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Na podlagi 29. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, 5L 72/93,6/94,
45/9.4, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,7s/95,9/96, 39/96, 44/96, 26/97 ,
7 ,  10/981 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 7O/OO,100/00,
2bt w t, 87 /O1, 16/02, 51l12l, 3. dlena Odloka o komunalnih taksah v Obcini
Zirovnica (Uradni list RS, 6t 37101), in 18. 6lena Statuta Obdine Zirovnica (Urad-
ni list RS,23199, 71101, 109/01 )je Obdinski svet Obdine Zirovnica na svoji
10. sej i  dne 18. 11. 2003 sprejel

SKLEP
o doloditvi vrednosti todke za odmero komunalnih taks na obmo6ju

Obiine Zirovnica zaleto 2OO4

1. clen
Vrednost todke za odmero komunalnih taks na obmodju Obcine Zirovnica za leto
2OO4znaia 11.61 SlT.

2. 6len
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in zadne veljati 1. januarja
2004.

St.: oozoo-oo 02/2oos
Datum: 19'11'2003 

Franc pFAJFAR, in2.grad.
j' ZUPAN

Na podlagi 49. dlena TaKona o lokalni samoupravi (tkadni list RS, St. 72193,
6/94-odlodba US, 45194 - odlocba US, 57 /94, 14/95, 20195 - odtocba US,
63/95 - obveznarazlaga, TSl95 - ocjlocba US, 9/96 - odlodba US, 39,296 - od-
lodba US, 44196 - odlodba US, 26197 - dopolnitev, 7O/97 , 10/98,68,/98 - od:
locba US, 74/98, 12/99 - sklep US, 16/99 - popravek slitepa US, 59/99 - od-
lodba US, 7O/OO, 1OO/OO, 28/01 - odlodba US, 16/2002 - odlocba US in
51 /2OO2) in 59. clena Statuta obdine Zirovnica (Uradni l ist RS 5t. 23/gg,
7 1 / 01 in 1 09/01 ), ie Obdinski svet obdine Zirovnica na svoji seji dne 1 8. 1 1. 203
sprejel naslednji

ODLOK
O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROEJU OBEINSKE

UPRAVE OBcINE 2'*6y1r1194i;:

I. TEMELJNE DOLOEBE

Ta odtoi dotoda novo orgunirulijo'li,f detovno podrocje obcinske uprave
obdine Zirovnica (v nadaljevanju: obcinske uprave), ki je bila ustanovljena z
Odlokom o organizaciji in delovnem podrodju obdinske upraye Obcine
Zirovnica (Uradni list Republike Slovenije ir.24 / '10.4. 1999 in di 69 / 26.
8.  1999)
S tem odlokom se ustanovi organ ob6inske uprave ter doloci nlegovo de-
lovno podro6je (v nadaljevanju: organ obcinske uprave).
Organ ob6inske uprave neposredno iaraja upravne naloge ob6ine.
Pri svojem delu je obdinska uprava samostojna in deluje v olwiru Ustave Re.
publike Slovenije, zakonov, statuta obdine Zirovnica, odlokov in drugih veF
javnih predpisov.

(5) Obdinska uprava iaraja tudi strokovne naloge za potrebe drugih oseb javne.
ga prava, katerih ustanovitelj je obdina, ce je v njihovem ustanovnem aKu
tako dolodeno.

2.  c len
(.1) V odfoku uporabljeni izrazi, zapisani v moski slovnicni obliki, se uporabijajo

kot nevtralni za mo5ke in Zenske.

3. clen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni vtem odloku, imajo naslednji pomen:
1.'1 Upravne naloge: upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom

za obcino iaraja obcinska uprava kot izvirne ali s strani dr2ave prenesene
natoge.

1.2 Obdinska uprava: enovit upravni organ, ki je ustanovljen za opravljanje up
ravnih nalog,

1.2.1 Re2ijski obrat: notranja organizacijska enota, ki se lahko ustanovi s tem
odlokom na podrocju okolja, prostora, gospodarskih javnih sluZb, gospo_
darstva in nepremicnin.

1.3 Predstojnik obdinske uprave: je 2upan, ki usmerja in nadzira obcinsko
upravo,

1.4 Direktor obcinske uprave: je javni uslu2benec, ki kot uradnik na poloZaju
neposredno vodi delo obdinske uprave,

1.5 AK o sistemizaciji: je pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme
2upan.

1.6. Notranja revizija: je dejavnost neodvisnega in nepristranskega preverjanja
ter svetovanja, namenjeno izbolj6evanju poslovanja.

4. dlen
(1) Upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonodajo na podrodju

. fokaf ne samouprave izraja obdinska upraVa za zadovoljevanje potreb svojih
prebivalcev in sicer:

-1.1 lzvrSilne naloge: izvr6evanje zakonov, podzakonskih aktov ter obiinskih
predpisov;

.f .2 In5pekcijski nadzor: iarajanje in6pekcijskega nadzora nad iarajanjem pred-
pisov;

1.3 Sodelovanje pri oblikovanju politik raanoja posameznih podrodij: pripravljan-
je predlogov sploSnih in posami6nih aktov ter drugih gradiv in zagotavljanje
strokovne pomodi pri oblikovanju politik;

1.4 Razrojne naloge: spremljanje stanja na podrocjih, ki so v pristojnosti cbdine
in skrb za njihov razvoj v skladu s sprejeto politiko ob6ine;

1.5 larajanje in razvoj gospodarskih javnih sluZb;
1.6 Upravljanje premo2enja obdine.

(1) Obdinsko upravo usmerja i" 
""*ir:l?lp.n. 

Zupan je predslojnik obiinske
uprave.

(2) Delo obcinske uprave neposredno vodi direktor obcinske uprave.

6. dlen
(1) Obdinska uprava izvriuje predpise, ki jih sprejemata obcinski svet in Zupan.
(2) Obiinska uprava iarSuje tudi zakone in druge predpise driave, kadar se v

skladu z zakonom odloda o upravnih stuareh iz dr:avne pristojnosti.
(3) Obdinska uprava odgovarja 2upanu za stanje na podrodju, za katerega je

bila ustanovljena, spremUastanje in razroj na malidnih podroijih, pravocas-
no opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri iarajanju zakonov in drugih pred-
pisov, daje pobude in predloge za reSevanje vpraSanj na svojih podrocjih in
opravlja druge strokovne zadeve.

