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Upravidenci morajo za namene, navedene v g. dlenu tega pravilnika,podati
izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz dr2avnegaproraduna ali mednarodnihvirov oziroma koliko sredstev so iz teh virovza dolocen namen 2e pr.ejeli.Vi5ina skupne dodeljene pomodi iz vseh virov ne sme presegati dovoljeneintenzivnosti
oz. viSinepomodi po posameznihnamenih,kot so
opredeljene v tem pravilniku.

PRAVILNIK
O ODDAJANJU
PRtOSNOVI'II
SOI-IZIROVruICN
TELOVADNTC
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije zaiete v tekodem
letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno nujno.priceti2e prej. Podana mora biti ocena moZnosti obstoia oziroma preZivetjakmetije s strani
kmetiiske svetovalneslu2be.
6. dlen
Na podlagi 36. ilena Zakona o kmet|stuu (Uradni list RS, 5t. 54/OO, 52/O?
in 58/02\ in 18. clena Statutaobcine 7:irovnica(Uradnilist RS, 5t. 23199,
71/A1 in 109/01)ie Obdinskisvet Obiine Zirovnicana 6. seji dne 15..5.
2OO3spreiel

PRAVILNIK
o finandnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
.
in podeielja v obiini Zirovnicd

Upravidenci lahko predlo2iiovlogo za pridobitev sredstev na podlagi javnega
razpisa, ki ga objavi Obdina Zirovnicana krajevno obidajen nacin.
Razpis mora vsebovati:
* namene, za katere se dodeljujeio sredstva,
* znesek sredstev za posamezne namene,
* pogoje in merila za pridobitevsredstev,
* navedbo dokumentacije, ki morajo upravidenci prilo2iti
k vlogi,
lo
" naslov, na katerega upravidencivloiijo vloge, rok za vlo2itevvlog.
7. clen

t. sptoSrue oolocge
1. 6len
S tem pravilnikomse dolocijo namen, upraviienci, pogoii in merila za dodeli-'
tev sredstev, namenjenihza ohranjanjein razroj kmetijsfuain pode2eljana oS
modju obcine Zirovnica (v nadaljevanju:sredsfua).
2. dlen
Sredstva za ohranlanje in raavo.ikmetiistuain pode2eljav obiini Zirovnica se
zagotavljajoiz obdinskega proraduna, njihovavi5inaje dolodena z odlokom o
proraiunu Obdine Zirovnica za tekoce leto.
.

Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimipogoji obravnavatriclanska
komisija, ki jo imenuje 2upan. Komisiia izdela poroiilo in predlog prejemnikov
sredstevin gav roku 30 dni po zakljuckurazpisaposreduje2upanu.
8. clen
O dodelitvi sredstev po tem pravilnikuodloia 2upan Obdine Zirovnica na
predlog komisiie. Odlo6itev 2upana je dokondna in nanjo ni mo2nosti prito2be.

