Objavljeno v Našem časopisu št. 340 z dne 27.8.2007
Na podlagi 51. b člena in tretjega odstavka 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1,
Uradni list RS, št 100/2005, 212006 in 14/2007), določil Zakona o financiranju občin (ZFO-1,
Uradni list RS, št. 123/2006) ter v skladu s Statutom Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/1999,
39/2000, 36/2001 in 77/2006) in Statutom Občine Log – Dragomer (Uradni list RS, št. 33/2007),
sta Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 5. izredni seji dne 24.5.2007 in Občinski svet Občine
Log - Dragomer na svoji 4. izredni seji dne 24.5.2007 potrdila kot način sporazumne razdelitve
premoženja naslednji
SPORAZUM
o razdelitvi premoženja Občine Vrhnika na dan 31.12.2006
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Občinska sveta Občine Vrhnika in Občine Log - Dragomer s tem sporazumom sprejemata
razdelitev premoženja Občine Vrhnika na dan 31.12.2006. Osnova za razdelitev premoženja je
premoženjska bilanca Občine Vrhnika na dan 31.12.2006.
2. člen
Premoženje Občine Vrhnika na dan 31.12.2006 se razdeli, v kolikor ni s tem sporazumom
drugače določeno, po naslednjih kriterijih:
1. na podlagi lege premoženja (teritorialni princip);
2. na podlagi števila prebivalcev na dan 31.12.2006:
- Vrhnika (14.980 prebivalcev s stalnim prebivališčem)
81,19 %
- Log - Dragomer (3.470 prebivalcev s stalnim prebivališčem)
18,81 %
II.

RAZDELITEV PREMOŽENJA
3. člen

Razdelitev premoženja vsebuje:
1. Nepremično premoženje:
a. zemljišča:
- stavbna,
- kmetijska,
- gozdovi.
b. stavbe:
- poslovne stavbe,
- stanovanja, poslovne prostore in garaže,
- objekti javnih zavodov,
- objekti komunalne infrastrukture,
- javne površine, ceste in prometna infrastruktura,
- kulturni spomeniki in domovi,
- športni objekti,
- počitniški objekti.

2. Premično premoženje;
a. oprema,
b. druga opredmetena sredstva..
3. Ustanoviteljske ter druge premoženjske in upravljavske pravice in obveznosti v:
- javnem podjetju,
- javnih zavodih,
- gospodarskih družbah.
4. Denarna sredstva
5. Vrednostni papirji
6. Terjatve in obveznosti
III.
III.I.

NAČIN RAZDELITVE
Nepremičnino premoženje
4. člen

Nepremičnino premoženje se razdeli med občinama tega sporazuma po legi, kar pomeni, da
pridobi nepremično premoženje občina, na območju katere nepremično premoženje leži.
Po legi se razdelijo:
1. zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi),
2. poslovne stavbe,
3. javne površine, ceste in prometna infrastruktura,
4. objekti komunalne infrastrukture (deponije, kanalizacija, vodovodno omrežje in čistilne
naprave),
5. kulturni spomeniki in domovi,
6. športni objekti,
7. stanovanja, poslovni prostori in garaže,
8. objekti javnih zavodov.
Delež na počitniškem objektu v Čatežu se razdeli na podlagi števila prebivalcev na dan
31.12.2006.
III.II.

Premično premoženje
5. člen

Razdelitev premičnega premoženja obsega:
- opremo,
- druga opredmetena sredstva.
Premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji
nepremičnina služi, postane premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina.
Premično premoženje, ki ga uporablja Upravna enota Vrhnika, postane last občine na območju
katere ima sedež, s tem, da ji ga je občina dolžna prepustiti v uporabo.
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III.III.