7. clen
(1 ) Obdinska uprava skrbi za obve6canje javnosti o nacinu svojega poslovanja

ter uresnidevanja pravic strank.
(2) Pri poslovanju s strankami mora obdinska uprava zagotoviti spoStovanje nii-

hove osebnosti ter osebnega dostojansfua ter zagotoviti, da cim hitreje in
cim laZe uresnidujejo svoje pravice in pravne koristi.

(3) Ob6inska uprava je dol2na omogoditi strankam posredovanje pripomb in kri-
tik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgo'
varjati v razumnem roku. Kot razumni rok se Steje das, ki je potreben, da se
pripombe proudijo, preverijo in pripravi odgovor.

(4) Nadin poslovanja s strankami, nacin zagotavljanja obve5danja javnosti, nacin
zagotovifue mo2nosti posredovanja kritik in pripomb, njihovega obravnavan-
ja in odgovarjanja nanie, poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni
cas, uradne ure ter druga vpra6anja nadina delovanja obcinske uprave ure-
jaZupan ali direktor obdinske uprave, 6e ga za to pooblasti 2upan.

B. clen
(.1) Ob6inska uprava pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti sodelule z drugimi

lokalnimi skuonostmi in zzdru2eai lokalnih skupnosti, z obdinskimi javnimi

slu2bami, upravno enoto ter drugimi driavnimi organi.

9. 6len
(1) Obcinska uprava za ovoje storifue lahko zaracunava pristojbin-e samo v

skladu z zakonom. Visino pristojbine za posamezno storitev zaracunava na
podlagi cenika, ki ga sprejme iupan ob6ine' h zatadunane pristojbine iz-

daja uporabnikom racune. .

f i )

(2',)

(3)
(4)
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'  .  10.  c len
O upravnih stvareh iz obdinske pristojnosti odloda na prvi stopnji obcinska
uprava, na drugi stopnji pa Zupan, 6e ni z zakonom drugade doloceno. Na
drugi stopnji upravnega postopka ne sme voditi oseba, ki je postopek vodi-
la na prvi stopnji.

I O pritoibah zoper posamidne akte, ki jih v zadevah iz dr2avne pristojnosti in
na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja obiinska uprava, odloca
ministrstvo, pristciino za ustrezno podrodje, oziroma njegov organ v sestavi.

) O zakonitosti dokondnih posamidnih aktov organov obcinske uprave v up-
ravnem sporu odloca pristojno sodisce.

11 . clen
) V skladu s sistemizacijo delovnih mest obdinske uprave opravljajo naloge

obdinske uprave javni uslu2benci na uradniSkih in strokovno tehnidnih d+'
lovnih mestih.

) InSpekci.isko nadzorstuo neposredno opravliajo obclnski inSpektorji kot
delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z
zakonom o upravi.

12. dlen
) Javni uslu2benec obcinske uprave opravlja naloge dolocene z zakoni in

drugimi predpisi v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih ima.

l) Javni uslu2benec mora svoje naloge opravljati strokovno, vestno, hitro,
nepristransko ter laualitetno in pri tem upoitevati le javni interes in konkretne
okoli5dine primera. Pri svojem delu ravna po pravilih stroke in se v ta namen
stalno usposablja ter izpopolnjuje, pri 6emer pogoje za strokovno izpopol-
njevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.

3) Javni uslu2benec mora delovati politidno nevtralno in nepristransko. Mora
biti. lojalen do delodajalca, spoStljiv tako v odnosih z uporabniki storitev
obcinske uprave, kot v odnosih z nadrejenimi, sodelavci in podrejenimi. Pri
opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v ikodo katerekoli os-
ebe, skupinq osebe javnega ali zasebnega prava, primerno mora upoitevati
pravice, dol2nosti in ustrezne interese le teh. Svojo pravico do odlocanja po
prosti presoji mora uresnicevati nepristransko in ob upostevaniu meril,
dolocenih v predpisih.

4) Javni uslu2benec ne sme dovoliti, da je pri opravlianju javnih nalog njegov za-
sebni interes v nasprotju z njegovimi pooblastili. Odgovoren je, da se izogi-
ba vsakemu nasprotovanju interesov, bodisi, da je to nalzkri2je resnicno ali
mo2no. Svojega polo2aja ne sme izkori5cati za svoj zasebni interes.

5) Javni uslu2benec mora gospodarno in udinkovito uporabljaii javna sredstva,
s ciljem doseganja najbolj5ih rezultatov ob enakih stro5kih oziroma enakih
rezultatov ob najniZjih stroSkih.

6) Javni Uslu2benec mora vselej ravnati tako, da ohranja in krepi ugled
obcinske uprave ter zaupanje javnosti v po5tenost, nepristranskost in
udinkovitost opravljanja javnih nalog.

,7) S primernim upo6tevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij je javni
usluZbenec dolian, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse
informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlituijo

13. dlen
(1) PoloZai, na katerem se opravliajo naloge vodenja obdinske uprave, je

polo2aj direktorja obcinske uprave.

(2) Direktor obiinske uprave:
- neposredno vodi obcinsko upravo,
- organizira in koordinira delo delavcev obcinske uprave,
- razporeja delo med delavce obdinske uprave,
- skrbi za delovno disciplino,
- izdaja odlodbe v upravnih postopkih na prvi stopnji
- opravlja najzahtevnejie strokovne naloge v obdinski upravi,
- vodi ali sodeluje v projektnih skupinah,
- skrbi za zakonito, ucinkovito in smotrno opravljanje nalog obdinske uprave.

(3) Naloge notranjega revizorja se s pogodbo poveriio zunanjemu iaraialcu,
naloge poobla6cenca za varnost in zdravje ter zaidite in reSevanja pa opravl-
ja direktor obdinske uprave

14. c len
(1) O zaposlitvi v ob6inski upravi in o imenovanju javnih usluZbencev v naziv od-

loca Zupan.

(2) Direktorja obcinske uprave imenuje na polo2aj Zupan.

15. c len
(1) Direktorobcinske uprave mora:

- imeti univeaitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo
- izpolnjevati pogoje, ki so potrebni za odlocanje v upravnem postopku ter

i-^^r^i^,,^+i rtrrraa nnnnia v skladrr z alctom o sistemizacii i delovnih mest.

16. c len
('l ) Direktor obdinske uprave je za svoje delo in za delo obcinske uprave odgov-

oren Zuoanu.