II. UKREPI ZA OHMNJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEZELJA

3. 6len

Sredstua za ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode2elja obdine Zirovnica so
predvidena za naslednje namene:
* sofinanciranje osemenlevanja,
* preventivniukrepi veterinarske
slu2be,
*
-.egledi molznih strojev,
dbujanje raanojadebelarsfua,
. prepredevanjezaraSdanja
kmetilskihzemljiSd,
* sofinanciranjeanaliz
zemljein kme,
- spodbujanje raanojadopolnilnih deiavnostina kmetijah,
* urejanjukmetijskihzemlji6d,
* spodbuianju razlidnihoblik izobra2evaniakmedkega prebivalstua,
. podpora za delovanje strokovnihdruStev,ki delujejo na podrocju
kmetijstua,
* investicijamin tehnoloSkimposodobituam kmetijah,
na
" spodbujanju preusmerjaniakmetij iz konvencionalneganadina kmetovanjav
ekoloSko usmerjeno kmetovanje,
znaiaja,
- projeldomrazvojakmetijstuain pode2eljalokalnegain regionalnega
. pomoi ob naravnih
nesreiah na kmetijah.
4. 6len
Upravidenci do sredstev so fizicne osebe - kmetje, ki svojo deiavnost opravljajo na obmodju obdine Zirovnicain pravneosebe s sedeZemv obciniZirovnica in drugih, katerih dejavnost pokriva tudi obmodje obcine Zirovnica,ki se
ukvarjajos pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjona kmetijiter
s promocijo in izobraievanjem na podrodju razvoja kmetijsfuain podeZelia.
Sredsfuase lahko dodelijo upravicencem le za ukrepe, ki se izvajajona obmodju obdine Zirovnica.
5. clen
Sredstuaza ohranjanle in razvoi kmetijstvain pode2eljav obiini Zirovnicase
dodeliujejo upravidencemv obliki subvenclj, regresov, pladil storitevin investicijskih transferov.
Sredsfuase lahko dodelijo,de pomenijospodbudoza izvedboprojektaoz. so
zanj nujno potrebna.

9. clen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstvain pode2eljaso:
1. ZIUNOREJA
1.1. lzboljSanje genetskega potenciala v iivinoreji - osemenjevanje
Namen ukreoa
Namen ukrepa je podpora izreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave drede ple:
menske 2ivinev kmeiki reji.
Vi5inaoomodi:
. do 50% upravidenihstroSkovosemenjevahjagovejihplemenic,plemenskih
svinj in kobil,
Pogoji za pridobitev pomodi
* radun za izvedene storifuepoobla5deneorganizacije,
ki opravljastoritev
osemenjevanja2ivinev kmedki reji.
1,2. Preventivni ukrepi veterinarske sluibe na iivinorejsko usmerjenih
kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je z izvedbo preventivnihukrepov po Zivalihizbol.i5atinjihovo
zdravje, dolgo2ivost in kondiciio s ciljem proiarodnje kakovostnegamleka in
mesa na kmetijah.
Sofinanciraio se naslednii ukrepi:
* analizasomatskihcelic in uree,
* preventivnozatiranje parazitovpri govedu, konjih in drobnici (dehelmentizacija),
. analizekrvi,
- antibiogrami.
Vi5inapomoci
Subvencijazna5a do 30% upraviienih stro5kovza izvedbo navedenihpreventivnih ukrepov.
Pogoji za pridobitev pomodi
" ratun za izvedene storitve preventivnihukrepov poobla6cene organizacijev
tekodem letu (iz raduna mora biti razvidnavrsta opravliene storitve).
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1.3. Pregledi molznih strojev
ri,lamenukrepa
Namen ukrepa je pregled molznih strojev zmanjSanieStevilasomatskih celic
in ohranjanie zdravegavimena krav.
Vi5ina ukreoa
Subvencijaznada do 30% upraviienih stroSkovpregleda molznega stroja.
Poooiiza oridobitevoomodr
" radun za ianedenostoritev poobla5dene organizacije- servisa molznih strojev (iz raduna mora biti razvidnavrsta opremljene storifue).
1.4. Spodbujanje razvoja debelarstva in zdravstveni zaSdite 6ebel
Namen ukreoa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni iebel (preventivniin kurativni ukrepi), rzgoja plemensko diste kraniskesivke in spodbuianie razvoiatebelarstva zaradi njegove vednamenske vloge (ohranjanje bioloSke pestrosti
kmetijskega prostora z razmno2evaniemin Sirjenjemmedovitih rastlin).
ViSinaoomoii
Subvencijazna5a do 5O% upravi6enihstroSkovzdravljenjadebeliih druiin ali
nakupa panjev za rrzrelomatic kraniske sivke.
Poooiiza pridobitevoomodi
Upravidenci do subvencil so debelarska druStva,ki predlo2iio naslednjo do'
kumentacijo:
* porocilo o izvedenih ukrepih,
* radun za zdravila,ki se nanaiajo na zdravstvenozaSditodebel,
* seznam koristnikovzdravstvenepreventivedebel,
" radun za nabavo panjev zavzrejo matic kranjske sivke.
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izpisek,
- zemljiSkokniiZni
* pravnomodnogradbeno dovoljenje(de gre za gradn.joobjekta)

