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LETO: XXXV 7. juntja 2OO2 Stevilka 18

Uradni vestnik Gorgniske f:Wl;Uili$"'o-"0"'rtu"lil" o"''|ei in zaine tediz dnem B'"'T:'f lfl?'ji;{dffih',#-"; 
-* 

ffiJ::,
ustno opozorilo predstavniku organa upravljanja, njeni odgovorni
osebi ali osebi, zaposleni pri pravni osebi, ki je nawoda na l"mem
kraju prekrska.
Opozorilo mora vsebovati pravno opredelitev prekrska, okoliscine, ki
so bile podlaga za izrek opozorila, pomen opozorila in posledice. ie
je bil storilec za prekr6ek iz istega predpjsa 2e dvakrat ooozorien v
zadnjih dveh letih. Steto od dneva sloritve prekrSka dve lei za n'aaj.

3. dlen
lzreieno opozorilo vpi6e komunalni Tedar na obraec za opozorilo o
prekrsku (pisno opozorilo) in ga izrodi storilcu prekrska ali osebi iz
tFtjega odstavka 2. clena tega odloka v podpis.
Ce storilec prekrska ali oseba iz tretjega odstavka 2. ilena noee pod_
pisati pisnega opozorila, komunalni redar nanj zapise datum, uio in
rzlog odklonitve podpisa ter izreie denarno kazen-
Obrazec pisnega opozorila je sesiavni del tega odloka.

4. i len
Komunalni redar mora takoj, ko.je io mogoae, preverit i, ce je bil stG
rilec a prekriek iz istega predprs 2e opozorjen.
V kolikor ugotovi, da je bil storilec za prekr6ek iz istega predpisa v
zadnjih dveh letih Ze dvakrat opozorjen, Steto od dnffi storitve or+
krska dve leti z nffij. opozorilo rileljavi ter izrece denamo kren
in o tem obvesti storilca.

5. 6len
O izre6enih opozoril ih vodi evidenco skupen organ obdinske uprave,
ki mora o vodenju evidence mesedno porodati direldorju obeinske
uprave Obdine Zirovnica.
Evidenca se vodi v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in
drugimi predpisi o varovanju podatkov ler merjljh in posropkih za de
loianje zaupnosti podatkov.
V evidenco se vnaiajo podatki iz obraca, ln srcer:
- podatki o storilcu prek6ka: a fizidno osebo osebno ime in EMSO

ter naslov stalnega oziroma za6asnega prebivalisda, za tujca pa na-
mesto EMSO njegove rcjstne podatkej za pravno osebo fjrmo in s+
dez ter enotno matiino Stevilko;

- pravna opredelitev prekrSka;
- ias in knj izre6enega opozodla.
Podatki morajo biti weseni v roku 8 dni od dneE izreka opozorila.
Dostop do evidence imajo le za to pooblasiene osebe organa skutr
ne obiinske uprave.

6.  c len
Podatki o izreienih opozorilih in o storilcih, katerim je bilo opozorilo
izreceno, se izbrisejo iz evidence po preteku dveh let. Steto od dn*
va storitue prekrska,
Po izbrisu se izpis iz evidence in obruec, ki je podlaga za vpis,
vjozita v zbirko dokumentarnega gradiva v skladu s predpisi.

7. 6len
Ta odlok za6ne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem vestniku
Gorenjske.

St. : oozor-oooz/zooz-ooz
Datum:23.05.2002

Franc PFAJFAR. ini. g;ad.
ZUPAN

Na podlagi 67. elena Zakona o lokalnj samoupravj (Uradni l ist RS, St.
{Uradni l ist Fepublike Slovenije, it. 72/93, 6/94-odloiba US,
45lg4{dloiba US, 57 /94, 14/95,20l95-odloiba US, 63/95€b-
vezna (ulaqa, 73l95{dlodba US, 9/96-odlo6ba US, 39/96rgo-
tovitev US, 44l96{dloiba US, 26197, 7O/97, jO/98,68/98-od-
loiba US, 74/98, 12/gg-sklep US, 16/99-popravek sklepa US,
59/99-odlo6ba US, 70100 in 100/00{dloiba US), 3. in 7. dlena
Zakona o gospodarskih javnih sluzbah (Uradni list RS. St. g2l93 in
30/98), 26. alena Zakona o varstuu okolja (Uradni tist BS, 5t. 32l93,
44/95, 1/96,9/99, 56/99) in 6. dlena Statuta Obdine Jezersko
(Uradn; vestnik Gorenjske, 51 /Ol ) te Obiinski svet Obdine Jeze.sko
na 20. redni seji dne 21. 5. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih sluzbah

