URADNI VESTNIK
OBČINE ŠENTJERNEJ

Številka 12/2016
Šentjernej, 30. december 2016

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) razglašam:

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US in
14/15-ZUUJFO), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) je Občinski svet Občine Šentjernej 16. seji dne 28.12.2016 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»Industrijsko storitvene cone Sejmišče«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Industrijsko storitvene cone Sejmišče« (v
nadaljevanju: program opremljanja).

2. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo
opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
• splošni del programa opremljanja,
• prikaz komunalne opreme pred in po izvedbi projekta,
• prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
• časovni načrt izgradnje,
• podlage za odmero komunalnega prispevka in
• grafični prikaz obračunskega območja.

3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)

(1) Program opremljanja je:
• podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno opremo,
• podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvideno (novo) komunalno opremo in obstoječo komunalno opremo, ki ga
zavezanec na podlagi odločbe plača občini,
• podlaga za sklenitev pogodbe o opremljanju, s katero lahko občina prepusti gradnjo predvidene komunalne opreme zasebnemu
Uradni vestnik Občine Šentjernej 12/2016

/ 1

8. člen
(časovni načrt)

investitorju pri čemer ta v naravi (z izvedenimi deli na javni komunalni opremi) poravna svoj del komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno, kanalizacijsko (fekalno in meteorno) in
vodovodno omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja
uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentjernej (v
nadaljevanju: Splošni odlok občine Šentjernej).
(3) Glede na določila Splošnega odloka občine Šentjernej se na območju opremljanja Industrijsko storitvene cone Sejmišče odmeri
komunalni prispevek tudi še za primarno vodovodno omrežje, primarno kanalizacijsko omrežje in omrežje objektov ravnanja z odpadki.
(4) Splošni odlok občine Šentjernej se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo
na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, vključno
s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in
priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.

4. člen
(obračunski območji)
Obračunski območji programa opremljanja sta dve za vsako vrsto komunalne opreme posebej in skupaj obsegata celotno območje
občinskega podrobnega prostorskega načrta Sejmišče. Podrobnejša opredelitev in razdelitev med obema območjema je razvidna iz
grafične priloge programa opremljanja.

II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME PRED IN PO IZVEDENI INVESTICIJI
5. člen
(komunalna oprema pred izvedeno investicijo)
Na območju pred izvedbo projekta ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala funkcioniranje vseh predvidenih objektov na način,
kot so predvideni s prostorskim aktom.

6. člen
(komunalna oprema po izvedeni investiciji)
Na območju opremljanja je predvidena celostna infrastrukturna ureditev, kot jo predvideva prostorski akt. To pomeni cestno omrežje s
pločnikom, kanalizacijsko omrežje (fekalno in meteorno), vodovodno omrežje, telekomunikacijsko omrežje, elektroenergetsko omrežje
in ureditev ekoloških otokov. Navedena infrastruktura se bo navezovala na obstoječo komunalno opremo v bližini.

III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
7. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme po cenah december 2016 so sledeči:
Komunalna oprema
1. območje

Skupni stroški v EUR Obračunski stroški v EUR
309.514,14

309.514,14

241.668,81

241.668,81

- odpadna kanalizacija

19.110,00

19.110,00

- meteorna kanalizacija

26.811,33

26.811,33

- vodovod

21.924,00

21.924,00

2. območje

257.702,82

257.702,82

210.583,12

210.583,12

- odpadna kanalizacija

5.050,50

5.050,50

- meteorna kanalizacija

22.539,20

22.539,20

- vodovod

19.530,00

19.530,00

- cesta

- cesta
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Predviden je naslednji časovni načrt:
Za 1. območje:
• pridobitev lastninskih in drugih stvarnih pravic		
• izdelava projektne in tehnične dokumentacije		
• gradnja komunalne opreme 				
• tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja		

Za 2. območje:
• pridobitev lastninskih in drugih stvarnih pravic		
• izdelava projektne in tehnične dokumentacije		
• gradnja komunalne opreme 				
• tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja		

do konca leta 2017
do konca leta 2017
do konca leta 2017
do konca leta 2017
do konca leta 2018
do konca leta 2018
do konca leta 2018
do konca leta 2018

9. člen
(financiranje predvidene investicije)
(1) Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Občina Šentjernej v dogovoru z
upravljalci, delno tudi na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja.
(2) Investitor in občina lahko podpišeta pogodbo o opremljanju v skladu z 78. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami
in dopolnitvami) in se dogovorita, da bo investitor sam zgradil celotno še nezgrajeno komunalno opremo, pri čemer se šteje, da je na ta
način v naravi poravnal tisti del komunalnega prispevka, ki se nanaša na novo komunalno opremo.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij =		
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju
površina parcele
Aparcela =
Cpij = 		
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Dp = 		
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij = 		
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto
komunalne opreme
Atlorisna =
neto tlorisna površina
Dt = 		
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost =
faktor dejavnosti
i =		
posamezna vrsta komunalne opreme
j =		
posamezno obračunsko območje