oz. iokacijsko informacijo (ie gre za adaptacijo objekta, brez posegov v nosilno konstrukciio ali za graditev pomo2negaobjekta),
predradune oz. radune za nakup strolev in opreme ali predradune oz. radune o izvedenih delih,
" fotokop[o dovoljenjao registracijidopolnitvedejavnostiali izjavo,da bo r+gistriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zakljuceni investicijiv
primeru, de le-ta Se ni registrirana,
* mnenje kmetijske svetovalnesluZbeo upravidenostivlaganjav izbrano vrsto
dopolnilnedejavnosti.
Upravicenemse sredstvaodobrene pomoci naka2ejopo predloiifuioriginalnih racunov za nab^to strojev in opreme oziroma raiunov o iaredenih delih.
Prednost pri sofinanciranjuimajo upraviienci, ki jim je kmetijstuoosnovna de.
javnost oz. glavni vir dohodka.

4. UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJISC

4.1. Male agromelioracije
Namen ukreoa
Sredstva so namenjena upraviiencem za izvedbo manjSihzemeljskih del, ki
ne pomenijo posega v prostor, kot so: ureditev painikov do konine postavitve elektridne ograje, planiranjeterena, odstranievanjekamenja, drena2iranie
kmetiiskih zemljiSd,ter druga zemeljska dela z namenom izboljsanjarodovitnosti tal oz. pogojev obdelave kmetiiskihzemlli6d.
ViSinaoomoci
" sofinancirase do 50% upravidenihstro5kovstrojnih del za ureditevzemlji5ca
Poqoiiza oridobitevpomodi
2. RASTLINSKAPRIDELAVA
Upravicenci predlo2ijo naslednjo dokumentacijo:
2.1. Prepredevanje zara56anja kmetijskih zemlji5Ei
- kopijo kalastrskega nadrta,
Namen ukreoa
" program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalnaslu2ba,
Ohranianje obdelovalnih povniin s teZiimipogoii obdelave in ohranjanje avto- . * radun o opravlienihstroinih delih in nakupu opreme,
* lokacijsko informacijoza manjSazemeljskadela, zakalera ni potrebno gradhtonih specifidnih rastlin. Za prepredevanje zara6danja se Stejejo razmere
rodne koSnje,te2jega dostopa, sednja in si5ienje zarasti in drugi posegi v ta
beno dovoljenje,
zemlji5koknjiZniizpisek iz kateregaje raanidno,da je upravidenec lastnik ali
namen.
ViSinaoomodi
solastnikkmetije in ima v uporabinaimanj2 ha primerljivihkmetijskihzemlji6i,
- do 20.000 SIT/ ha zemliiS6a
Pogoiiza bridobitevpomodi
zakupno pogodbo, sklenjenoza obdobje najmanj5 let, v primeru zakupa
* lokacija zemlji6dana obmoiju obiine Zrovnica,
zemljisi, na katerih je bil iareden ta ukrep.
* prosilec mora rediti najmanj
Nadin izoladila
O,2 Gvz/ha,
* parcela,za katerose uveljavliasubvencija,mora biti velikanajman.iO,2ha,
Na podlagipredhodnegaogleda in predlogakomisije.
* prosilci za podporo morajo imeti obdelane vse lastne pow5ine in povr6inev
zakupu.
4.2. Medsebojna menjava kmetijskih zemlji56
Nadin izplaiila
Na podlagipredhodnegaogleda in predlogakomisile.
Namen ukrepa
Sofinancirajose administrativnistro3ki postopkov medsebojne meniave kme2.2. Sofinanciranje analiz zemlie in krme
tijskihzemlji6dpo 45. in 46. dlenu Zakonao kmetiiskihzemljiscih(Uradnilist
Namen ukreoa