17. clen
(1) Delo obcinske uprave je javno in se uresnicuje z uradntmi sporocili in dajan-

jem intormacij sredstvom javnega obvedcanja, z udeleZbo na konferencah,
okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki javnega ob-
vesdanja ter na druge nacine, ki omogodajo javnosti, da se seznani z delom
obcinske uprave.

(2) O delu ob6inske uprave obveScajo javnost zupan, direktor obcinske uprave
in uslu2benec, zadol2en za stike z javnostjo, po pooblastilu 2upana ali direk-
torja pa tudi drugi javni uslu2benci.

(3) Obcinska uprava v svetovnem spletu objavlja katalog informacij javnega
znacala in posreduje informacije o svojem delu.

II. NOTRANJA ORGANIZACIJA OBEINSKE UPRAVE
tN NJENO DELOVNO PODROEJE

18. clen
(1) Notranja organizacija obdinske uprave mora biti prilagojena poslanstuu in

nalogam ob6inske uprave ter procesom, ki potekajo v obcinski upravi,

(2) Organizacija obcinske uprave mora zagotavljati:
- strokovno, udinkovito, racionalno in usklajeno iz,r5evanje nalog,
- smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
- koordinirano opravljanje nalog in ucinkovito opravljanje prolektnih nalog,
- udinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete

opravljenih nalog,
- usmerjenost obdinske uprave k uporabnikom njenih storitev ter
- ucinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

19. c len
(11 Za izvqanje upravnih nalog se V Obcini Zirovnica ustanovi enovit organ

Obcinska uprava Obcine Zirovnica.

(2) Za wajanjenatog oUe inskega redarsfua in obcinske inipekcije se ustavnosti
organ skupne obcinske uprave skupaj z Obcino Jesenice, lahko pa se za iz-
vajanje'nalog obcinske inSpekcije ustanovi skupni organ za ve6 obdin.

20. clen
(1) Za opravljanje dejavnosti gospodarskih iavnih slu2b, ki jih neposredno iara-

ia uprava, se lahko ustanovi nesamostojni re2ijski obrat.

(2) Reiijski obrat se lahko ustanovi, kadar tako dolo6a zakon ali kadar zaradi
majhnega obsega ali znadilnosti gospodarske javne slu2be iz tehni6nih ali
ekonomskih razlogov ni smotrno za tako gospodarsko javno slu2bo us-
tanoviti javnega podjetja ali podeliti koncesiio.

(3) Re2ijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota pri obcins
ravi. Za delovanje r€iijskega obraia se upo6tevajo predpisi na podruvJu
gospodarskih javnih slu2b.

(4) Delovno podro.cje reZijskega obrata se natandneie dolodi z aKom o sistem-
izaciji.

21. i len
(1) Obdinska uprava pripravlja:

- predloge programov in financnih nadrtov za proradun,
- iarniuje proradun,
- opravlja nadzor nad iarajanjem proracunsko financiranih dejavnosti in sicer

po namenu, obsegu in dinamiki porabe ter pripravlja poro6ila in predloge
iz svojega delovnega podrodja,

- upravlja s premo2enjem obdine in opravlja nadzor nad upravljanjem pre-
mo2enja.obdine, ki je preneseno v upravljanje posameznim drugim upravF
javcem in

- pripravlja predloge razvojnih ter drugih programov in nacrtov iz svoiega po-
drocja dela.

(2) Obdinska uprava je pristojna za vodenje zbirke informacij javnega znaa4a

- 22. dlen
(1) Za iaredbo nalog, ki zahtevaio sodelovanje delavcev razlidnih podrodij, se

lahko oblikujejo projektne skupine ali druge oblike sodelovanja.

(2) Projektne skupine ali druge oblike sodelovanja se oblikujeio predvsem
takrat, kadar naloge projektne skupine ali druge oblike sodelovanja pre-
segajo obstojeco sistemizacijo ali kadar v olwiru rednega delovnega casa ni
mogode zagotoviti iaredbo navedenih nalog.

(3) Projeldno skupino ali drugo obliko sodelovanja lahko dolodi 2upan. Z aktom
o ustanovifui proieKne skupine ali druge oblike sodelovanje se doloci ses-

F
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tavo In vodjo projektne skupine, njene naloge, roke za izvedbo nalog,
potrebna sredstva in druge pogoje za delo projektne skupine.

(4) Projektna skupina ali druga oblika sodelovanja se oblikuje za eas trajanja
projekta.

23. dlen
Obdinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko.tehnidne in admin-
istrativne naloge na podrocju:
- splo5nih zadev,
- raatola,
- javnih financ,
- gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
- dru2bbnih dejavnosti,
- varstva okolja, gpspodarskih javnih slu2b in infrastruKure
- ureianja prostora,
- upravljanja z nepremidninami v lasti obdine,
- orometa.
- stanovanjskega gospodarstva
- za5ciie in reievanja
- in5pekeijskega nadzorstva
- obdinskega redarstva,
Obdinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti obdine.

24. clen
Na podrocju sploSnih zadev opravlja obcinska uprava naslednje naloge:
A) sploine pravne zadeve:

--zastopanje obdine pred sodi56i in drugimi upravnimi organi
/odenje upravnega postopka na drugi stopnji.

B) kadrovske zadeve:
- priprava in izvajanje s proradunom sprejetega nadrta delovnih mest in

kadrovskega nadrta,
- ialajanje drugih kadrovskih zadev.

C) nafoge v anezi z informatizacijo dela obiinske upravei
- raauoj in upravljanje obdinskega informacijskega sistema,
- iaiajanje nadrta nabav za raztoj informacijskega sistema,
- wdr2evanje informacijske tehnologije in strojne opreme.

D) nafoge v ztezizvzdrievanjem prostorov in opreme obcinske uprave,
E) naloge v aneA z nabavo opreme in potroinega materiala za delo obdinske

uorave.
F) naloge Glavne pisarne:

-vodenje in usklajevanje ter nadzor nad pretokom dokumentov,
- organizacija pisarni6kega poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva in
- nudenje informacij strankam o poteku upravnih postopkov.