Obdine Jezersko

1. elen
S tem odlokom se spreminja tretj i odstavek 11. i lena Odloka o
gospodarskih javnih sluzbah Obiine Jezersko (Uradni vestnik
Gorenjske, 6t. 22101 ) tako, da se glasi:
"Po konianem postopku pripravi komista iz pruega odstavka tega
dlena predlog za izbor koncesionarja, ki ga posreduje obiinski upra-
vi. Obiinska uprava odloii o dodelitvi koncesije z odlodbo, ki jo pc
sreduje tudi v vednost ob6inskemu svetu."

2. i len
Ostali 6leni odloka ostanejo nespremenjeni in v veljavi.

3. i len
T? - l.k zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku
C :e.

Stevilkai 015-03-17/2OOO-2
Jezersko, dne 21.5.2OO2

2upan Obbine Jezereko
Milan Kocjan

Na podlagi 117. alenaZakona o lokalnih volituah (Uradni tist RS, 5t,
72/93,7 /94, 33/94 in 70/95), 12. in 20. dlena Statuta Obdine Jc
zersko (Uraoni vestnik Gorenjske, St. 20,/01 je obiinski svet Obdrne
Jezersko na 26. redni seji, dne 21.5.2002, spcjel

SKLEP
o razreditvi dosedanie obainske voli lne komisiie Obeine

Jezersko in sklep o imenovanju ob6inske voli lne komisije
, - Ob6ineJearsko

L
Razresi se Obiinska volilna komjsija Obiine Jezereko, kijoje imenG
val obcinski svet Obcine Preddvor, na svoji 33. seji, dne 14,9.1999.

elanite komisije so bil i :
Elizabeta Sajn Dolenc, roj. 1 952, Zgornje Jezersko 1 l g, predsednica
Viktorija Tepina, roj 1 953, Zgornje JezeBko 84 a, namestnica pred-
sednlce
lvan Kavas, rcj. 1 964, Zgornje Jezersko 56 a, ilan
Jerica Teul, roj. 1 948, Zgornje Jezersko 88 b, namestnik dlana
Pavla Markii, rcj. 1962, Zgornje Jezersko 106 c, 6lan
Marija Murovec, roj. 1956, Zgornje Jezersko 57, namestnik dlana
Vincencij Tepina, roj. 1938, Zgornje Jezereko 122, 6lan

Senk, roj. 1954, Zgornje Jezersko j51 a, namestnik i lana

lmenuje se Obiinska-voli lna komisija Obdine Jezersko:
Predsednica:
Eliabeta Sajn Dolenc, rcj. 1952, Zgornje Jezersko 118
Namestnica predsednice:
ViKorija Tepina, rcj 1953. Zgornje Jezersko 84 a

Za ilane oziroma namestnike dlanov obdinske volilne komisije so
imenovani:
1. dlan: Jerica Teul, rot. 1948, Zgomje Jezersko 89 b
Namestnik 1. i lana: Roman Pestotnjk, roj. 1965, Zg. Jezersko 41 a
2. dlan: Pavla Markii, rcj. i962, ZgomjeJeze6ko 106 c
Namestnik 2. 6lana: Miha Karnidar, rcj. 1 983, Zgomje Jezenko 83 b
3. dlan: Vincencij Tepina, roj. 1938, Zgornje Jezersko

122.
Namesinik 3. ilana: Simona Plunik, roj, 1978, Spodnje Jeze6ko tB a

ilt.
Sklep zaine veljati z dnem imenovanja in se objavi v Uradnem vesini-
ku Gorenjske.