nadrtov
Anariza
zemrje
sesorinancira
izderave
instempra- li;;l:3ifl3;lii3l";?ll"rl9i#i;lilt;"?X',lrt*iil33,; ?n'i,lH,.!"]:
scirjem
snojirnih
viln^riega dodajanja manjkajodihhranil posameznimkmetijskim'kulturam.
Ar a krme slu2i kot podlaga za izradunavanjekrmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo 2ivaliin posredno vpliva na kolicino in kvalitetomleka in
mesa.
Vi6inaoomodi
" do 50% upraviienih stroSkovzaanalizo zemlje in.krme.
Poqoiiza pridobitevoomodi
Upravicenci predloZijonaslednjo dokumentacijo:
* radun pooblaSdeneorganizacijeza analizozemlje in krme.

onalnej5erabe kmetijskihzemlji5cVi5ina oomoci
Sofinanciraio se' upravideni stro5ki postopka izvedbe zamenjave parcel do
4Qo/o.
Poooiiza oridobitevoomoci
Upravicenci predloZijonaslednjo dokumentaciio:
- kopijo katastrskegana6rta,
- zemljiSkoknji2niizpisek,
- mnenje pristoine kmetijske svetovalneslu2be,
potrdilo, da gre za medsebolno menjavokmetijskihzemljiSd,zaradi racionalnejSe rabe kmetijskegazemlii5ia, ki ga izda Upravna enota Jesenice,

NAKMETuAH -::?HlH T::3'ffirffi::31'rxu'.ius kmetijsko
3.seoDBUJANJE
RAzvoJA
DEJAVNosT
DopoLNrLNrH
dejavnostjo,
Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospesevanie raztojadopolnitnihdejavnostina kmetijah, n'
omogocajokmetijiboljSorabo njenihproizvodnihzmogliivostiter delovnesile
- dru2inskih dlanov v skladu s Vl. poglavjem Zakona o kmetijstvu(Uradni list
RS, 5t. 54100), Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanjedopolnilnih
dejavnostina kmetili(Uradnilist RS, 5t. 46/01 ) in Pravilnikomo usposobtjenosti za opravljanie dopolnilnih dejavnosti na kmetili (Uradni list RS, 5t.
72/01).
Vi5ina pomodi
" sofinancira.se do 4Oo/oupravidenihstroskovza investiranjev posameznevr- ste dopolnilnihdejavnosti,zadetev tekodem letu, in sicer za: nakup strojev,
naprav in opreme ter za gradbena in obrtniska dela.
Pogoiiza pridobitevpomodi
Upraviienec predloZi naslednjo dokumentacijo:
* vlogo, ki mora vsebor,rati:
osnovne podatke o prosilcu, terminski plan investicije in financnokonstrukciioinvesticije,
* potrdilo o statusu kmeta prosilca