11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
• površina stavbnega zemljišča,
• neto tlorisna površina objekta,
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• opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
• namembnost objekta in
• izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine se obvezno povzame po Splošnem odloku občine Šentjernej.
(3) Faktorje dejavnosti se obvezno povzame po Splošnem odloku občine Šentjernej.
(4) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Ta se obvezno povzame po določilih prostorskega akta.
(5) Neto tlorisna površina objekta se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

12. člen
(obračunski stroški na enoto mere)
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 7. člena tega odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino
objektov za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
Cpi
(EUR/m2)

Cti
(EUR/m2)

18,44

28,99

14,39

22,64

- odpadna kanalizacija

1,14

1,79

- meteorna kanalizacija

1,60

2,51

- vodovod

1,31

2,05

2. območje

12,55

32,03

10,25

26,17

Komunalna oprema
1. območje
- cestno omrežje

- cestno omrežje
- odpadna kanalizacija

0,25

0,63

- meteorna kanalizacija

1,10

2,80

- vodovod

0,95

2,43

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Šentjernej.

16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Številka: 032-236/2016
Datum: 29.12.2016
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
župan
Radko Luzar

13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Indeksira se obdobje
od dneva uveljavitve odloka do datuma vloge za odmero komunalnega prispevka.

14. člen
(zagotavljanje izgradnje komunalne opreme ter znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
(1) V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju lahko občina in investitor dogovorita, da bo investitor v določenem roku
po programu opremljanja zagotovil opremljenost zemljišča s komunalno opremo.
(2) Finančne obremenitve za oddana dela, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se investitorju pri odmeri komunalnega prispevka
upoštevajo kot lastna vlaganja v komunalno opremo. Po izgradnji bo investitor le-to brezplačno predal občini v trajno last in upravljanje.
S tem se šteje, da je investitor v naravi poravnal komunalni prispevek za tisti del komunalne opreme, ki jo je zgradil.
(3) S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture,
neodplačnim prenosom zemljišča na kateri je infrastruktura in same komunalne opreme v javno last ter upravljanje v skladu s predpisi
o urejanju prostora.
(4) S pogodbo se tudi opredeli, da bo investitor zagotovil brezplačno razpolagalno pravico na zemljiščih v zasebni lasti, preko katerih
potekajo komunalni vodi, če bo to potrebno.
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Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej – uradno prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2012
UPB2) in 104. člena Poslovnika Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/2010) je Občinski svet Občine
Šentjernej na svoji 16. redni seji, dne 28.12. 2016 sprejel

OBVEZNO R AZL AGO
Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko storitvene cone Sejmišče, Šentjernej
1. člen
(predmet obvezne razlage)
Odlok o zazidalnem načrtu industrijsko storitvene cone Sejmišče (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/05, 12/2008 in 11/2009 – v
nadaljevanju Odlok) v 9. členu opredeljuje gradbene parcele, ki jih je možno medsebojno deliti in združevati.
Zaradi odprave nejasnosti in pojasnjevalnega značaja, se za določbo 9. člena Odloka, sprejema ta obvezna razlaga.

2. člen
(obvezna razlaga 9. člena Odloka)
V 9. členu Odloka je določeno, da je gradbene parcele možno medsebojno deliti in združevati kar pomeni, da se koncept zazidalnega
načrta ne ruši, če se z delitvijo parcel na vzhodnem delu tega Odloka združujejo izven tega območja, na primer v območje OPN, saj se s
tem zagotavlja razvoj sosednjih parcel izven tega zazidalnega načrta.

3. člen
(začetek veljavnosti obvezne razlage)
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 032-238/2016
Datum: 29.12.2016
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
župan
Radko Luzar
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 33. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 123/06 – ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A), 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. in 22. člena Statuta Občine
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2012-UPB2) je Občinski svet Občine Šentjernej na 16. redni seji, dne
28.12.2016, sprejel

