Šentjernej, 7. marec 2006

Številka 2/2006

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
2/03)
RAZGLAŠAM
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika z navodili, normativi in standardi
o javnem vodovodu in oskrbi s pitno vodo
Št. 032-339/2006-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 23. 02. 2006
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 14. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 26/00, 5/01, 5/04), na
podlagi 2. člena Odloka o javnem vodovodu in oskrbi s pitno vodo Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej,
št. 2/01), na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 13/04, 35/04) in na podlagi 15. in 22. člena Statuta Občine
Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/03), je Občinski svet Občine Šentjernej na
svoji 25. redni seji dne 22.02.2006 sprejel
PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA Z NAVODILI, NORMATIVI IN STANDARDI
O JAVNEM VODOVODU IN OSKRBI S PITNO VODO
1. člen
2. odstavek 72. člena Pravilnika z navodili, normativi in
standardi o javnem vodovodu in oskrbi s pitno vodo
(Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 5/01) se spremeni in
dopolni, tako da glasi:
¨K vlogi za izdajo soglasja za priključitev obstoječih
zgradb je potrebno priložiti:
Dokazilo o lastništvu, gradbeno dovoljenje za objekte,
grajene po letu 1967 ali soglasje Občine Šentjernej, s
katerim dovoljuje, da se lahko objekt priključi na javno
vodovodno omrežje, podatke o priključni moči objekta
(iztočna mesta) ter soglasja za prekope zemljišč, po katerih
bo potekal priključni vod. Priloži se tudi ustrezna izjava

občine, s katero občina potrdi, da bodoči uporabnik javnega
vodovoda nima neporavnanih obveznosti do občine
oziroma kako ravnati, če take obveznosti so.¨
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
2/03)
RAZGLAŠAM
Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Šentjernej
Št. 032-340/2006-OS
Šentjernej, 23. 02. 2006

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 146.člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l.RS 112/2002), Navodila za izračun komunalnega prispevka
(Ur.l.RS 4/1999), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l.RS 117/2004) in na podlagi 15. in 22.
člena Statuta Občine Šentjernej (Ur.l.RS 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej 2/03) je občinski svet Občine
Šentjernej na 25. redni seji dne 22.02.2006 sprejel
ODLOK
O KOMUNALNEM PRISPEVKU NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ
I. SPLOŠNI DOLOČBI
zmanjšanja plačila komunalnega prispevka v občini
1. člen
S tem odlokom se določa izračun komunalnega Šentjernej.
2. člen
prispevka, odmera komunalnega prispevka in oprostitve ter
URADNI VESTNIK
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Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov
opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo,
ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača
občini.
S plačilom komunalnega prispevka občina jamči
zavezancu, da mu je omogočen priključek na lokalno
komunalno infrastrukturo oz. da bo ta v določenem roku in
obsegu zgrajena in bo nanjo lahko svoj objekt priključil.
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove
komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna
omrežja oskrbovalnih sistemov, se komunalni prispevek
izračuna na podlagi programa opremljanja, ki ga sprejme
občinski svet. Gre za območja, ki se urejajo s prostorsko
izvedbenimi načrti (občinskimi lokacijskimi načrti) in za
območja z zgrajenim kanalizacijskim sistemom.

Za različne izrabe stavbnega zemljišča se povprečni
stroški opremljanja izračunajo tako, da se pomnoži delež
izrabe s povprečnim stroškom opremljanja stavbnega
zemljišča (1.322,64 SIT/m2)
Izraba stavbnega zemljišča je razmerje med neto
površino objekta in površino gradbene parcele, pri čemer
je:
· površina gradbene parcele (stavbišče in funkcionalno
zemljišče), ki je opredeljeno v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja,
· neto površina investitorjevega objekta, ki je opredeljena
v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
Odmera komunalnega prispevka je odvisna tudi od
namembnosti oziroma vrste objekta in območja, v katerem
se objekt nahaja.
Prispevne stopnje za namembnost oziroma vrsto objekta
ali njegovega dela se pri izračunu komunalnega prispevka
odčitajo v naslednji tabeli:

Na območjih, ki so v celoti ali delno komunalno
opremljena, se komunalni prispevek izračuna na način, ki
je določen z odlokom o komunalnem prispevku.
II. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
3. člen
Povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč pri
100% opremljenosti in izrabi 1,00 na območju Občine
Šentjernej znašajo na dan 31. oktober 2005 1.322,64
SIT/m2 stavbnega zemljišča in se pri izračunu
komunalnega prispevka revalorizirajo z mesečnimi indeksi
rasti cen za ostalo nizko gradnjo, ki jih objavlja
Gospodarska zbornica Slovenije.
V povprečnih stroških opremljanja je upoštevana
opremljenost v deležih, razvidnih v naslednjih tabelah:
Individualne komunalne naprave:

Vrsta komunalne opremljenosti
1. Vodovodno omrežje
2. Kanalizacijsko omrežje
Skupaj pri maksimalni opremljenosti

Delež %
28,963
5,481
34,444

Kolektivne komunalne naprave:
Vrsta komunalne opremljenosti
1. Ceste
1.1. Asfaltirane ceste + mostovi
1.2. Makadamske ceste
2. Javna razsvetljava
Skupaj pri maksimalni opremljenosti
2

Delež %
63,796
47,785
16,010
1,761
65,556

Nameni
Faktor
a) Gospodarski namen: predelovalne in
proizvodne dejavnosti, gradbeništvo
6,60
b) Trgovina in posredništvo:
trgovina in posredništvo
6,60
c) Storitvena dejavnost 1:
kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
0,20
d) Storitvena dejavnost 2: finančne in bančne storitve,
zavarovalništvo, promet z nepremičninami
6,60
e) Storitvena dejavnost 3:
druge storitvene dejavnosti
6,60
f) Družbena dejavnost:
javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo,
socialno varstvo, ostali objekti namenjeni kulturni ali
družbeni dejavnosti
1,00
g) Stanovanjski objekti:
stanovanja, stanovanjske hiše
1,00
h) Zidanice nad kletjo
1,15
i) Enostavni objekti*, parkirišča**
0,35

*Gre za enostavne objekte, ki so opredeljeni po
»Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v
zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči« (Ur.l.RS
114/2003)
**Gre za nepokrita parkirišča za oddajanje v najem, za
izgradnjo katerega je potrebno gradbeno dovoljenje
Pri določitvi namembnosti se smiselno uporabljajo
predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Območja, v katerem se nahaja investitorjev objekt, so
naslednja:

URADNI VESTNIK

Območja Naselja
I.območje Celotno naselje Šentjernej
II.območje Gorenje Mokro polje, Ledeča vas, Ostrog,
Groblje pri Prekopi, Roje, Mihovica, Šmalčja
vas, Razdrto, Dobravica, Dolenji Maharovec,
Gorenji Maharovec, Dolenje Gradišče, Dolenje
Mokro polje, Loka, Gorenja Brezovica, Dolenja
Brezovica, Vrh pri Šentjerneju, Gorenja Stara
vas, Orehovica, Žvabovo, cerov log, Gorenje
Vrhpolje, Dolenje Vrhpolje, Šmarje, Dolenja
Stara vas, Volčkova vas, Sela pri Šentjerneja,
Gorenje Gradišče pri Šentjerneju
III.območje
Šentjakob, Čisti Breg, Zameško, Mršeča
vas, Hrvaški brod, Drama, Čadraže, Gorenja
Gomila, Breška vas, Pristavica, Prapreče pri
Šentjerneju, Polhovica, Žerjavin, Pristava pri
Šentjerneju, Zapuže, Hrastje, Tolsti vrh, Mihovo,
Vratno, Apnenik, Drča, Javorovica, Veliki Ban,
Mali Ban, Vrbovce, Rakovnik, Imenje, Brezje pri
Šentjerneju, Gruča

Ustrezni faktorji za območje se pri izračunu
komunalnega prispevka odčitajo iz naslednje tabele:
Območje
I. območje
II. območje
III. območje

Faktor
1,500
1,058
0,801

4. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka iz četrtega
odstavka 2. člena se upoštevajo naslednji elementi:
a) površina gradbene parcele (stavbišče in funkcionalno
zemljišče), ki je opredeljeno v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja,
b) neto površina investitorjevega objekta, ki je
opredeljena v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja,
c) izraba stavbnega zemljišča, ki je razmerje med neto
površino objekta in površino gradbene parcele,
d) dejanska opremljenost gradbene parcele z javno
infrastrukturo, ki se ugotovi iz lokacijske informacije,
e) faktor namembnosti objekta,
f) faktor za območje, v katerem objekt leži.
Pri izračunu se upošteva individualni pristop, kar
pomeni, da se obravnava vsak primer posebej in da
zavezanci plačajo samo za tisto infrastrukturo, ki jo
dejansko ima njihova parcela.
5. člen
V primeru novogradenj se komunalni prispevek
izračuna po naslednji enačbi:
a x d x e x n x o = komunalni prispevek v SIT