radune za stro6ke, nastale pri iaredbi pravnega posla (menjave kmetijskih
zemliiid)'
4.3. Ureditev poljskih poti
Namen ukrepa
Sofinancirase ureditevpoljskihpoti z namenomizboljsanjadostopa do kmetijskihzemlji5d.
Vi5inapomodi
upravicenihstroikov izvedenihdel ureditve poljskih
Subvencijazna5a do 4Oo/o
poti, in sicer za: dovoz in planiranjegramoza.
Poqoiiza oridobitevoomodi
Upravidencipredlo2ijo naslednjo dokumentacijo:
* vlogo za ureditevpoti s pisnimisoglasjilastnikovzemlji66ob poti,
" kopijo katastrskega nadrta,
- zemlji6koknji2niizpisek,
" mnenjepristojnekmetijskesvetovalneslu2be,
radun o izvedbenihdelih.
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5, IZOBR,AZEVANJE
IN DRUSTVENEDEJAVNOSTI
5.'1.Programi izobra2evanjakmetov
Namen ukreoa
Pri programih izobraZevanjakmetov se za kmete - nosilce kmetiiske dejavnosti solinancirajo programiizobraievaryakmetijske svetovalneslu2be in programi ostalih verificiranihizvajalcevizobraZevanja.Namen ukrepa je izobra2evanie kmetov predvsem na podrodju dopolnilnih dejavnostiv smislti pospe5evanja registracijekmetij, seznanjanjaz obstojedo zakonodaioin predstavitev
mo2nostiza opravljanjedopolnilne dejavnostiter organiziranjestrokovnih seminarjev.
Visinaoomodi
- poobla6denim izvajalcem izobra2evaniaposameznih programov se krijejo
upravidenistro6ki izobra2evanjado 'l0O%,
- kmetom (udele2encemizobraievanja)se krijejo upravidenistro5ki izobraZevanjado visine50%.
Poooii za oridobitev pomoci
- za poobfa66eneiarajalce izobraievanja;vloga za sofinanciranjes prilo2enim
racunom o izvedeni storiM ali finandno ovrednotenim programom izobraievalne dejavnostiizilaialcazustreznimidokazili (izvloge mora biti raaridna kotizacija oz. participacija kmetov za posamezne.oblikeizobrazevanjoz. usposabljanj, 6e se izvaialecza njo odlodi) in seznam udele2encevizobra2evanja
s stranistrokovne
iz Obcine Zirovnicain predhodnaodobritevizobra2evanja
. sluZbeobcine,
-za udele2ence izobra2evanja(kmete): raiun oz. dokazilo o izvedeni storifui
lprogramu'hobra2evanjar.
5.2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih druitev
Namen uhreoa
Sofinancirajo se programi oz. izvedene aktivnosti posameznih dru5tev s
podrodja kmetijstva, (ki so neprofitna in se ne ukvarjaio s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnegadela - strokovnih prireditev(razstave,demonstracije,predavanja,promocije)in izdajostrokovnihpublikacij.
ViSinaoomodi
- do 30% upravidenihstroSkovfinandnoovrednotenegaprograma.
Poooiiza oridobitevoomoii
Pravico za pridobitev pomoci imaio druStuain organizacije na podrod.iukmetijstua, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-lso registriranaza opravljanjedejavnostina podrocju kmetijsfuain gozdarsfua
(prednost imajo druStva,ki so registriranav obiini Zirovnica),
- dejavnost mora potekati na obmocju obiine Zirorlnica
- finandno ovrednoten letni program dela,
- finandnoporoiilo o delu dru5tuav preteklemletu,
- potrdilo o registraciiidru5tva.