Na podrocju sploinih zadev opravlja obcinska uprava tudi naslednje naloge:
A) vzvezi z delovanjem va5kih odborov
Bl v zvezi z delovanjem organov obcine in obcinsko volilno komisijo,
C) na podrocju vodenja zbirk obdinskih predpisov in kataloga informacij javne-

ga znadaja
D) na podro6ju stikov z javnostjo, informiranjem ter obve6danjem javnosti,
E) protokol
F)__na podro6ju mednarodnega sodelovanja.

rsl€ uprava opraylja tudi druge upravne in strokovno tehniine naloge-na
podrodju sploinih zadev:
- strokovna pomoc drugim v okviru obdinske uprave,
- finan6na opravila po pooblastilu 2upana,
- javna narodila po pooblastilu 2upana,
- priprava sploSnih in posamidnih aktov, porodil in drugih gradiv ter druga dela po

nalogu ali pooblastilu 2upana oziroma direktorja uprave,

25. clen
Na podrocju raaroja opravlja obdinska uprava naslednje naloge:
- pospe5evanje raauoja gospodarsfua in turizma,
- pospe5evanje razvoja obrti,
- pospe6evanje razoja kmetijstua in pode2elja,
- priprava obdinskega, regionalnega, subregionalnih in podroinih razvoinih

strategij in programov

26. clen
Na podrocju javnih financ opravlja obdinska uprava naslednje naloge:
A) financne naloge:

- strokovne naloge pri pripravi in iarajanju obiinskega proraduna ter izdelavi
zakljucnega raduna proracuna,

- finandno operativne naloge za potrebe inalanja finandnih nacrtov organov
obcine in obcinske uprave.

- spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proradunskih
uporabnikih in obve6canje 2upana in direktorja o morebitnih nepravilnostih
ter predlaganje ustreznih ukrepov,

- neposredno upravljanje finandnega premo2enja obcine in
- sodelovanje pri usklajevanju postopkov in ukrepov vseh pristojnih uradov

pri upravljanju z obdinskim premo2enjem.

B) ra6unovodske naloge:
- vodenje proracunskega racunovodstva in racunovodsfua drugih neposred-

nih uporabnikov prora6una.

- vodenje centralne evidence premoZenja obcine in pravnih oseb v lasti
ob6ine in

- sodelovanje pri uskrajevanju postopkov in ukrepov vseh pristojnih uradov
pri upravljanju z obcinskim premo2enjem.

C) izvajanje investicij iz nadrta razrojnih programov:
- finandni nadzor nad iarajanjem investicij pri invesiicijskih projektih na oo-

drodju komunarne inJrastrukture, infrastrukure na podrodju oiuzuenin i*javnosti, stanovanjske gradnje in investicij obcinske uprave, ki 
";;$;"j;tim proradunom vkljudene v na6rt raarojnih programov.

D) Predpisovanje obdinskih davkov in dajatev
- priprava splosnih in posamidnih aktov v arezi z obdinskimi davki in dajafuami
- iaredba postopkov odmere in pobiranja,
- izdelava in uzdrZevanje baz podatkov za potrebe odmere in pobiranja.

Obdinska uprava opravlja tudi druge naloge na podrodju javnih financ:
- strokovna pomod drugim v okviru obdinske uprave,
- finanina opravila po pooblastilu Zupana,
- javna narodila po pooblastilu 2upana,
- priprava splo6nih in posamicnih aktov, porodil in drugih gradiv ter druga dela po
nalogu ali pooblastilu 2upana oziroma direktorja uprave.

27. tlen
.Na pgdroiju gospodarstva in kmet{stva opravlja obcinska uprava naslednje
naoge:
- iaraja upravne naloge na podroiju turizma in trgovine,
- pripravlja predloge ukrepov pospesevanja drobnega gospodarstva, turizma in

kmetijska,
- iaraja ukrepe pospeievanja drobnega gospodarstva, turizma in kmetijska,
- iaraja ukepe, povezane z odpravo posledic in pomodmi ob naravnih in drugih

nesrecah, ki prizadenejo kmetijstvo,
- finandna opravila po pooblastilu 2upana,
- strokovna pomod drugim v okr/ru ob6inske uprave,
- priprava splodnih in posami6nih aktov, porodil in drugih gradiv ter drugo delc

po nalogu ali pooblastilu iupana ali direktorja ob6inske uprave.

28. dlen
Na podrodju dru2benih dejavnosti opravlja obcinska uprava upravne naloge, k
se nanaSajo narazvoj vseh dejavnikov na podro6ju dru2benih dejavnosti, delo
vanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je ob6ina in
razroj naslednjih podrodij:
A) lzobraZevanje in predSolska \zgoja ter odlodanje o placilih star6ev za pro.

grame vrtca;

B) Kultura, varstvo kulturne dedisiine;

C) Socialno varstvo;

D) Spod;

E) Zdravsfuo, obvezno zdravsfueno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane i:
drugega naslova ter izdajanje odlodb in podelitev koncesij s podrodje
druibenih dejavnosti;

F) Dejavnost mladih;

G) Druge upravne in strokovno tehnicne naloge iz podrodja urada:,
- strokovna pomod drugim v olariru obcinske uprave,
- financna opravila po pooblastilu 2upana,
- javna narocila po pooblastilu 2upana,
- priprava splo6nih in posamicnih aKov, porodil in drugih gradiv ter drugz

dela po nalogu ali pooblastilu 2upana oziroma direKorja uprave,

29. dlen
Na podrocju varstva okolja, gospodarskih javnih slu2b in infrastrukture opravlji
obcinska uprava upravne naloge iz naslednjih podrodij:
- raanoj komunalnega in vodnega gospodarstva, varsfua okolja in energetike,
- gospodarjenje s komunalno infrastrul<turo,
- organizacija in iarajanje gospodarskih javnih sluZb
- oskrba z vodo,
- odvajanje in diScenje odpadnih komunalnih vod,
- odvajanje meteorne vode,
- ravnanje z odpadki (odvoz, deponiranje, zbirni centri, ekoloiki otoki, prebiran
je odpadkov)

- pokopaliSka in pogrebna de.iavnost,
- urejanje in wdrievanje javnih povr5in (zelenic, parkov, parkiriid, awobusnil

postajali6c, otro6kih igri6d ipd.)
- vzdrlevanje javne razsvetljave
- organizacija oblik in nadinov iaratanja gospodarskih javnih sluib (avno podjei
je, koncesija, in drugo)

- priprava sploinih in posamidnih aktov, s katerimi se ureja nacln lzvalanli
posameznih iavnih sluZb,