Ustanoviteljske ter druge premoženjske in upravljavske pravice in obveznosti
6. člen

Edina ustanoviteljica javnega Vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja,
javnega Vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Martina Slomška in javnega
Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika postane Občina Vrhnika.
Edina ustanoviteljica javnega Vzgojno-izobraževalnega zavoda Antonije Kucler Vrhnika postane
Občina Vrhnika. Enoti Log ter Dragomer se izločita iz javnega zavoda.
7. člen
Edina ustanoviteljica javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika in javnega zavoda Cankarjeva
knjižnica Vrhnika postane Občina Vrhnika. Odnos z Občino Log - Dragomer se ureja
pogodbeno.
8. člen
Edina ustanoviteljica javnega zavoda Vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log Dragomer postane Občina Log - Dragomer. Odnos z Občino Vrhnika glede podružnice Bevke se
ureja pogodbeno.
9. člen
Ustanoviteljici javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika postaneta Občina Vrhnika in Občina
Log - Dragomer. Pravice, obveznosti in odgovornosti se razdelijo na podlagi števila prebivalcev
na dan 31.12.2006.
10. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti oziroma kapitalski delež v javnem podjetju Komunalno
podjetje Vrhnika, d.d., Pot na Tojnice 40, Vrhnika, in kapitalski delež v družbi CRO Vrhnika,
d.o.o., Pot na Tojnice 40, Vrhnika se razdeli na podlagi števila prebivalcev na dan 31.12.2006.
Namen občin tega sporazuma je, da Komunalno podjetje Vrhnika, d.d., Pot na Tojnice 40,
Vrhnika postane javno podjetje v 100% lasti občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer.
III.IV. Denarna sredstva
11. člen
Denarna sredstva v blagajni, katerih stanje na dan 31.12.2006 je 18.245,72 SIT (76,14 EUR), se
razdelijo na podlagi števila prebivalcev na dan 31.12.2006.
Denarna sredstva na računih, katerih stanje na dan 31.12.2006 je 12.648.885,53 SIT (52.782,86
EUR), se razdelijo na podlagi števila prebivalcev na dan 31.12.2006.
Denarna sredstva na računu sklada krajevnih skupnosti Občine Vrhnika, katerih stanje na dan
31.12.2006 je 19.541.334,50 SIT (81.544,54 EUR), pripadajo Občini Log - Dragomer v višini
60.055,99 (250,61 EUR), in sicer od KS Dragomer - Lukovica 35.263,93 SIT (147,15 EUR) in KS
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Log 24.792,06 SIT (103,46 EUR). Prav tako Občini Log - Dragomer pripadajo obresti na
glavnico od 31.12.2006 dalje do prenakazila sredstev na podračun Občine Log - Dragomer.
Občina Vrhnika mora na dan prehoda na samostojno financiranje nakazati na podračun Občine
Log - Dragomer sredstva iz tega člena.
12. člen
Izločena denarna sredstva in akreditivi, katerih stanje na dan 31.12.2006 je 93.520.598,47 SIT
(390.254,54 EUR) - tolarski depoziti na odpoklic – pripadajo Občini Log – Dragomer v višini
8.795.612,29 SIT (37.703,44 EUR). Občina Vrhnika mora v roku trideset dni po sprejemu
Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008 nakazati na podračun Občine Log -Dragomer
sredstva iz tega člena.
III.V.

Vrednostni papirji
13. člen

Vrednostni papirji se razdelijo na podlagi števila prebivalcev na dan 31.12.2006. Število
vrednostnih papirjev, ki pripada posamezni občini tega sporazuma se zaokroži na najbližje celo
število.
III.VI. Terjatve in obveznosti
14. člen
Vse terjatve iz zaključnega računa za leto 2006 Občine Vrhnika v celoti pripadajo Občini
Vrhnika.
15. člen
Vse obveznosti iz zaključnega računa za leto 2006 Občine Vrhnika v celoti poravna Občina
Vrhnika.
IV.