V KMETIJSTVU
6. INVESTICIJEIN TEHNOLOSKEPOSODOBTTVE
6.1, Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za hleve
'?CIe!-ukrcpa
.ramen ukrepa je kritje stro6kov izdelaveprojektne dokumentacije (PGD, PZI
projekti) in poslovnega nadrta za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
objektov za rejo domadih Zivali- hlevov.
ViSinaoomoci
Sofinancira se do 50% upravicenihstroSkovizdelaveprojektne dokumentacije in poslovneganairiaza investicijezadete v tekodem letu in sicer za: novog radnio, rekonstrukcijo ali adaptaciio objekta.
Poqoiiza oridobitevpomoci
Upravicencipredlo2ijonaslednjodokumentacijo:
- radun o pladilu projeKne dokumentacije (iz raduna mora biti razvidnavrsta
opravljene storitue),
- radun o pladilu poslovneganadrta, potrjen s strani kmetijske svetovalneslu2be in druge poobla5dene organizaci.je(iz raduna mora biti razvidna vrsta
opravljene storifue),
- pozitivno mnenje pristoine svetovalnesluZbe k predvideni investiciii,
- kopijaizdelanegaposlovneganadrtaali dokumentaci.je.
6.2. Sofinanciranie ureditev gnojiSd in greznic v skladu z dolodbami
Uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlin'skihhranil v tla (Uradni list
RS, 5t. 68/96)
Namen ukreoa
Namen ukrepa je spodbujanje urejaniagnojiSi in gnoji5cnihjam s ciljem trajnega varovanla2ivljeniskegain z njim nelodljivopovezaneganaravnegaokolla
ter naravnihdobrin (tla, voda) v skladu zZakonom o varsfuuokolja (Uradni list
RS, 5t. 32193 in 1,/96)ter z dolodbamiUredbeo vnosu nevarnihsnoviin rastlinskihhranilv tla (Uradnilist RS, 5t. 68/96).
Vi5inapomodi
- SubvencijaznaSado 40% upravidenihstroikov izvedenihdel ureditevgnoji56 in greznic,zadetihv tekocem letu, in sicer za: gradbenimaierialin gradbena dela.
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Poqoiiza pridobitevpomodr
Upraviienci predlo2ijonaslednjodokumentacijo:
- pozitivnomnenjepristojnesvetovalnesluZbeo predvideniinvesticiji,
- raiun o izvedenihdelih,
- lokacijska informacijaoziroma gradbeno dovoljenie.
6.3. Podpora preusmeritvam kmetij v ekolo5ko kmetovanje
Namen ukreoa
Podporaje namenjenakmetijam,ki se preusmerja.jo
iz konvencionalnega
t.
ustaljeneganadina kmetovanjav ekolo6ko kmetovanje.
ViSinaoomoii
- kritje upravidenihstroSkovkontrole ekolo6ke pridelave rastlin poobladden
organizacijedo 50%,
- sofinanciranjese upravidenihstro6kov nakupa orodii oz. strojev in napravz
ekolo5ko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov do 300/0,
- sofinancirajose upravidenistro5ki preuredifuegospodarskih objektov za p<
trebe ekolo6ke reje domadih 2ivaliv skladu s Pravilnikomo ekolo5ki prideli
'oziromaZivali(Uradni
vi in predelavi kmetiiskih pridelkov
list RS, St. 31/0'
do 3oo/o.
Pogoiiza oridobitevoomoci
Upraviienci predlo2ijonaslednjodokumentacijo:
- dokazilo o vklju6ituikmetije v kontrolo ekoloSkih kmetij,
: radun oz. potrdilo o pladilu stro6kov kontrole ekolo6ke pridelavev tekoder
letu,
- radun o nakupu orodij oz. strojev za ekolo5ko kmetovanie,
- raduni o stro5kih preuredifuegospodarskih objeKov,
- mnenje pristojne kmetijske svetovalneslu2be.

6.4. Priprava in izvajanje projektov na podrodju kmetiistva
Namen ukreoa
Namen ukrepa je sofinanciranjepriprave in izvedbe raztolno naravnanihprc
jektov na podrocju kmetijstva(nap. Pripravaraarojnegadokumenta: strategij
razvojakmetijstuana obmocju obcine).
Vi6inapomodi
- upravicenistroSkipo posameznemprojeKu se dolocijo na podlagisklenje
ne pogodbe med narocnikomin izbranimizvajalcemprojekta,in sicer do v
Sine 1000/o.
Pogoii za pridobitev oomoci
- pogodba o sofinanciranjupriprave in iaredbe projekta, sklenjena med ob6
no in nosilcem oz. iarajalcemprojekta,
- dokazila o izvaianjuin financiranjucelotnega projekta.

7. SOFINANCIRANJECRPOV
Namen ukrepa
Sredsfuase namenjajoza pripravo razvojnihprojektov celostnega razvojap<
deZeljain obnovevasi- CRPOV,in sicer kot soudele2baobdineglede na ra:
pis Ministrstuaza kmetijstuo,gozdarstvoin prehrano (v nadaljevaniuMKGP)
Sofinancirajose izvedbenadela na obmodju proiekta CRPOV za Zirovnico.
ViSinaoomoci
- pladilo po situacijah (iaredenihdelih),
- sofinancirajose upravidenistro6ki do vi5ine 30% vrednosti irrvesticiie.
Pogoiiza pridobitevoomoii
- upo6tevaio se pogoii MKGP (investicijskiprogram; lokaciisko in gradben
dovoljeniev primerugradbenihdel),
- soudele2baobdine do vi6ine30o/ovrednostiinvesticiie.