Stevilka: OO6-01 /02-1
Jeze.sko, dne 21 .5.2OO2

Zupan Obdine Jezersko
Milan Kocjan

Na podlagi 16. dlena Odloka o gospodarskih javnih sluzbah Obdine
Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, St. 22l01 ) je Ob6inski svet Ob_
aane Jezersko na 26. redni seji dne 21.5.2OO2, spejel

SKLEP
o imenovaniu Sveta uporabnikov iavnih dobrin

v Obdini Jezersko

'1. i len
Za varstvo uporabnikov lavnih dobrin se imenule Svet uporabnikov
Javnin dobrin v Obcinr Jezersko (v nadatjevanju: svet uporabnikov) v
naslednji sestavi:
1. Jozef Muri, Zg. Jezersko 73,
2. N/ihaei Teul, Zg. Jezersko 88,
3. Andreja Semrov, Zg. Jezersko 1 O8a,
4. Jolanda Jokic, Sp. Jezersko S.

3. 6ten
Svei uporabnikov:
- astopa in usklajuje interese uporabnikov in oblikuje skupne predlG

ge glede iaajanja gospodarskih javnih sluzb, njihovega riloja in
financ{ranja v rumerju do obcine ir obcinskega sveta.

- astopa inte€se upo€bnikov v ramerju do iaajalcev gospodarskih
javnih sluzb in opozarja na pomanjktjivosti ter predtaga izboljsave.

- opravlja druge naloge v skladu s svojimj pravili.
- V pruem odstavku tega alena navedene naloge sveta uporabnikov

izvaja za vse javne sluibe, ki se opravljajo na obmoiju Obdine
JezersKo.

4.  i len
Pruo sejo weta uporabnikov sklide zupan, na.ikasneje v roku 30 dni
od dneva uveljavitue tega sklepa in jo tudi vodi do iaolitve predsedn!
ka sveta uporabnikov, ki ga ilani iaolijo izmed sebe.

5 clen
Pravila za delo sveta uporabnikov sp€jme svet uporabnikov z veiino
glasov vseh ilanov sveta uporabnikov najkasneje v roku 3 mesecev
po prui seji. S pravili se dolodi naain dela sveta uoorabnikov. sklics
vanje, vodenje in dokumentiEnje sej in odlo6anje.

6. 6len
Administrativne, materialne jn finanine pogoje za delo sveta uporaS
nikov zagotavlja obiinska uprava Ob6ine Jezersko.

/. cten
Ta sklep zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku
Gorenjske.

Stevilka: 015-03-26/02
Jezersko dne 21 5 2002 

zupan obiine Jeze*ko
Milan Kocian

Na podlagi g. i lena Zakona o Sportu (Ur l. RS, 6t. 22198) in 18. 6te
na Statuta Obiine Zirovnica (Ur t. RS, 6t. 23199, 71 /O1 in 1Og/01)je
Obdinski svet obiine Zirowica na 32. seji, dne 24. 4. 2OO2 spreJel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
pravilnika za vrednotenje programov 6porta

v obdini Zirovnica

1. alen
V Pravilniku za vrednotenje programov Sporta v obdini Zirovnica (Un
list RS, St. 69/99) se 4. i len spremeni tako, da se po novem glasi:
"Obdina sofinanciE sledeie programe Sporta:
1. Sportna ugoja otrok, mladine in Studentov* Sportna wgoja predsolskih otrok

' Interesna Sportna wgoja Soloobveznih otro(
" $portha wgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport* Sportna wgoja otrok s posebnimi potrebami
' Interesna Sportna wgoja mladine
'Sportna wgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski

sport. seii
* Sportna wgoja mladine s posebnimi potrebami
', Interesna Sportna dejavnost Studentov

2. Sportna rekreaci.ia in rekreativne Sportne prireditue
3. Kakovostni Sport
4. Vrhunski Sport
5. SDort invalidov
6. Raojne in strokome naloge v Sportu
7. Sportni dodatek kategoriziranim Sportnikom
8. lzgadnia in wdr2evanje lokalno pomembnih javnih Sportnih objetdo/'

2.  d len
V 5. ilenu se besedilo "Pogoie, merila in normative" nadomesti z be
sedo "N/erilar'.