pri čemer je:
a površina gradbene parcele v m2
d dejanska opremljenost gradbene parcele v % (seštevek
% iz tabele individualne in kolektivne komunalne rabe)
e povprečni stroški opremljanja stavbnega zemljišča v
2
SIT/m gradbene parcele pomnoženi z odstotkom izrabe
gradbene parcele
n faktor namembnosti objekta
o faktor območja
Pri večnamenskih objektih se izračuna odstotke površin
po posameznih namenih glede na celotno površino objekta,
ki se jih pri izračunu komunalnega prispevka pomnoži z
ustreznimi faktorji in se smiselno uporablja tudi pri ostalih
primerih izračuna komunalnega prispevka.
6. člen
V primeru nadzidav, prizidav, rekonstrukcij,
nadomestnih gradenj in novogradenj na gradbenem
zemljišču, kjer se že nahaja objekt, je za izračun
komunalnega prispevka potrebno ugotoviti razliko med
novo predvideno izrabo gradbenega zemljišča in obstoječo
izrabo gradbenega zemljišča. Na podlagi tako ugotovljene
razlike se izračuna višino povprečnih stroškov opremljanja
gradbene parcele.
Ostali elementi za izračun so enaki kot pri novogradnji.
Način izračuna komunalnega prispevka se pri
nadomestni gradnji upošteva samo v primeru gradnje isto
namenskega objekta na mestu obstoječega objekta. V
primeru gradnje nadomestnega objekta z drugim
namenom, se od izračunanega komunalnega prispevka za
nov objekt odšteje izračunani komunalni prispevek za
obstoječi objekt.
V primeru nadomestne gradnje, ko je faktor izrabe
gradbene parcele za novi objekt manjši od faktorja izrabe
za obstoječi objekt, investitor pa gradi večji objekt od
obstoječega, se komunalni prispevek izračuna kot razlika
med komunalnim prispevkom, izračunanim za novi objekt
in komunalnim prispevkom, izračunanim za obstoječi
objekt.
V lokacijski informaciji in projektu za izdajo
gradbenega dovoljenja morajo biti navedeni podatki o neto
površinah obstoječih objektov in o površini posameznih
prostorov po posameznih namenih uporabe, o
obremenitvah posameznih infrastrukturnih objektov in
naprav in o površinah obstoječih funkcionalnih zemljišč.
Enako velja za novo predvideno stanje.
Višina komunalnega prispevka se v teh primerih
izračuna po naslednji enačbi:
a1 x d1 x e1 x n x o = komunalni prispevek v SIT
pri čemer je:
2
a1 nova površina gradbene parcele v m
d1 nova dejanska opremljenost gradbene parcele v %
e1 povprečni stroški opremljanja gradbene parcele v
2
SIT/m gradbene parcele pri novi izrabi gradbene parcele,
odčitani pri razliki med novim in obstoječim stanjem
n faktor namembnosti objekta
o faktor območja

URADNI VESTNIK
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7. člen
Pri spremembi namembnosti dela ali celotnega objekta
in pri nespremenjeni izrabi gradbene parcele se komunalni
prispevek izračuna kot razlika med izračunanim
komunalnim prispevkom pri prispevni stopnji za
namembnost objekta za obstoječe stanje in izračunanim
komunalnim prispevkom pri prispevni stopnji za novo
predvideno stanje.
8. člen
V primeru, ko je razlika med izračunanim komunalnim
prispevkom za novo ali obstoječe stanje manjša ali enaka
nič ob pogoju, da se priključki oziroma zmogljivost javne
infrastrukture ne povečujejo, investitor ne plača
komunalnega prispevka.
9. člen
V primerih, ko je na gradbeni parceli več objektov,
funkcionalna zemljišča k posameznim objektom pa niso
opredeljena, se za površino gradbene parcele pri izračunu
komunalnega prispevka za posamezen objekt upošteva
delež gradbene parcele v razmerju neto površine
posameznega objekta.
Investitorjem, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja
in se priključujejo na lokalno javno infrastrukturo
individualne rabe, ki je bila zgrajena ali rekonstruirana ali s
prostovoljnimi prispevki fizičnih oseb ali samostojno s
sredstvi občine, se dovoli priključitev šele po plačilu
ustreznega dela stroškov gradnje oziroma rekonstrukcije.
Pripadajoči del stroškov odmeri pristojni občinski organ z
odločbo na podlagi vloge investitorja. Od tako
izračunanega komunalnega prispevka se odštejejo
olajšave, v kolikor investitor predloži dokazila o vlaganjih
v izgradnjo infrastrukturnega omrežja, na katerega se
investitor priključuje.
III. OPROSTITVE IN ZMANJŠANJA ODMERE
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Komunalni prispevek se ne odmerja za gradnjo javne
infrastrukture, socialnih in neprofitnih stanovanj in za
objekte, za katere je investitor Občina Šentjernej.
11. člen
Stroški izvedbe neposrednih priključkov objekta na
obstoječe omrežje in prispevki, ki jih za posamezno
infrastrukturno omrežje investitorjem zaračunavajo javna
podjetja pred priključitvijo objektov nanj, niso predmet
tega odloka in olajšav.
12 . člen
4