8. POMOE OB NARAVNIHNESREEAHNA KMETIJAH

Namen ukrepa
Namen ukrepa ie ohranjanje kmetiiske dejavnostiv obiini Zirovnica v prime
ru, da je iarajanie le-te ovirano ali onemogoieno na dolodenem obmodiu ze
radi opredeljene naravnenesrede in s tem ogro2en nadaljnjiobstoj kmetiie a
skupine kmetij.
Vi5inaoomoii
- kritje do 500/0nastale Skode.
Poooiiza oridobitevpomodi
Do pomodije upravideno6kodovanec,ki se ukvarjas kmetijskodejavnostjo
obcini Zirovnica,in sicer tisti, ki je utrpelvedjo Skodozaradinaravnenesred
(poZar,poptave, suSa, neurje, zemeljski plazovi,vedji napadi $kodliivcev).
Upravicenci predloZijonaslednjodokumentacijo:
- vloge prosilca, ki ji .iepriloZenaizjavaprosilca, da le-ta ni zaprosil ali pridob
sredstev za isti namen iz kateregakolidrugega vira,
- mnenja pristojne kmetiisko svetovhlneslu2be o vi6ini Skode in stopnji prizz
detosti.
Nacin pridobitveoomodi
Na podlagi predloga delavca obdinske uprave, odgovornegaza finance'
odobrituisredstevdo vi5ine500.0O0,00 SIT odloda2upan,nad tem znesKo
pa obcinski svet s posebnimodlokom.

{.q

VESTNIK
GORENJSKE
URADNI

'an 4

st. 19 - 27.V"2003
5. clen

KONENE DOLOEBE

Najemninaza 1 wo uporabe znaiaza'.

1 0. c len
rmensko porabo proracunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstvain
'deieija v obdini Zirovnicaugotavljanadzorniodbor pri Obdinskem svetu
lcine Zirovnica.

- velikotelovadnico
- malo ielovadnico
- malo telovadnico v vrtcu

lravidenec ie dol2an povrniti nenamensko porabliena sredsfuaskupaj z zanitimizamudnimiobrestmi,ki se obradunavajood dneva placilaupravicen. do dneva vracila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
la so bila dodelienasredstvadelno ali v celoti nenarnenskoporabljena,
la je upravidenec za katerikoli namen pridobifuesredstev navaial neresnidr podatke,
la je upravidenecza isti namenin iz isteganaslovaponovno pridobilfinandr sredstuapred.iztekom za to dolocenega obdobja v razpisu,
lruge nepravilnostipri uporabi sredstev.
12. ilen
dnem uveljavifuetega pravilnika preneha vel.iatiPravilnik o finandnih interncijah za ohranjanje in razroj kmetiistvav ob6ini Zirovnicav letu 2002 (UVG
)/02).
13. c len
Lpravilnikzacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenj-

evilka:414O3-OOO2
/ 2OO3
l tu m : 15.05.200 3
Franc Pfajfar, inZ. gradb.
ZUPAN

.

