Objavljeno v Uradnem listu št.: 36/2001 z dne 16.5.2001
Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 33/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00,
100/00) je Občinski svet občine Vrhnika na 16. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel
STATUTARNI SKLEP
o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Vrhnika
1. člen
V statutu Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00) se drugi stavek prvega odstavka 7.
člena spremeni tako, da se glasi: “Pečat ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina
Vrhnika, v notranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet; Župan; Nadzorni odbor;
Občinska uprava ali Volilna komisija.”
2. člen
Drugi stavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: “Odločitev pa je sprejeta z večino
opredeljenih glasov navzočih članov.”
3. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje le, kadar tako določa
zakon ali ta statut ali kadar tako zahteva najmanj šestina članov sveta.”
4. člen
V 28. členu se črta zadnja alinea drugega odstavka.
5. člen
Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzorni odbor ima štiri člane in predsednika. Člane in predsednika nadzornega odbora imenuje
občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Kandidate za člane in
predsednika nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve.”
6. člen
Za 68. členom se doda 68.a člen, ki se glasi:
“Krajevne skupnosti imajo kot svoj organ tudi nadzorni odbor krajevne skupnosti. Za sestavo in
izvolitev nadzornega odbora krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za
sestavo in izvolitev nadzornega odbora občine in jih določa ta statut.”
7. člen
Prvi odstavek 71. člena se dopolni tako, da se glasi:
“Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, nadzornega odbora krajevne
skupnosti, četrtine članov sveta krajevne skupnosti..........”

8. člen
Tretji odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volilcev, ki so
glasovali v občini oziroma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.”
9. člen
V 112. členu se v prvi vrsti drugega odstavka črtata besedi “države oziroma”.
10. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v občinskem
glasilu Naš časopis.
Št. 11/1-01300-01/95
Vrhnika, dne 19. aprila 2001.
Župan
Občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.
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