OSTALA DOLOČILA
16. člen

Meja med občinama poteka po mejah krajevnih skupnosti Bevke, Drenov grič -.Lesno Brdo in
bivše krajevne skupnosti Log, ki so veljale na dan 31.12.2006.
17. člen
V skladu s 37. členom zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1,
Uradni list RS, št. 51/2006) se v Občini Log-Dragomer organizira javna gasilska služba, ki jo
opravljata PGD Dragomer- Lukovica in PGD Log in se organizirata kot poveljstvo Log-Dragomer
v sestavi Gasilske zveze Vrhnika.
Oprema se razdeli na podlagi števila prebivalcev na dan 31.12.2006, razen opreme, ki je že v
uporabi posameznega območja ali uporabnika in kot takšna ni predmet razdelitve.
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18. člen
Dokumentarno in arhivsko gradivo v tekoči in stalni zbirki dokumentarnega gradiva (arhivu)
Občine Vrhnika ostane provenienčna (izvorna) celota. Občina Log - Dragomer ima pravico
uporabljati gradivo iz tekoče in stalne zbirke za svoje potrebe poslovanja, tako da ga prepisuje,
fotokopira, mikrofilma ali digitalizira. Le izjemoma si lahko s pogodbo izposodi za določen čas
del izvirnega dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki se nanaša na njeno krajevno pristojnost.
Iz arhiva Občine Vrhnika se izločijo v arhiv Občine Log – Dragomer le spisi in zadeve, ki so
podlaga za nadaljevanje postopkov in nemoteno delo v Občini Log - Dragomer.
19. člen
Podpisnika tega sporazuma se dogovorita, da občina Log - Dragomer prevzame delavko
razporejeno na delovnem mestu Višji svetovalec I – vodja Oddelka za splošne zadeve.
20. člen
Prihodki in drugi prejemki na ločenem podračunu Občine Vrhnika v obdobjih začasnega
financiranja se razdelijo glede na dejanske prihodke in prejemke, ki pripadajo posamezni občini.
Pokrivanje obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov, katerih ustanovitelj je bila
Občina Vrhnika, se razdeli glede na razdelitev ustanoviteljskih ter drugih premoženjskih in
upravljavskih pravic in obveznosti iz III.III. poglavja tega sporazuma.
21. člen
Podpisnika tega sporazuma soglašata, da se v primeru naknadne ugotovitve premoženja ali
obveznosti in pravic, ki ni bilo zajeto v premoženjsko bilanco iz 1. člena tega sporazuma, o tem
sklene poseben sporazum med občinama. Razdelitev se opravi po enakih kriterijih kot veljajo za
skupino premoženja ali obveznosti in pravic, kamor le-to spada. V primeru, da razvrstitev v
skupino ni mogoča, se razdelitev opravi na podlagi števila prebivalcev na dan 31.12.2006.
22. člen
Premoženje, ki v naravi pripada posamezni občini, pa ni ovrednoteno v knjigovodskih
evidencah, posamezna občina oceni in vnese v svoje poslovne knjige.
23. člen
Sestavni del tega sporazuma je premoženjska bilanca Občine Vrhnika na dan 31.12.2006.
24. člen
Občina Vrhnika izjavlja, da dovoljuje vknjižbo lastninske pravice na vseh nepremičninah, ki
postanejo last občine Log - Dragomer na podlagi tega sporazuma.
Občina Log - Dragomer izjavlja, da dovoljuje vknjižbo lastninske pravice na vseh nepremičninah,
ki postanejo last Občine Vrhnika na podlagi tega sporazuma.
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25. člen
Za izvedbo tega sporazuma sta pooblaščena župana Občine Vrhnika in Občine Log -Dragomer.
Stroške izvedbe tega sporazuma nosi občina, ki ji premoženje pripada, za skupno premoženje
pa se stroški razdelijo na podlagi števila prebivalcev na dan 31.12.2006.
26. člen
Ta sporazum je napisan v 4 (štirih) izvodih, od katerih prejme vsaka občina po dva izvoda.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega sporazuma zapadejo v sporazumu dogovorjene obveznosti, v kolikor ni
s tem sporazumom drugače določeno.
28. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga podpišeta oba župana.
29. člen
Ta sporazum se objavi v Uradnem glasilu Naš časopis.

Številka: 478-16/2007 (1/02)
Datum: 21.6.2007

OBČINA VRHNIKA
Župan
dr. Marjan RIHAR, l.r.

Datum: 21.6.2007

OBČINA LOG - DRAGOMER
Župan
Mladen SUMINA, l.r.
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