6. dlen

Za oddane telovadnicenajemnikom,ki niso opredeljeniv 4. dlenu pravilnika,
se oblikujecena, ki je 20% vi5jaod cene, dolocene na podlagi5. clena pravilnika.
/. clen
Sola mora z najemnikisklenitinajemne pogodbe za telovadnice,v katerih
mora biti naveden das uporabe, Stevilour uporabe in cena uporabe telovadnice ter ostale obveznosti,naiemnikav arezi z uporabo telovadnic. Pogodbe o
oddaji telovadnicv najem hraniSola.
f . ilen
Sola najemnikommesecno izstaviradunza.placilonajemnine.Najemnikiso
dolZni svoie obveznosti poravnativ roku 30 dni od preiema raduna.
V kolikor najemniki iz 4. dlena tega pravilnikav roku ne poravnajosvojih
obveznosti, se jim na predlog $ole, za znesek zapadlih obveznosti iz naslova
najemnine za telovadnico, prerazporedijo izplacila proracunskih sredstev iz
letnegaprogramaSportain se l+.ta izpladajoSoli.
O preusmerifuiproradunske dotacije mora biti dol2nik obveScen najmanj 10
dni pred transakciio.
V primeruda najemnikni iarajalecletnegaprogramaSportain ima zapadleobveznosii iz naslova najemnine za telovadnico, se dolg prisilno izterja in odpove nadaljnjauporaba telovadnice in sicer najmanj za dobo 1 leta.
9. clen
Podatkeo prihodkihin odhodkihiz naslovaoddajetelovadnicv najem,skupaj
s poro6ilomo uporabnikihin Steviluur, po6iljaSolaobdinskiupraviObdineZirovnica vsakih 6 mesecev v roku 30 dni po preteku polletj€i.Koncni obracun
pa je Sola dolZna dostaviii najkasnejedo 31.1. naslednjega leia.

a podlagi 18. clena statutaObdine Zirovnica(Ur. list RS, st. 23/99,71 /01
109/01 ) je Obdinskisvet ObdineZirovnicana svoji6. seji, dne 15. 5. 2003
)rejel

PRAVILNIK
O ODDAJANJUTELOVADNICPRI OSNOVNISOLI 2IROVUICN

10.clen
Sredstva, pridobljenaiz naslovaoddaje telovadnicv nalem se vkljudijov finandni nadrt Sole in se porabijo za kritle stroskov obratovanja in tekoiega
vzdievanja telovadnic, ki so predmet oddaie ter nakup opreme za telovadnice.
Sola ie dol2nazagotoviti'locenospremljanjeprihodkovin odhodkoviz naslova obratovanjatelovadnic, in _sicerkot woje stro5kovno mesto.
1 1 .d l e n

1. c len
tem pravilnikomse doloda nadin oddajanjatelovadnic,s katerimiupravlja
vni zavod OsnovnaSoiaZirovnica(v nadaljevanju:Sola),vi6inanaiemninein
rdin pladilanajemnine.

Prihodkiod oddajetelovadnicv najemso prihodekproracunaobiine Zirovniprerazporedijov financni nadrt na postavko 092J.02.
ca in se name_nsko
OsnovnaSolaZirovnica.Sola ta sredstualahko uporabljale za nameneiz 10.
dlenatega pravilnika.

2. clen
ola upravljaz naslednjimivadbenimienotami:
;elika telovadnica,
malatelovadnica,
malatelovadnicav vrtcu.
3. clen
ola lahko oddajatelovadnicev najem po kondanempouku in zakliucenihin:resnihdejavnostih5ole.
4. clen
ri oddajaniu telovadnic v najem mora Sola dati prednost izvajalcemletnega
rogramaSportav obdini Zirovnicav posameznemletu.
rednostno pravico najema posameznihtelovadnic imajo druStuain klubi - izrjalci letnegaprogramaSportav obcini Zirovnica,ki telovadnicouporabljaio
ct primarniobjeK za redno vadbo.

ll;

ii

2.500,00slT
1.500,00
stT
1.000,00
sl T

Najemnina vkliuduje stro5ke tekocega wdrZevanja in obratovanja prostorov
(ogrevanie, elektrika, ciSdenje, komunalnestoritve, zavarovanje,...)in se
usklajuje z rastjo cen na drobno najmanj enkrat letno.

11. c len

r+

12.clen
Ta pravilnikzacne veljatinaslednjidan po objaviv UradnemvestnikuGorenjske.

Stevilka:64005-0001/2003
D a t u m :1 5 . 5 . 2 0 0 3
Franc Pfajfar, inZ, gradb.
ZUPAN

