Objavljeno v Našem časopisu št.: 370 z dne 29.3.2010
Na podlagi 95. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (UPB2 - Naš
časopis, št. 354/2008) je Občinski svet Občine Vrhnika na 27. seji dne 25. 2. 2010 potrdil
uradno prečiščeno besedilo 2 Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika, ki
obsega:
-

Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 320/2005),
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini
Vrhnika (Naš časopis, št. 339/2007),
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini
Vrhnika (Naš časopis, št. 356/2008) in
Odlok o spremembah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika (Naš
časopis, št. 367/2009)

Številka: 410-48/2007 (4-01)
Datum: 26. februar 2010

Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

ODLOK
o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika
uradno prečiščeno besedilo (OFKSOV-UPB2)
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok ureja na podlagi 77. člena Statuta Občine Vrhnika financiranje krajevnih skupnosti
Občine Vrhnika (v nadaljevanju: občina) ter ustanavlja proračunski sklad namenjen
financiranju investicij krajevnih skupnosti.
II. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
2. člen
Občina iz sredstev proračuna namenja sredstva za financiranje krajevnih skupnosti, in sicer:
•
•
•

za redno organizirano delovanje krajevnih skupnosti pri opravljanju javnih zadev,
za financiranje programov krajevnih skupnosti in investicij krajevnega značaja ter
sofinanciranje investicij na področju javne infrastrukture preko proračunskega sklada,
za izvajanje prenesenih nalog občine na krajevne skupnosti.

Prenesena naloga je naloga iz pristojnosti občine, ki jo občina z odlokom lahko prenese na
krajevno skupnost po njenem predhodnem soglasju, če občina za izvajanje naloge zagotovi
sredstva.
2. a člen
Občina Vrhnika z dnem prenehanja Režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
prevzame način sofinanciranja za izvajanje posameznih investicij, ki jih pripravljajo krajevne
skupnosti, in sicer:
1. investicije v ceste v višini 30 %;
2. investicije v vodovod v višini 30 %;
3. investicije v kanalizacijo v višini 35 %;
4. investicije v javno razsvetljavo v višini 25 %.
Predmet sofinanciranja so gradbena dela in nadzor nad predmetno investicijo.