- priprava aktov, s katerimi se organizira izvaianie javnih sluZb,
- sodelovanje v organih javnih zavodov in javnih podjetij, ki izvajajo gospodarskt

javne slu2be,
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'spremljanje poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij po obdinah in de-
javnostih

. priprava predlogov cen izvajanja javnih sluib,

.priprava razrojnih programov in sodelovanje pri pripravi raziojnih programov
javnih zavodov, podietij in izraialcev javnih slu2b,

- nadzor nad izuajalci obveznih in neobveznih javnih slu2b
- upravljanje in skrb za grafidne in atributne podatke katasira komunalnih naprav;

Druge upravne in strokovno tehnidne naloge s podrodja varstua okolja, gospo-
darskih javnih slu2b in infrastruKure so:
- strokovna pomod drugim v olwiru obcinske uprave,
- finandna opravila po pooblastilu Zupana,
- javna naro6ila po pooblastilu Zupana,
- priprava splo6nih in posamicnih aktov, porodil in drugih gradiv ter druga dela po

nalogu ali pooblastilu iupana oziroma direKorja uprave.

30. dlen
Na podrodju urejanja prostora opravlia ob6inska uprava naslednje naloge:
- izvajanje dejavnosti upravljanja prostorskega informacijskega sistema (PlS), ki

obsega pridobivanje, obdelovanje in posredovanje podatkov in informacij
geoinlormacijske narave, in sicer z namenom nudenja storifue posredovania
kakovostnih podatkov glede stvarnih in pravnih lastnosti in znadilnosti vseh vrst
nepremienin na obmodju obdine, za potrebe odmere davkov in dajatev obcne
in za potrebe raanoja in na6rtovanja prostora,

- prostorsko planiranje, urbanistidno in kraiinsko nadrtovanie,
- prostorski raaroj obcine in skladnost s programi obalnih obcin, regije in driave,
- priprava lokacijskih inlormacij o moZnih lokacijah in pogojih za graditev ter

druge posege v prostor,
- pripravo prostorskih planskih in iaredbenih aktov obdine (gradMa za program

priprave prostorskih izredbenih aktov, organizacijsko tehnicne naloge v z/ezi s
pripravo in sprejemanjem aktov v skladu s predpisi o urejanju prosiora, naselij
in drugih posegov v prostor, oblikovanie razpisnih pogojev za pridobivanje
ponudb, razpise in natecaje, ...),

-wpostavitev in vodenje podatkov o prostorskih aktih, upravlianje in skrb.za
grafidne in atributne podatke o prostorskih aKih,

- informacijska podpora pri izdajanju lokacijskih iniormacij o moZnih lokaciiah in
pogojih za graditev ter druge posege v prostor,

31. clen
Na podrodju upravljanja z nepremidninami v lasti obcine opravlja obdinska upra-
va naslednje naloge:
- evidentiranje in vrednotenje premo2enja v lasti obcine,
- gospodarjenje in upravljanje z objeld v lasti obdine,
- nadzor nad iarajanjem nalog upravljanja in gospodarienja s poslovnimi prostori

in drugo javno infrastrukturo, ki jo uporabljajo iztalalci na podrod.iu dru2benih
dejavnosti,

- iaredba prodaje obcinskega premo2enja, ki je s sprejetim proracunom vkljuce'
na v nadrt prodaje premoZenja,

- pridobivanje nepremidnega premo2enja, ki je potrebno za izvedbo nacrta
rauojnih programov;

- gospodarjenje in upravljanje z zemlji3di in javnimi povr6inami,
- upravljanje in skrb za graficne in atributne podatke o zemljiS6ih in nepremidni-

nan,
- opremljanje zemljiid, ki so namenjena gradnji,

Druge upravne in strokovno tehnidne naloge s podro6ja upravljania z nepremicn-
inami so:
- strokovna pomoc drugim v okviru ob6inske uprave,
- finandna opravila po pooblastilu Zupana,
- javna narocila po pooblastilu 2upana,
- priprava splo5nih in posamidnih aKov, porodil in drugih gradiv ter druga dela po

nalogu ali pooblastilu 2upana oziroma direKorja uprave.

32. 6len
Na podrodju prometa opravlja obdinska uprava naslednie naloge:
- \zpostavitev in vodenje katastra cest in banke cestnih podatkov, upravljanje z

obdinskimi cestami,
- urejanje in raalol prometa,
- vodehje postopkov in odlodanje v zadevah iz podrodia cestnega prometa,
- upravljanje in skrb za grafiCne in atributne podatke iz podrocja cestnega

prometa (kataster obcinskih cest in prometne signalizacije ter drugih vsebin).

Druge upravne in strokovno tehnidne naloge s podroija prometa so:
- strokovna pomod drugim v okviru obdinske uprave,
- finandna opravila po pooblastilu Zupana,
- javna narocila po pooblastilu Zupana,
- priprava splo6nih in posamicnih aKov, porodil in drugih gradiv ter druga dela po

nalogu ali pooblastilu Zupana oziroma direktorja uprave.

33. 6len
Na podrodju stanovanjskega gospodarstva opravlja obdinska uprava naslednie
naloge:
- pripravlja obdinski stanovanjski prograrn,
- vodi evidenco obcinskih stanovanj,
- iaraja postopke oddaje obdinskih stanovanj v najem,

- iaraja investicije in skrbi za upravljanje obdinskih stanovani
- iaraja pravice obcanov na podlagi stanovanjskega zakona.

Druge upravne in strokovno tehnidne naloge s podrodja stanovanjskega gospo-
darswa so:
- strokovna pomod drugim v okviru obdinske uprave,
- finandna opravila po pooblastilu Zupana,
- javna narodila po pooblastilu Zupana,
- priprava splo5nih in posamidnih aktov, porodil in drugih gradiv ter druga dela po

nalogu ali pooblastilu Zupana oziroma direKorja uprave.

34. dlen
Na podrocju zaSdite in re5evanja opravlja obdinska uprava naslednje naloge:
- izdeluje nacrt zaicite in re5evanja,
- skrbi za iarajanje nadrta za6dite in re6evanja,
- skrbi za organiziranje, opremljanie in usposabljanje za naloge zaSdite in reie.

vanja in poZarne varnosti,
'Druge upravne in strokovno tehni6ne naloge s podrodja za6cite in re5evanla so:
- strokovna pomoc drugim v okviru obdinske uprave,
- finandna opravila po pooblastilu Zupana,
- javna narodila po pooblastilu 2upana,
- priprava splo5nih in posamicnih aKov, porodil in drugih gradiv ter druga dela po

nalogu ali pooblastilu 2upana oziroma direKorja uprave.