3. i len
V 1. odstavku 6. i lena se besedilo 'pogojev, meril in normativov' na-
domesii z besedo 'meril".
V 4. odstavku se beseda "Stirih " nadomesti z besedo "sedmih" in b+
sedi "3 predstavniki" z besedama "pei predstavnikov".

4. dlen
V 1. odstavku 7. dlena se drugi stavek spremeni tako, da se po
novem glasi "Pogodba opredeljuje vsebino in obseg prcgrama, ias
realizacije progEma, prldakovane doseike, obseg sredstev iz obdin-
skega proraiuna ter druge medsebojne pravice in obveznosti.',

c. cten
Spremembe in dopolnitve pravilnika zadnejo veljati osmi dan po oS
javi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Stevilka: 65100-OOo1 /02
Datum.24. 4.2OO2

Franc Pfajfar, inZ. gradb.
ZUPAN

Na podlagi 241c. 6lena Zakona o prekrskih (Uradni l ist SRS, St.
36/83, 42/85, 2/A6, 47 /87 in 5/90 ter Uradni t ist RS, St. 1Ol91,
13,/93, 66,/93, 39/96, 61/96, 35/97,73/97, A7/97. 73/9A.
31/00, 33/00 in 24/01l in 18, dlena Statuta Obdine Zirovnica
(Uradni l ist RS, St. 23199, 71 /01 in 109/01 ) ie Obiinski svet Ob6i-
ne Ziromica na svoji 33. seji dne 23. c5.2OO2 sprejel nastednji

ODLOK
o naeinu in obrazcu za izrekanje opozorit ter vodmiu

evidence ooozoril

1.  a len
S tem odlokom se doloda na6in izrekanja opozoril, ki j ih izreka komu-
naini redar na kaju prekrska, vsebina obraca opozorjla ier naijn ve
denja evidence teh opozoril.

2. alen
Komunalni redar ob ugotovitui prekrska na kGju samem presodi, ce
je prekraek neznatnega pomena oziroma ali obstajajo z zakonom do-

OBCINA ZIROVNICA
Breznica 3, 4274 Zirovnica

tel.: 04 5809 1OO, fa: 04 58Og 109

OPOZORILO ZARADI PREKRSKA

izdano na podlagi 241 a. 6lena Zakona o prekrskih (Uradni l ist SRS,
St.  36/83, 42/85,2/A6,47/A7 in S/gO ter Uradni  t is t  RS, St.
10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61 /96, 35/97, 73/s7, 87 /s7,
7 3/ 98, 31 /Oo, 33 / oo in 24 / ail.

PODATKI O STORILCU PREKRSKA:
Fiziana oseba:

Priimek

Spoll M 2 EN,iSo
lme

Roj. kral

Rojstni datum in knj rojstva (tujec):

Pravna oseba:

Firma pravne osebe:
Enotna mat, 5t.:

Prebivalis6e oz. sedeZ:
KEj

Ulica in hisna st

Upravna enota:

PODATKT O PREKRSKU:

Datum Cas: -- Naselje
Lokacija, hi6na 5t.:

PRAVNA OPREDELITEV PREKBSKA:

Clen:-Odstavek: ,  Toika:

POMEN lN POSLEDICE OPOZOBTLA: Namen opozorila le vplivaii
na ro. da v orihodnJe ne bi vec kri i l i  obdinskih predpisov in tako pri-
pomogli k varnejsemu in lepsemu iivljenju v obiini. Ce pisnega ope
zorila ne boste podpisali, se izreie denarna kazen. Ce bo ugotovlje
no, da sie bili v obdobju zadnjih dveh let Ze dvakrat opozorjeni zara-
di prekrskov po istem predpibu, se opozorilo razveljavj in izreee d*
narna kuen. To opozorilo bo vneseno v evidenco izre()enih ooozorjl.

Datum vroiitve:

Podpis pejemnika

N4. P

Podprs komuna nega redarja