ZAKLJUČNI R AČUN
P RO R AČ U NA O B Č I N E Š E N T J E R N E J Z A L E TO 2 0 1 5
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Šentjernej za leto 2015.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šentjernej za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši
prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Šentjernej za leto 2015.
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Šentjernej po zaključnem računu za leto 2015 znašajo:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
v€
Skupina/Podskupina kontov/Konto			
Zaključni račun 2015
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		
5.599.155,88
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		
5.010.442,59
70 DAVČNI PRIHODKI					
4.154.994,08
700 Davki na dohodek in dobiček			
3.716.979,00
703 Davki na premoženje				
330.526,37
704 Domači davki na blago in storitve		
107.323,54
706 Drugi davki									
165,17
71 NEDAVČNI PRIHODKI					
855.448,51
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
418.370,15
711 Takse in pristojbine					
10.182,96
712 Globe in druge denarne kazni			
23.085,86
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev			
4.219,58
714 Drugi nedavčni prihodki					
399.589,96
72 KAPITALSKI PRIHODKI					
7.921,98
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
7.921,98
73 PREJETE DONACIJE						
63.252,41
730 Prejete donacije iz domačih virov			
63.252,41
74 TRANSFERNI PRIHODKI					
501.668,90
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
501.668,90
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE		
15.870,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		
15.870,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		
5.093.755,64
40 TEKOČI ODHODKI					
2.259.547,82
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim			
335.239,28
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost		
49.166,13
402 Izdatki za blago in storitve			
1.780.792,66
403 Plačila domačih obresti					
64.349,75
409 Rezerve							
30.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI					
2.181.334,61
410 Subvencije						
117.462,53
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.463.439,70
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
184.038,95
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413 Drugi tekoči domači transferi				
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 				
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI					
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)		
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto				
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 		
750 Prejeta vračila danih posojil						
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.) 				
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto				
VII. ZADOLŽEVANJE (500)					
50 ZADOLŽEVANJE						
500 Domače zadolževanje						
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
		
55 ODPLAČILA DOLGA						
550 Odplačila domačega dolga				
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)				
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
				

416.393,43
614.296,17
614.296,17
38.577,04
25.600,00
12.977,04
505.400,24

Zaključni račun 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
Zaključni račun 2015
0,00
0,00
0,00
429.985,12
429.985,12
429.985,12
75.415,12
-429.985,12
-505.400,24

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 				

203.711,48

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, ta pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Šentjernej.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šentjernej za leto 2015 se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Številka: 032-239/2016
Šentjernej, 29.12.2016
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
župan
Radko Luzar
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OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in
101/13) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2012-UPB2) je župan Občine
Šentjernej dne 29.12.2016 sprejel

S K L E P O Z AČ A S N E M F I NA N C I R A N J U
OBČINE ŠENTJERNEJ V OBDOBJU
J A N UA R – M A R E C 2 0 1 7
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šentjernej (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca
2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov
občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13; v
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šentjernej za leto 2015 (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/2015, v nadaljevanju:
odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih
zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
v€
Skupina/Podskupina kontov/Konto			
Proračun januar-marec 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		
1.235.328,70
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		
1.193.863,70
70 DAVČNI PRIHODKI					
1.078.058,70
700 Davki na dohodek in dobiček			
1.024.992,75
703 Davki na premoženje				
21.018,95
704 Domači davki na blago in storitve		
28.966,00
706 Drugi davki in prispevki								
3.081,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI					
115.805,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
39.935,00
711 Takse in pristojbine					
2.000,00
712 Globe in druge denarne kazni			
9.020,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev			
1.400,00
714 Drugi nedavčni prihodki					
63.450,00
73 PREJETE DONACIJE						
9.400,00
730 Prejete donacije iz domačih virov			
9.400,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI					
32.065,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
32.065,00
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		
40 TEKOČI ODHODKI					
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim			
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost		
402 Izdatki za blago in storitve			
403 Plačila domačih obresti					
409 Rezerve							
41 TEKOČI TRANSFERI					
410 Subvencije						
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi				
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 				
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI					
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)		
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

1.185.686,41
606.429,35
81.597,38
12.409,59
493.003,48
14.418,90
5.000,00
429.119,90
3.563,44
300.284,76
21.865,25
103.406,45
127.785,52
127.785,52
22.351,64
6.206,76
16.144,88
49.642,29

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto				
Proračun januar-marec 2017
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		
0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 		
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil					
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev						
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije					
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila							
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb				
		
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije			
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti								
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.) 				
0,00

4. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za
posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v
proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta
samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in se uporablja od 1. januarja 2017 ter velja do 31.
marca 2017.
Številka: 4100-6/2016
Šentjernej, 29.12.2016
OBČINA ŠENTJERNEJ
ŽUPAN
Radko LUZAR

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto				
Proračun januar-marec 2017
VII. ZADOLŽEVANJE (500)					
0,00
50 ZADOLŽEVANJE						
0,00
500 Domače zadolževanje						
0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
		
104.742,07
55 ODPLAČILA DOLGA						
104.742,07
550 Odplačila domačega dolga				
104.742,07
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-55.099,78
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)				
-104.742,07
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
				
-49.642,29
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo							

100.000,00

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni
s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
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