Na podlagi 30. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Ur. l. RS, št. 123/2006) in 33.
člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/1999, 39/2000, 36/2001, 77/2006) sta župan
Občine Vrhnika in župan Občine Log-Dragomer dne 28. 12. 2006 sprejela
SKLEP O RAZPOLAGANJU S SREDSTVI NA LOČENEM PODRAČUNU

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja razpolaganje s sredstvi na ločenem podračunu Občine
Vrhnika (v nadaljevanju: ločeni podračun) do prehoda Občine Vrhnika in Občine LogDragomer (v nadaljevanju: občini) na samostojno financiranje.

2. RAZMERJE IN NAČIN RAZPOLAGANJA S SREDSTVI NA LOČENEM PODRAČUNU
2. člen
(višina sredstev na ločenem podračunu)
Do sprejetja proračunov občin se vsi prihodki in drugi prejemki obeh občin razporejajo na
ločeni podračun. Občina Vrhnika po stanju na dan 31. 12. 2006 prenese sredstva iz svojega
podračuna proračuna na ločen podračun. Občini morata preusmeriti vse prilive iz svojih
podračunov na ločeni podračun.
3. člen
(razmerje razpolaganja s sredstvi na ločenem podračunu)
S sredstvi na ločenem podračunu razpolagata župana občin v naslednjem razmerju:
- davčni prihodki – prihodki iz glavarine pripadajo občini glede na sporočene podatke
ministrstva, pristojnega za finance, občinam o pripadajočih prihodkih iz glavarine. Davki
na premoženje, domači davki na blago in storitve in drugi davki pripadajo občini, na
območju katere leži nepremično premoženje oz. ima zavezanec za plačilo davka stalno
bivališče ali sedež oz. v skladu z veljavno zakonodajo.
- nedavčni prihodki – pripadajo občini, na območju katere leži nepremično premoženje
oz. ima zavezanec za plačilo stalno bivališče ali sedež oz. v skladu z veljavno
zakonodajo. Denarne kazni pripadajo občini, na območju katere je bil storjen prekršek
ali degradacija in uzurpacija prostora. Prihodki od počitniške dejavnosti pripadajo
Občini Vrhnika, ki plačuje najemnino za objekt Čatež. Upravne takse in pristojbine
pripadajo Občini Vrhnika.
- kapitalski prihodki – pripadajo občini, na območju katere leži nepremično premoženje
- prejete donacije – pripadajo občini, ki je prejela donacijo
- transferni prihodki – pripadajo občini, ki je za določen namen že imela odhodek (npr.
medobčinski inšpektorat) ali ga bo še imela (npr. prejeta sredstva iz državnega
proračuna za določeno investicijo). Finančna izravnava pripada občini, ki ji je finančna
izravnava dodeljena.
- sredstva na podračunih krajevnih skupnosti na območju občine Log-Dragomer –
sredstva se lahko prenesejo na ločeni podračun in pripadajo občini Log-Dragomer.
- prihodki iz naslova terjatev do 31. 12. 2006 – pripadajo Občini Vrhnika.

V primeru, da ni možno ugotoviti zgoraj navedenih razmerij, župana razpolagata s sredstvi
glede na število prebivalcev po podatkih Centralnega registra prebivalstva z dne 26. 6. 2006
v razmerju Občina Vrhnika 81,00 % in Občina Log-Dragomer 19,00 % oziroma glede na njun
dogovor.
4. člen
(način razpolaganja s sredstvi na ločenem podračunu)
S sredstvi na ločenem podračunu razpolagata oba župana. Za razpolaganje s sredstvi na
ločenem podračunu lahko vsak župan pooblasti druge osebe in o tem obvesti drugega
župana ter organ, pristojen za javna plačila.

3. KONČNA DOLOČBA
5. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep stopi v veljavo z dnem podpisa, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje in se
objavi na objavi na spletni strani Občine Vrhnika – informacije javnega značaja.
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