Z investicijo se prične, ko je pogodbeno zagotovljeno nad 85 % sredstev, potrebnih za
posamezno investicijo. Potrebno višino zagotovljenih sredstev iz prejšnjega stavka tega
člena za posamezno investicijo določi župan s sklepom.
Izjemoma lahko župan s sklepom določi nižji % pogodbeno zagotovljenih sredstev, potrebnih
za posamezno investicijo.
Vsebino prejšnjih odstavkov tega člena lahko spreminja Občinski svet s sprejemom Odloka o
proračunu Občine Vrhnika za posamezno proračunsko obdobje.
III. FINANCIRANJE ZA REDNO ORGANIZIRANO DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
3. člen
Za redno organizirano delovanje krajevnih skupnosti pri opravljanju javnih zadev Občinski
svet Občine Vrhnika vsako leto nameni iz občinskega proračuna najmanj 1% prihodka ali
predvidenega prihodka občine iz 14. člena Zakona o financiranju občin (prihodki občine za
financiranje primerne porabe) za preteklo leto. Če tega podatka ni mogoče pridobiti, se
uporabijo podatki za predpreteklo leto. V primeru spremembe območja občine se upošteva
prihodek, ki je bil odstopljen novemu območju občine.
Ključ delitve zneska iz prvega odstavka tega člena:
- 70 % se v enakih deležih razdeli med vse krajevne skupnosti v občini (nespremenljiv del),
- 30 % se razdeli med vse krajevne skupnosti v občini (spremenljiv del) na podlagi
kriterijev:
• število prebivalcev
• oddaljenost od občinskega središča.
Kriterija sta enakovredna.
Podatke za kriterije iz 2. alineje drugega odstavka tega člena pridobi občinska uprava iz
uradnih evidenc organov, ki te evidence vodijo.
IV. PRORAČUNSKI SKLAD NAMENJEN (SO)FINANCIRANJU INVESTICIJ V KRAJEVNIH
SKUPNOSTIH
4. člen
Občina Vrhnika s tem odlokom ustanavlja proračunski sklad namenjen zbiranju sredstev
namenjenih za financiranje programov krajevnih skupnosti in investicij krajevnega značaja ter
sofinanciranje investicij na področju javne infrastrukture v krajevnih skupnostih v Občini
Vrhnika.
Sklad je ustanovljen za nedoločen čas.
S skladom upravlja župan občine Vrhnika.
Viri financiranja sklada so proračunska sredstva, zagotovljena v občinskem proračunu za
tekoče leto in prejemki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
S prejemki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada upravlja župan
skladno z zakonom, ki ureja javne finance.
Prejemki od upravljanja s prostimi sredstvi sklada pripadajo posamezni krajevni skupnosti
glede na čas in višino sredstev, ki so v upravljanju in pripadajo posamezni krajevni skupnosti.
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Proračunska sredstva, namenjena skladu za tekoče leto, se v sklad nakazujejo po
dvanajstinah v rednih mesečnih dotacijah, praviloma 20. v mesecu.
Občinski svet Občine Vrhnika vsako leto nameni iz občinskega proračuna v proračunski
sklad najmanj 2% prihodka ali predvidenega prihodka občine iz 14. člena Zakona o
financiranju občin (prihodki občine za financiranje primerne porabe) za preteklo leto. Če tega
podatka ni mogoče pridobiti, se uporabijo podatki za predpreteklo leto. V primeru
spremembe območja občine se upošteva prihodek, ki je bil odstopljen novemu območju
občine.
5. člen
Sredstva iz sklada se lahko porabijo za financiranje investicij krajevnega značaja.
Investicije krajevnega značaja so:
-obnova objektov javnega pomena (domovi krajevnih skupnosti, gasilski domovi, otroška in
športna igrišča ipd.),
-obnova pokopališč in pripadajoče infrastrukture,
-druge investicije krajevnega značaja.
6. člen
Sredstva iz sklada se lahko namenijo tudi za sofinanciranje investicij na področju javne
infrastrukture, ki se izvajajo na območju posameznega dela krajevne skupnosti in se izvajajo
preko proračuna Občine Vrhnika.
Naloge krajevne skupnosti pri investicijah na področju javne infrastrukture, ki se izvajajo na
območju posameznega dela krajevne skupnosti in se izvajajo preko proračuna Občine
Vrhnika, so sodelovalne in organizacijske narave.
Pristojni organ krajevne skupnosti sodeluje predvsem pri identifikaciji investicije, sodeluje pri
pripravi projektne dokumentacije, zbiranju soglasij s strani krajanov ipd..
7. člen
Kriteriji delitve sredstev sklada so:
- površina krajevne skupnosti,
- oddaljenost od občinskega središča in
- število prebivalcev posamezne krajevne skupnosti.
Posamezni kriteriji so enakovredni.
Podatke za kriterije iz prvega odstavka tega člena pridobi Občinska uprava iz uradnih
evidenc organov, ki te evidence vodijo.
8. člen
Delež, ki pripada posamezni krajevni skupnosti, se izračuna na način, določen v tem odloku.
Občina Vrhnika vsako leto najkasneje 60 dni po sprejetju Odloka o proračunu Občine
Vrhnika obvesti krajevne skupnosti o sredstvih, ki pripadajo krajevni skupnosti za leto, za
katero je Odlok o proračunu sprejet.
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Občina Vrhnika vsako tekoče leto najkasneje do 28.02. obvesti vsako krajevno skupnost o
njenem stanju sredstev na dan 31.12. preteklega leta, ki se kot neporabljena sredstva
prenesejo v tekoče leto.
Če nakazana sredstva in prejemki od upravljanja s temi sredstvi v proračunskem letu nakazil
niso porabljena v štirih letih po zaključku proračunskega leta, v katerem so bila nakazila
izvršena, se prenesejo v roku 30 dni v proračun Občine Vrhnika. Nakazilo izvede finančnoračunovodska služba iz 11. člena tega odloka.
9. člen
Posamezna krajevna skupnost mora podati upravljavcu sklada zahtevek za črpanje sredstev
iz sklada. Zahtevku mora priložiti račun ali posamezno situacijo.
Upravljavec sklada odobri plačilo računa ali posamezne situacije iz sredstev sklada po
njegovi preveritvi. Plačilo odobri, če je krajevna skupnost upoštevala namen financiranja ali
sofinanciranja investicij iz 5. ali 6. člena tega odloka in ob pogoju, da ima posamezna
krajevna skupnost dovolj sredstev v skladu, ki ji pripadajo, ter da je investicija uvrščena v
proračun krajevne skupnosti.
Plačilo izvede oddelek občinske uprave Občine Vrhnika, pristojen za finance in proračun,
tako, da odobrena sredstva nakaže na račun krajevne skupnosti, iz katerega nato finančnoračunovodska služba iz 11. člena tega odloka izvrši plačilo.
V. DRUGE DOLOČBE
10. člen
V kolikor krajevna skupnost izvaja investicijska dela v obsegu nalog, opredeljenih v statutu
občine in predstavljajo sredstva občinskega in državnega proračuna več kot 50 % investicije,
nastopa kot investitor občina.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
Občina ne prevzema finančnih obveznosti za naloge oziroma programe, ki jih krajevna
skupnost ni predhodno uskladila z njo.
Za odtujitev nepremičnega premoženja krajevne skupnosti na odplačen ali neodplačen način
je svet krajevne skupnosti dolžan pridobiti predhodno pisno soglasje župana.
11. člen
Finančno-računovodske storitve za krajevne skupnosti opravlja po navodilih sveta krajevne
skupnosti ali od njega pooblaščene osebe finančno-računovodska služba občine.
V okviru opravljanja finančno-računovodskih storitev za krajevne skupnosti finančnoračunovodska služba občine odgovarja neposredno svetu krajevne skupnosti, za katero
opravlja finančno-računovodsko službo.
O organizaciji in storitvah finančno-računovodske službe občine za krajevne skupnosti izda
župan pravilnik.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati:
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- Pravilnik za financiranje programov krajevnih skupnosti, ki ga je sprejela Skupščina Občine
Vrhnika in se je uporabljal od 1.1.1991 dalje, razen določbe 8. člena pravilnika, ki preneha
veljati 30.6.2006 in
- Sklep Občinskega sveta Občine Vrhnika o določitvi vrednosti pravnih poslov, ki jih krajevne
skupnosti lahko opravijo brez soglasja župana št.: 11/201300-0001/95 z dne 15.6.2000.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Naš časopis, uporabljati pa
se začne s 1.1.2006.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v
Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 339/2007) vsebuje naslednjo prehodno in končno
določbo:
PREHODNA DOLOČBA
8. člen
V Odloku o proračunu Občine Vrhnika za leto 2007 se upošteva dohodnina, ki je bila v letu
2005 nakazana območju občine, za katerega se sprejema odlok o proračunu.
KOČNA DOLOČBA
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis, določbe 1.,
2., 3., 4. in 5. člena pa se začnejo uporabljati od proračunskega leta 2008 dalje.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v
Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 356/2008) vsebuje naslednjo končno določbo:
KOČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.
Odlok o spremembah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika (Naš
časopis, št. 367/2009) vsebuje naslednjo končno določbo:
KOČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis.
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