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Na podlagi 29. i lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni l ist RS, 5t.
72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,63/95, 73/95,9/96,
39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 ,74/98, 12/9e, 16/99,
59/99 70/OA,100100, 87/O1,51/O2in 108/O3)ter 18. in 87. i lena
Statuta Obcine Zirovnica (Uradni l ist RS, 5t. 23199, 71/O1 in 109/01 ,
UVG, St. 34/04\ je Ob6inski svet Obiine Zirovnica na svoji 21. seji dne
22. marca 2005 sprejel naslednje

Spremembe in dopolnitve poslovnika ob6inskega sveta

1. i len

V Poslovniku obiinskega sveta (Uradni list RS, 5t. 23199) se spremeni
drugi odstavek 4. dlena tako, da se po novem glasi: "Javnost dela se
lahko omeji ali izkljuci, ce to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo tajne podatke ter druge podatke, ki jih

1t zaupne lahko doloci organ obiine na podlagi zakona."

2. i len

Sesti odstavek 27. clena se spremeni tako, da se glasi: "Zupan predlaga
obcinskemu svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoii ali ob
obravnavi posamezne tocke dnevnega reda, 6e to terjajo zagotovitev
varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo tajne po-
datke ter drugih podatkov, ki jih kot zaupne lahko doloci organ obdine na
podlagi zakona."

3. dlen

V 44. clenu se 6da drugi stavek.

4. i len

V prvem odstavku 80. dlena se 6rta zadnja alineja.

5. i len

V 83. dlenu se drta drugi odstavek.
Sedanji tretji in cetdi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.

6. clen

V 85. dlenu se doda novtretji odstavek, ki se glasi: "Predlogi za poveia-
nje izdatkov proraduna morajo obsegati predloge za poveianje prejemkov
proracuna ali za zmanjSanje drugih izdatkov proraiuna v isti vi5ini, pri 6e-
mer ti ne smejo biti v breme proraiunske rezerve ali splo5ne proracunske
rezervacije ali v breme dodatnega zadol2evanja."

7. clen

V prvem stavku 88. 6lena se za besedo "svet' doda "v drugi obravnavi".

8.  c len

V drugem odstavku 92. dlena se prvi stavek spremeni iako, da se po
novem glasi: "Predlog rebalansa se sprejema v eni obravnavi. Za sprejem
rebalansa se uporabljajo dolocila tega poslovnika, ki veljajo za obravnavo
dopolnjenega predloga prora6una."

'  n. a,"n

Tretj i  odstavek 106.6lena se spremeni tako, da se po novem glasi:
"Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki
vsebujejo osebne ali tajne podatke ter druge podatke, ki jih kot zaupne
lahko dolodi organ obiine na podlagi zakona."

10 cien

Nazjv "strokovni sodelavec za obcinski svei" se v clenih, kjer se pojavlja,
nadomesti znaziuom "pristojni delavec obcinske uprave'.

11. c len

Spremembe in dopolnitve zainejo veljati
nem vestniku Gorenjske.
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petnajsti dan po objavi v Urad-

Franc PFAJFAR, in2. grad.
Zupnru

Na podlagi 29. clena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni lis;t RS, 5t.
72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 7s/95, 9/96,
39/96, 44/96, 26/s7,70/97, 10/98, 68/sB,74/98, 12l9s,  16/9e,
59/9S, 7O/OO, 100/00 in 51 /O2) in 18. dlena Statuta Obdine Zirovnica
(Uradni l ist RS, 5t. 23/99,71/O1 1O9/01 in UVG, St. 34/O4l jra Obcins-
ki svet Obdine Zirovnica na svoji 21. seji dne 22. niarca 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih

Obiine 2irovnica

1. dlen

V odloku o priznanjih Obdine Zirovnica (Uradni list RS, 5t. 93/00, 88/01
in UVG 14/03) se v 6. ilenu prvi odstavek spremeni tako, dil se glasi:
"Plaketa Obiine Zirovnicaje najvi$je obiinsko priznanje, ki se podeli
obianu obdine Zrovnica, podjetjem, zavodom, druSfuom ier drugim orga-
nizacijam in skupnostim s sede2em v obdini Zirovnica za vedlehre izjemne
uspehe na posameznih podroijih dru2benih dejavnosti in gos,podarstva,
ki so prispevali k razloju in ugledu obiine."

2. clen

V 7. clenu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: "Nagrada Obdine
Zirovnica se podeli obcanu obcine Zirovnica, skupini obiarrov ob6ine
Zirovnica, dru5tvom ter drugim organizacijam in skupnostim s sedeiem v
obdini Zirovnica za enkratne i|emne dose2ke kot spodbudo za nadaljnje
strokovno delo in aldivnosti na posameznih podrodjih delovanja: v zadnjem
letu."

3. clen

V B. 6lenu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: "Priznanja se
podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v dasopisu Gorenjski
glas, na oglasni deski v prostorih obiine in na obiinski spletni strani.
Razpis za podelitev priznanj Obdine Zirovnica objavi komisija najkasnele
do 5. septembra za tekoie leto, rok za oddajo predlogov je 15 dni od ob-
jave razpisa."

4. 6len

Ta odlok za6ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

St.: oozoo-oos/oo
Datum: 22. marca 2005 
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Franc PFAJFAR, in2. grad.