35. clen
Na podrodju in6pekcijskega nadzorsfua opravlja obcinska uprava naslednje
nalgge:
- nadzor nad ianajanjem obcinskih predpisov in drugih aKov, s- katerimi obdina

ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
- nadzor nad ianajanjem zakona o varnosti cestnega prometa, zakona o ,-

cestah tervseh drugih zakonov, ki ji podeljujejo pristojnost nadzora;

36. 6len
Na podrocju obcinskega redarstva opravlja obcinska uprava naslednje naloge:
- opravlja naloge obdinskega redarstva v skladu z zakonom o varnosti cestnega

prometa,
- druge naloge ob6inskega redarstva v skladu z odlokom o javnem redu in miru.

37. 6len
(1) Obdinski in5pektorji imalo pri opravljanju in5pekcijskega nadzorstva pravice
in obveznosti, kijih dolocazakon.
(2) In3pektor je za woje delo odgovoren 2upanu oziroma direktorju upiave.
(3) Obdinski in6pektorji, obdinski redar in drugi delavci s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi izkazujejo svojo pravico opravljati nadzor in druge ukrepe po tem
odloku s sluibeno izkaznico. Obrazec izkaznice dolodi in izda 2upan, razen v ko-
likor z zakonom ali podzakonskimi predpisi ni dolocenci druga6e.

III.IZVAJANJE NALOG OBEINSKE UPRAVE IZVEN ORGANA OBEINSKE
UPRAVE

Notranja revizija

38. dlen
(1) V obdinski upravi se v skladu s predpisi zagotovi delovanje notranje I r.

(2) Notranje revidiranje zajema neodvisno in nepristransko naknadno preveqaF
je poslovanla ter svetovanje, namenjeno izboljSanju pcslovanja. Notranja re-
vizija s sistematicnim in discipliniranim pristopom za vrednotenje in izbolj6ar'
je ucinkovitosti obvladovania tveganj, kontrol in postopkov vodenja pomaga
organizaciji pri doseganju njenih ciliev.

IV. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

39. 6len
Z dnem uveljavitue tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem
podrocju obcinske uprave Obdine Zirovnica (Uradni list Republike Slovenije st'

24 |  1O.4. 1999 in 6t. 69 / 26. 8. 1999).

40. dlen
Zupan na podtagi tega odloka sprejme pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v

obcinski uoravi.

41. clen
Ta odlok zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjsre'
uporablja pa se od 1 .1.2004 dalje.

Stevilka: OO2O 1 -OOO3/ 2003-00 2
Datum: 19.1 1.2003

ZUPRN
Franc Pfai{ar, gradb' inz'



St. 3b - 2s. xr. 2oo3 URADNI VESTNIK GORENJSKE

e63
Stran 5

Na podlagi zakona o financiran.ju obcin (Ur. list RS St. BO/94,45/97, 56/98,
1/99, 59/99, 61/99, 79199 in 89/99), Zakona o javnih linancah (Ur. list RS St
79/99, 124/OO 79/01 in 30/02) in 18. dlena statuta obcine Zirovnica (Ur.list
RS, 5t. 23199, 7 1 / 01 in I 09/01 ) je obdinski svet Obdine Zirovnica na svoji 1 0.
sej i  dne 18.11.2003 sprejel

ODLOK O PRORAEUNU OBEINE ZINOVUICA
ZA LETO 2OO4

1. SPLOSNE DOLOEBE

1. clen
S tem odlokom se za prora6un obdine Zirovnica za leto 2OO4 (v nadaljevanju:
proracun) dolocajo visina proraduna, postopki iarrsevanja proracuna ter obseg
zadolZevanja in poro6tev obdine in javnega sektorja na ravni obcine.

2, dlen
Prora6un Obcine Zirovnica za leto 2004 sestavljajo:
-sploini del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, radun finandnih terjatev in

naloZb ter racun financiranja,
- posebni del proraiuna, to je linancni nacrt obdine in
- nacrt razrojnih programov.
V bilanci orihodkov in odhodkov so na strani orihodkov izkazani nacrtovani
davcni prihodki; nedavdni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in trans-
ferni prihodki obdine. Na strani odhodkov so izkazani planirani tekodi odhodki,
t. 

.''' 
transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.

V . ,:nu financnih terjatev in nalo2b so planirana vradila danih posojil in prodaja
kapitalskih deleZev ter dana posojila in povecanje kapitalskih dele2ev.
V ra6unu financiranja.se izkazuie zadol2evanje obdine in odpladevanje dolgov, ki
je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
V financnem nadrtu so izkazani odhodki neposrednega uporabnika proraduna
po podrodjih funkcionalne klasifikacije javnofinandnih izdatkov.

2. VISINA PRORAEUNA
3. clen

SploSni del proracuna na ravni podskupin kontov se dolo6a v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
konto naziv
f. SKUPAJ PR|HODKf (7O+7 1 +72+7 3+741

70 DAVENIPRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobidek
703 Davki na premoZenje
704 Domadi davki na blaoo in storitue

71 NEDAVENIPRIHODKI
710 UdeleZba na dobidku in dohodki od premoZenja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
214 Drugi nedavdni prihodki

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljiSd in neopredmetenih

dolgorodnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domadih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinandnih institucij
konto naziv
ll. SKUPAJ ODHODKT (40+41+42+431

40 TEKOCI ODHODKI
400 Plade in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 lzdatki za blago in storitue
4O3 Pla6ila doma6ih obresti
409 Rezerve

41 TEKOEITRANSFERI
410 Subvencije
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi domadi teko6i transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

42O Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TMNSFERI

430 Investicijskitransferi
il1. PRORACUNSKT pRESEZEK (r.-1r.)

(PRORAEUNSKI PRIMANKLJAJ)

B. RAEUN FINANENIH TERJATEV IN NALOZB

konto naziv plan 2004

V. DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH DELEZEV (441) O
44 DANA POSOJII.A IN POVEEANJE KAPITALSKIH DELEZEV O

441 Povecanje kapitalskih dele2ev in naloZb C
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH

DELEZEV (rV.-V.) o

C. RACUN FINANCIRANJA
vil. ZADoLZEVANJE (5OO)

50 ZADOLZEVANJE
500 Domadezadol2evanie
vilr. oDPLACTLA DOLGA (55O)

55 ODPLACILO DOLGA
550 Odpla6ila domadega dolga
IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAEUNH

0. + tv. +vil.-[.-v.-vil 1. )
X. NETO ZADOLZEVANJE (VII..VIII.)
xl. NETO FINANCTRANJE (Vt.+X.lX.)

o
U

966
vob

voo

-34.OOO
-966

33.O34

IV. PREJETA VRAEILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEZEV(75O) O

75 PREJETA VRACII.A DANIH POSOJIL O
7 50 Prejeta vracila danih posojil 0

Zmanj6anje sredstev na radunih letu 20O4 v viSini 34.000.00O,00 SIT bo pokri-
to iz ostanka sredstev na racunih iz oreteklih lei.

