Objavljeno v Našem Časopisu št.:339 z dne 26.6.2007
Na podlagi 20. in 64. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/1999, 39/2000,
36/2001, 77/2006), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001,
30/2002, 56/2002, 127/2006, 14/2007), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,št.
100/2005 (ZLS-UPB1), 21/2006, 14/2007), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
123/2006) in Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/2006) je Občinski svet Občine
Vrhnika na svoji 5. redni seji, dne 31. 5. 2007 sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju
krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika
1. člen
Za 2. členom se doda 2. a člen, ki se glasi: »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.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena in osmem odstavku 4. člena se besedilo »v predpreteklem letu
nakazane dohodnine v občinski proračun.« nadomesti z besedilom »prihodka ali
predvidenega prihodka občine iz glavarine 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.«.
3. člen
3. alineja prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi «število prebivalcev
posamezne krajevne skupnosti.«.
4. člen
V tretjem odstavku 7. člena se črta besedilo»1. in 2. alineje« .
5. člen
Črta se četrti odstavek 7. člena.

6. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »določen v Prilogi 1 tega odloka.« nadomesti z
besedilom »določen v tem odloku.«.
7. člen
V 10. členu se vrednost »1.000.000,00 SIT« nadomesti z vrednostjo »4.200,00 EUR«,
vrednost »10.000.000,00 SIT« pa nadomesti z vrednostjo »42.000,00 EUR«.
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.
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