Do zmanjšanja odmere komunalnega prispevka je
investitor upravičen v primerih,
· da je vlagal lastna sredstva in delo v izgradnjo
posameznega infrastrukturnega omrežja preko krajevne
skupnosti,
· ali pa je financiral izgradnjo javne komunalne
infrastrukture v soglasju s pristojnim podjetjem.
V teh primerih mora investitor predložiti naslednja
dokazila:
· za vlaganja sredstev in dela v izgradnjo infrastrukture
preko krajevne skupnosti potrdilo krajevne skupnosti,
račun, blagajniški prejemek,
· za vlaganja preko pristojnega podjetja dokazilo in
pismeno izjavo pristojnega podjetja.
Če je bila za odkup zemljišča sklenjena pogodba z
občino, iz katere je razvidno, da je investitor ali predhodni
lastnik že plačal določen strošek komunalnega opremljanja
stavbnega zemljišča, se od izračunanega komunalnega
prispevka za novo stanje odšteje del pogodbene vrednosti
(revalorizirane z indeksom rasti cen za ostalo nizko
gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije), ki
jo ob upoštevanju določil tega odloka lahko štejemo kot del
že plačanega komunalnega prispevka.
Vlaganja se upoštevajo od 1.1.1992 in se revalorizirajo z
indeksom rasti cen za nizke gradnje.
Vlaganja v infrastrukturo za posamezno komunalno
napravo in neuveljavljene olajšave se v primeru že
odmerjenega komunalnega prispevka priznajo samo do
višine, izračunane v skladu s tem odlokom. Vrednost
posamezne komunalne infrastrukture se določi v odstotku
glede na opredelitev v 3. členu in ob upoštevanju ostalih
določil tega odloka. Vlaganje se odšteje na koncu izračuna
komunalnega prispevka.
Investitor, ki je kupil nepremičnino, v povezavi s katero
so predhodni lastniki že vlagali v izgradnjo komunalne
infrastrukture, je do zmanjšanja plačila komunalnega
prispevka ob izpolnjenih pogojih upravičen v primeru, ko
predloži dokazila o predhodnih vlaganjih prejšnjega
lastnika v posamezno infra-strukturno omrežje.
13. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se v skladu s
predpisi o telekomunikacijah in elektro omrežju ne
upošteva opremljenost gradbenega zemljišča s telefonskim
omrežjem in elektro omrežjem ter s tem povezanih vlaganj
pri uveljavljanju pravice do zmanjšanja komunalnega
prispevka.
IV. NAČIN ODMERE IN PLAČILA KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
14. člen
Občina na podlagi meril tega odloka odmeri višino
komunalnega prispevka in izda odločbo o odmeri
komunalnega prispevka na zahtevo zavezanca ali po uradni
dolžnosti.

URADNI VESTNIK

Investitor je odmerjeni znesek dolžan nakazati na
ustrezen račun Občine Šentjernej pred izdajo gradbenega
dovoljenja.
15. člen
Investitor ima možnost odloga ali obročni način plačila.
Na podlagi vloge investitorja o tem odloča župan občine. V
tem primeru občina sklene z investitorjem pogodbo o
plačilu komunalnega prispevka.
V posebnih primerih lahko o konkretni višini
komunalnega prispevka v skladu z zakonom in tem
odlokom odloči občinski svet s sklepom.
16. člen
Upravna enota lahko izda investitorju gradbeno
dovoljenje samo na podlagi pravnomočne odločbe in
dokazila o plačanem komunalnem prispevku oziroma
sklenjene pogodbe z Občino Šentjernej.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

V. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
17. člen
Zbrana sredstva komunalnega prispevka občina
namensko porabi za pripravo in opremljanje stavbnih
zemljišč s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami
sekundarnega omrežja na območju občine Šentjernej, ki so
opredeljene v razvojnem programu občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03-ZZK1) Občina Šentjernej, vabi na