3, IZVRSEVANJE PRORACUNA
4. clen

V proracunu so zagotovljena sredsiva za delovanje obcinskih organov in uprave,
civilne za6dite, sredstva za protipo2arno varnost, sredsfua za pospe6evanje
kmetijstva, drobnega gospodarsfua in turizma, sredstva namenjena varstvu okol-
ja, sredstva za stanovanjsko dejavnost in prostorski razvoj, sredstva za'vvatanle
dejavnosti na podrocju zdravstva, 6porta, kulture, dejavnosti neprofitnih organi-
zacij, otroSkega varstva, osnovnoSolskega izobra2evanja in socialne varnosti. _

5. clen
Obcina Zirovnica v letu 2004 razpolaga s sredsfui, ki bodo vpla6ana v njen pro-
racun do konca leta. Sredstva proraduna zaleto 2OO4 se nakazujejo proracun-
skim porabnikom do konca proradunskega leta, to je do 31. 12. 2OO4.

6. clen
V proracunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo obiini ali jih ustuarijo
neposredni uporabniki proraduna in vsi izdatki obdine oziroma neposrednih
uporabnikov proraduna za posamezne namene.

7. clen
Vsi prejemki proraduna so namenjeni pokrivanju vseh izdatkov proracuna, razen
prejemkov, ki so kot namenska sredsfua dolo6ena z zakonom o javnih financah,
zakonom o iarr5evanju proracuna RS ali drugo podrodno zakonodajo.
Ce se po sprejemu prora6una vplada namenski prejemek, ki zahieva so-
razmeren namenski izdatek, ki v proracunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni
viSini, se v vi6ini dejanskih prejemkov povedata obseg izdatkov financnega nadr-
ta neposrednega uporabnika in prora6un.

8. dlen
Sredsfua se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru
dose2enih prihodkov in v odvisnosti od dinamike nastajanja obveznosti in
moZnosti pokrivanja stroakov z lastnimi prihodki, 6e ni v zakonu, posebnem aktu
ob6ine, splo6nem delu proracuna ali s pogodbo med obdino in posrednim
uporabnikom drugace doloceno.
Sredstva za plade, prispevke delodajalca in osebne pre.jemke delavcev obdinske
uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na nadin, kot je
dolodeno v zakonu o izur6evanju proraduna Republike Slovenije, v skladu s
kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sredstva za investicije se iarajalcem
zagotavljajo v viSini, navedeni v posebnem delu proracuna.
Sredstva, ki jih posredni proracunski uporabniki doseZejo z lastno dejavnostjo,
se uporabljajo za pokrivanje dejavnosti posrednega proradunskega uporabnika,
investicijskega vzdrzevanja in investicij, v skladu s sprejetim financnim nadrtom,
ce ni z zakonom ali odlokom drugade dolodeno.

9. dlen
Drugi prejemniki proradunskih sredstev prejmejo proradunska sredstva na os-
novi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa, odlodbe, sklepa
obcinskega sveta in sklepa ali odredbe Zupana.
Sredstva, ki se dodeli.jo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom 2upan.
Na sklep 2upana prito2ba ni mo2na.

10. i len
Sredstva proraduna se smejo uporabijati le za namene, ki so dolodeni s pro-
radunom.
Sredstva proraduna se lahko uporabijo, 6e so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim
aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Prora6unski uporabniki smejo v imenu obcine prewemati obveznosti le v okviru
sredstev, ki so v proradunu predvidena za posamezne namene.
Sredsfua proraduna se uporabijo za pla6evanje 2e opravljenih storitev in dobav.
Dogovarjanje predpladil je mo2no le ob primernem zavarovanju in obrestovan.lu
predplacil.

v OOO SIT
plan 2OO4
477.292
382.847
298.680

49.848
34.319
77.347
58.147
1.200

n
0

't8.000
15.529
14 AtO

n
0
0

1.569
1.569

plan 2004
510.326
153.491

41.O40
R 7ea

103.696
517

2.500
160.406

76.875
35.526
42.255
174.332
174.332
22.097
22.O97

-33.O34
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11. clen 22. clen
S prostimi denarnimi sredstvi na radunih upravlja Zupan. Prosta denarna sredst- Obiinska uprava pri posrednih oz. drugih porabnikih proraduna opravlja nadzor
va se lahko nalagajo v Banko Slovenije, poslovne banke in dr2avne vrednostne nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s pro-
papirje ob upo6tevanju nadela varnosti, likvidnosti in donosnosti naloZb. racunom.

Za zakonitost, upravicenost in namembnost porabe sredstev posrednih oz.
12. dlen drugih porabnikov proraduna odgovarjajo direktorji oz. predstojniki in vodja

Za ieur5evanje proraduna je odgovoren 2upan oz. od njega pooblaidena oseba. radunovodsfua pri posrednih oz. drugih uporabniku proracuna.
Obdinska uprava mora redno mesedno spremljati izvr6evanje proracuna in o tem Na zahtevo obcinske uprave so posredni oz, drugi porabniki proraduna dol2ni
obveScati 2upana. Financni referent za proradun kontrolira in odgovarja za pravil- predlo2iti podatke za analizo porabe proradunskih sredstev.
nost nalogov in odredb, za usklajenost izplacilz vi6ino in namenom porabe, za Ce porabniki proradunskih sredstev ne ravnajo v skladu z dolocili tega odloka,
zakonitost in upravidenost porabe pa odgovarjajo delavci obcinske uprave, jim lahko Zupan delno ali v celoti zadasno ustavi financiranje. Zupan o tem
zadol2eni za lilwidacijo dokumentov za posamezna podrocja. poroea ob6inskemu svetu, le-ta pa lahko dokon6no ustavi financiranje.

