno \rzgojo in izobra2evanje udele2encev v cest-
nem oromefu:

- izdala in raziirja prometno - \rzgoine publikacije in druga gradiva ter sodeluje s
sredstvi javnega obve5ianja;

- sodeluie s sveti za preventivo in rzgojo v cestnem prometu drugih obdin in s
Svetom za preventivo in \zgojo v cestnem prometu Republike Sloveniie.

5. clen

Nadin dela sveta ureja poslovnik, ki ga sprejme svet. Administrativno - tehnicna
opravila za svet zagotovi obcinska uprava.

6. dlen

V skladu z odlokom o proradunu ie svet dol2an vsako leto pripraviti porocilo o svo-
jem delu v preteklem letu ter program dela za prihodnje leto.

7. dlen

Finandna sredstva zaizvalanie nalog sveta se v skladu z vsakoletninl programom
dela sveta zagotovijo v ob6inskem prora6unu. Svet lahko za opravljanje svojega
dela in nalog pridobiva sredstua tudi iz drugih virov,

8. clen

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Stevilka: OO20l -OOOI /2OO3-OO5
Datum: 1O.O4.2OO3

Franc PFAJFAR, ini. grad.
ZUPAN

Na podlagi 98. ilena zakona o javnih financah (Ur. list RS St. 79199 in 79101 ) in
18. ilena Statuta obcine Zirovnica (Ur. list RS St. 23199, 71/O1 in 1,09/01) je
Ob6inski svet obdine Zirovnica na svoji 5. seji dne 10.4.2003 spreiet..+i..:.,

ODLOK
- O ZAKLJUETENA MCUT.IU PRORAdUNA OBEINE ZINOVNICN .

ALETO 2OO2

1. dlen

Sprejme se zakllucni racun proraiuna obdine Zirovnicazaleto 2O02, ki zaiema.
bilanco prihodkov in odhodkov, radun financnih terjatev in nalo2b in ra6un finan-
ciranla.

2. clen
Prihodki in odhodki proraiuna ter drugi prejemki in izdatki proracuna za leto
2002 so bili realizirani v naslednjih zneskih (v tisod QIT)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I .
il.
i l t .

Prihodki
Odhodki
Prora6unski prese2ek (primanikljaj)

B. RAEUN FTNANENIH TERJATEV IN NALOzB

Prejeta vradila danih posojil in prodaja kapitalskih dele2ev 251
Dana posojila in povecanje kapitalskih delezev 3.ooo
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih dele2ev -2.749

c. RAEUN FINANCIRANJA

467.459
439.702

27.757

IV

VI

vil.
vlil
tx.

ZadolZevanje obcine
Odpladila posojil
Neto zadol2evanie

U

2.797
- 2.797

Povecanje (zmanjSanje sredstev na racunih) 22.211

Xl. Stanje sredstev na racunih konec leta 2001 22.672
xtl Sredstva na radunih (31.12.2OO2) 44.883
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t3,ai
d#r i

St. r+ - 22. tv. 2oo3

3. clen

Sredstva proradunske rezerve Obcine Zirovnica zaleto 2002 izkazujejo (v tisod
SIT):

stanje ( 1 .1.2002)
prihodki
odhodki
stanje (31.12.2002)

6.539
1.000

0
7.539

4. clen

Sredstva na racunih proracuna obcine Zirovnica po stanju 31. 12. 2002 v visini
44.883.000,00 SIT ostanejo na racunu proraeuna obcine. Sredstva se porabiio
v proradunskem letu 2003.

5.  c len

Zakliudni ra6un proraduna obsega pregled planiranih in realiziranih prihodkov in
odhodkov prora6unav bilanci prihodkov in odhodkov, racunu finandnih terjatev in
naloZb in racunu financiranja in obrazlo2itev zakljucnega raiuna proraduna, ki so
priloga tega odloka.

6. clen

Ta odlok stopi v veliavo naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

5t.: +ogog-ooot/oz
Datum: 10.4.2O03

Franc Pf arriiiXK. sradb.

Napodlagi 2l. in29.clenaZakonaolokalni samoupravi (Uradni l istRSSt. T2193,
57 /94, 14/95, 26/97,70/97, 10/98,74/98,7O/OO in $ /AA i in 10 in 18. cle-
na Statuta Obcine Zirovnica (Uradni list RS 5t. 23/99,71 /O1 in 109/01)je Ob-
dinski svet Obcine Zirovnica na svoji 5. seji, dne 10.4.2OO3 sprejel

Pravilnik za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih
. organizacij, ki se sofinancirajo iz proraduna Obdine Zirovnica

)
SPLOSNE DOLOCBE

1. dlen

S tem pravilnikom se doloca pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev, na-
menjenih sofinanciraniu programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki so
lokal1ega pomena in jih iz javnih sredstev sofinancira Obdina Zirovnica.

2. clen

Predmet sofinanciranja so programi, ki obsegaio:
- posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij s katerimi prispe-

vajo k realizaciji pravic cloveka drZavljana in nediskiminaciji invalidov,
- programe humanitarnih organizacij, s katerimi reiujejo oziroma blaZijo socialne

stiske in te2ave posameznikov in skupin,
- pc "o delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.

3. dlen

Upravicenci do finandnih sredstev po tem pravilniku so:
- lnvalidske organizacije: So prostovoljne in neprofitne organizacije, ki iih usta-

novijo invalidi in njihovi zakoniti zastopniki, zaradi uveliavljanja posebnih potreb
. in interesov invalidov in izvajalke posebnih socialnih programov in storitev, ute-

mellenih na znacilnosti invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki
ogro2ajo socialni poloZaj invalidov. Dejavnosti invalidskih organizacij lahko zaje-
majo tudi posamezne-sestavine dobrodelnosti in samopomoci.

- Humanitarne organizaci ie:
- Organilacije za samopomoc, ki jih ustanovijo posamezniki, predvsem nepo-

sredno prizadeti za zagotavljanje posebnih potreb za cimbolj enakopravno
vkljucevanje v Zivljenje.

- Dobrodelne organizacije, ki jih ustanovijo posamezniki zato, da bi prispevali k
re6evanju socialnih stisk in te2av drugih oseb oziroma da bi pomagale ljudem,
katerih 2ivljenje je ogroZeno.

POSTOPEK RAZDELITVE SREDSTEV

4. dlen

Finan6na sredstva se upraviiencem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga na
krajevno obicajen nacin objavi 2upan Obiine Zirovnica. Visina razpolo2ljivih sred'
stev se doloci v vsakoletnem proracunu obdine Zirovnica.
ViSina sofinanciranja prilavljenega programa, s strani Obiine Zirovnica je odvisna
od razpolo2ljivih sredstev, obsega in pomembnosti programa in lahko znaSa naj-
vee do 50% vrednosti programa.

5. clen

Javni razpis mora vsebovati najmanj:
- predmei javnega razpisa,
- opredelitev upravi6encev, ki se lahko prijavijo na razpis,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravicenci,

- vi3ino razpoloZljivih sredstev,
- rok za oddajo vlog,
- informacije o razpisni dokumentaciji,
- orugo.

Razpisni rok se casovno prilagaja postopku priprave in sprejemanju obcinskega
proraduna in ne sme biti kraj6i od enega meseca in ne dalj5i od dveh mesecev.

6. clen

Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi tri clanska komisija, ki jo
imenuje 2upan. Mandat komisije je enak mandatu 2upana.
lzdelan predlog razdelitve sredstev komisija posreduje Zupanu, ki s sklepom od-
lodi o razdelitui prora6unskih sredstev. Odlocitev'2upana je dokoncna in nima
mo2nosti pritoZbe.
Kandidati bodo obve5deni v 30 dneh po koncanem razpisu.

7. dlen

Na podlagi sklepa 2upana, obdinska uprava pripravi pogodbe o sofinanciranju
posameznih programov.
V pogodbi se opredeli program, ki je predmet sofinanciranja, vi5ino in namen so-
financiranja, roke za zagotovitev finandnih sredstev in nadin nadzora nad namen-
sko porabo proracunskih sredstev-

larajalci programov morajo po opravljeriih nalogah oz. v 6asovnih razdobjih, dolo-
cenih s pogodbo, predlo2iti dokazila o izpolnitui prevzetih obveznosti v skladu s
pogodbo. larajanje programov spremlja obcinska uprava.

V kolikor izvajalci ne izpolnjujeio obveznosti, dolocenih s pogodbo, se jim za ta
del programa ukinejo financna sredsfua, 2e preieta sredstva pa mora ialajalec vr-
niti v obcinski proradun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.

8. clen

Zupan lahko sklenie pogodbo o softnanciraniu programa humanitarnih in invalid-
skih organizacij brez javnega razpisa, ce greza posebno pomemben program, ki
ga ni bilo mogoce vnaprej nacrtovati.
Dodeljena sredsfua ne smejo presegati 5oo/o za Ia namen predvidenih sredstev v
proradunu.

POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

9. clen

Organizacije iz 3. clena tega pravilnika morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavno:iti (Ur. list

RS, st. 2/02) raarr6dene pod Sifro dejavnosti N/85.322, N/85.323
- da izvaiajo programe za funkcionalno, socialno in zdravsfueno ogro2erne posa-

meznike na obmodju obiine Zirovnica,
- program mora imeti cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz po-

treb uporabnikov/dlanstva oziroma so v interesu ob6ine Zirovnica
- program mora imeti pregledno in jasno financno konstrukcijo, ki vkljucuje vse

prihodke in odhodke programa
- da se iste delavnosti ne izvajajo v olo/ru javne slu2be,
- da so pravoiasno posredovale finandno ovrednotena porocila o izvedbi progra-

mov, ce so prejela sredsfua za preteklo koledarsko obdobje,
- ima zagotovljen naimanj 50% dele2 sofinanciranja programov iz drugilr virov, '
- vsaka organizacija lahko na razpis kandidira le-z 1 programom.

10. 6len

Merila za dodelitev sredstev:
- vpliv invalidnosti na socialni poloZaj posameznika in njegove dru2ine, katera se

kaze v potrebah po posameznih socialnih programih in storituah,
- velikost obmodja, ki ga organizacija pokriva s svoio dejavnostio,
- zagotavllanje programov izkljuino samo za uporabnike na obmocju obdine Zi-

rovnica,
- za programe, ki ,se izraiajo na obmodju vedih ob6in, se upo6teva Stevilo uporab-

nkov iz obcine Zirovnica
- program se iaraja na principu samopomodi in samoorganizacije uporabnikov,
- vkljucenost prostovoljcev v program.

KONENE DOLOEBE
11 . clen

Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopl<u kot sam
pravilnik.

12. dlen

Ta pravilnik zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Stevilka: 025O2-oOO2/2OO3
Datum: 1o'4'2oo3 

Franc pfai-far, in.z. gradb.
ZUPAN