13. clen
Sploina proradunska rezervacija za financiranje posameznih z zakonom opre'
deljenih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proraduna ni bilo mogoce 5. ZADOLZEVANJE
predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikuje v vi5ini 1.500.000,00
SlT. O uporabi sredstev sploine prora6unske rezervacije odloda Zupan. 23. 6len
Dodefjena sredsfua splo6ne proradunske rezeryacije se razporpdilo v finandni Zadol2ettane obdine je mo2no na nacin in v skladu z dolodbami 85. 6lena Za
na6rt neposrednega uporabnika proracuna. kona o javnih financah ter v okuirih, ki so dolodeni v sploinem delu proraduna.

' 14. 6len 24. clen
Zupan je poobla5cen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega proracuna Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je obci-
spremeni vi6ino sredstev za posamezne namene, de s tem ni bistveno ogroZeno na Zirovnica, se smejo dolgorocno zadol2evati le s soglasjem ustanovitelja oz.
izvajanje nalog, za katere so bila zagotovllena sredstva. soustanovitelja.
O prerazporedifuah Zupan Sestmesedno obveSda obdinski svet. Obdina sme dati poroStvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, ka-

terih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.
15. 6len O soglasju in poroStuu iz 1. in 2. odstavka-tega 6lena odloca obcinski svet.

Srerlstua proradunske rezerye se oblikujejo v vi3ini 1.000.000,00 SlT. Rezerve
s rabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesred. Del
sreusrev se izloca v rezeruo zadasno vsak mesec, dokondno pa pred koncem
proracunskesa leta. . 6. PREHODNE lN KONCNE DOLOCBE
O uporabi sredstev proradunske rezerve do vi5ine 2.000.000,00 SIT za
posamezni namen odloda iupan na predlog delavca obcinske uprave, odgov- 25. dlen
ornega za finance, nad tem zneskom pa obcinski svet s posebnim odlokom. O V kolikor bo v letu 2005 potrebno zacasno financiranje obdine, se za cas za-
uporabi sredstev rezerve 2upan obve5ca obdinski svet. 

;XT;f;ll"""irania 
uporablja ta odlok in sklep o zadasnem financiranju, ki ga

io. eun
Zupan je pooblaicen za nabavo nepremidnin do vrednosti 1.OO0.OOO,OO SIT za 26. dlen
posamezni namen. O nabavi nepremi6nin na podlagi pooblastila 2upan obvesti Splo6ni in posebni del proraduna in nadd razrojnih programov z obrazlo2ifuami
obdinski svet na prvi'seji po nabavi. so sestavni deli tega odloka.

17. dien 27. ilen
Vsako Zplacilo iz proiacuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavl- Ta odlok zacne veljati naslednii dan po obiavi v Uradnem vestniku Gorenjske,
jata obveznost in vi5ina izpladila. uporablja pa se od 1.1 .2004 dalje.

18. c len
Pogodba za nabavo blaga, naro6ilo storitev in oddajo gradenj v breme pro- Stevilka: 4O3O2-OOO1 /20O9OO4
radunskihsredstevselahkosklenesamovskladuspredpisi o javnemnarocan- Datum: 18.11.2003
ju' 

Franc pti?irlilz.graon.
19. dlen

Posredni uporabniki proraduna so dolZni sprejeti financne nadrte zaleto 2OO4
najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka in jih posredovati obcinski uF

F. ,cni nacrt posrednega uporabnika mora biti v skladu s sprejetim pro-
radunom. Na podlagi 29. dlena Zakona o lokalni samoupravi ( Ur.list RS, at.72/93, 6/94,
V finandnem na6rtu se pnka2e realizacrja za leio 2OO2, ocena realizacije za leto 45/94, 57 /94, 14/95, 20/95, 63/95,73/95,9/96, 39/96, 44/96, 26/97 ,
2003 in plan za leto 2OO4 in primerjava plana za leto 2004 na obe predhodni 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 7O/O0, 100/00,
let i .  28/01,87/Oj,16/02,51 /O2) in 18. Olena Statuta Obcine Zirovnica ( Ur. l ist
Posredni uporabniki proraiuna so dol2ni do 28. 2. 2005 ob6ini predlo2iti RS, St. 23199, 71/01, 109/01) je Obdinski svet Obdine Zirovnica na svoji 10.
porocila o delu, zakljudne racune zaleto 2OO4 in realizacijo finandnega nacrta seji, dne 18. 11. 2003 sprejel
za leto 2004.

20. clen SKLEP
Skupni obseg prewetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle O DOLOc|Tu VREDNOSTI TOcKE ZA IZRACUN NADOMESTILA
v pladilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere zA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJISCA V OBelNl lnOVrulCe
(skupini kontov 42 in 43), letno ne sme presegati 90% pravic porabe v sprejetem A LETO 2OO4
financnem na6rtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg preuzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle
v placilo v prihodnjih letih za teko6e odhodke in za tekode transfere (skupini kon' - . f . ilen
tov 40 in 41 ) ne sme presegati 500/o pravic porabe v sprejetem finandnem nadr- Vrednost tocke za izraiun nadomestila zprruporabo stavbnega zemlji5ca na ob-
tu neposrednega uporabnika. modju Obiine Zirovnica zna6a v letu 2006i
Omejitve iz prvega in drugega odstavkatega dlena ne veljajo za prewemanje oF - v stanovanjgkem in poditniSkem tipu obmodja 0,2640 SIT
veznosti z najemnimi pogodbami. - v poslovnem in proiarodnem tipu obmodja 0,7312 SIT

2. clen
4. PRORACUNSKI NADZOR Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in zaene veljati s l.ianuarjem

2004.
21. c len

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finan6nim, materialnim in radunovodskim
poslovanjem neposrednega uporabnika proraduna, glede na namen, obseg in St.:00200-0001/2003
dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proraduna. Datum: 19.11.2003
Ce pri proracunskem nadzoru ugotovi, da se sredsfua ne uporabljajo za namene,
za katere so bila dodeljena, lahko predlaga, da se ta sredstva vrnejo v proradun Franc Pfajfar, inZ.grad.
terotem obvesti obdinski svet. ZUPAN