1. PROSTORSKO KONFERENCO
za občinski lokacijski načrt za rekonstrukcijo
Ceste oktobrskih žrtev v Šentjerneju
ki bo potekala
15. marca 2006, s pričetkom ob 1300 uri,
v sejni sobi Občine Šentjernej, Trubarjeva 5,
Šentjernej.
Na prostorski konferenci bo predstavljen osnutek
programa priprave občinskega lokacijskega načrta za
rekonstrukcijo Ceste oktobrskih žrtev v Šentjerneju.
Na prostorsko konferenco so vabljeni zlasti
predstavniki nosilcev urejanja prostora, lokalne
skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj ter
organizirane javnosti.
Gradivo je na vpogled na Občini Šentjernej,
Trubarjeva 5, Šentjernej, vsak delovni dan med 8.00.
in 15.00 uro.
Župan:
Franc Hudoklin

URADNI VESTNIK
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Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
2/03)
RAZGLAŠAM
Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 2006
Št. 032-351/2006-OS
Šentjernej, 03. 03. 2006

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, ZJF) in 22. člena Statuta Občine
Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03) je Občinski svet Občine Šentjernej na 25.
redni seji, dne, 02.03.2006, sprejel
ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
63.837
1. člen
401
Prispevki
delodajalcev
za
socialno
varnost
7.677
S tem odlokom se za Občino Šentjernej za leto 2006
402 Izdatki za blago in storitve
241.931
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
403 Plačila domačih obresti
0
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
409 Rezerve
9.902
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
41 TEKOČI TRANSFERI
339.003
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev

410 Subvencije
32.674
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 242.545
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
24.397
413 Drugi tekoči domači transferi
39.387
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
1.504.931
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.504.931
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
20.353
430 Investicijski transferi
20.353
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

669.174

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.518.460

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.015.720
70 DAVČNI PRIHODKI
435.508
700 Davki na dohodek in dobiček
326.809
703 Davki na premoženje
57.907
704 Domači davki na blago in storitve
50.792
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
580.212
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
22.650
711 Takse in pristojbine
1.646
712 Denarne kazni
2.296
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
6.900
714 Drugi nedavčni prihodki
546.720
72 KAPITALSKI PRIHODKI
92.830
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
100
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgor. sred.
92.730
73 PREJETE DONACIJE
4.600
730 Prejete donacije iz domačih virov
4.600
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
405.310
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
405.310
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.187.634
40 TEKOČI ODHODKI
6

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

2.000
2.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
26.430
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
26.430
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

-24.430

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

323.347
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560.000
560.000

55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA
RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-133.604
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

560.000

XI. NETO FINANCIRANJE
-669.174
(VI.+VII.-VIII.-IX. = - III)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
+34.826

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, te na podskupine
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF,
tudi naslednji prihodki:
· prihodki požarne takse
· prihodki takse za obremenjevanje vode
· prihodki takse za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov
· nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in drugih
komunalnih taks
· ter drugih prihodkov, ki jih določi občina.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja
proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega
uporabnika.
Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru
posameznega področja proračunske porabe, zajetega v
posebnem delu proračuna, do višine 5.000.000 SIT.
Neposredni uporabnik lahko tudi samostojno
prerazporedi proračunska sredstva med posameznimi konti
v okviru proračunske postavke.
O prerazporeditvah med posameznimi proračunskimi
postavkami v okviru posameznega področja proračunske

porabe v vrednosti nad 5.000.000 SIT odloča občinski svet
na predlog župana.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in
njegovi realizaciji.
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe
proračunskih sredstev odgovarja župan.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom
prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme
presegati 30% skupnega obsega investicijskih odhodkov in
investicijskih transferov proračuna tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati
20% pravic porabe za te namene v sprejetem planu
proračuna tekočega leta.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in
investicijska in vzdrževalna dela, storitve v breme
proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s
predpisi o javnem naročanju, za kar je odgovoren delavec
občinske uprave na podlagi pooblastila župana.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
16.159.950,52 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V proračunu občine se za leto 2006 zagotovijo sredstva
splošne proračunske rezervacije v višini 6.966.000,00 SIT.
Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere
v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene,
za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna
ni bilo mogoče načrtovati.
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Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za
občinska praznovanja, reprezentanco, pokroviteljstva in
promocijo občine. O razporeditvi odloča župan, oziroma
od župana pooblaščena oseba in o uporabi obvešča
občinski svet.

financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500.000,00 tolarjev
odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko
zadolži do višine 560 mio SIT; in sicer za investiciji
''Izgradnja večnamenskega objekta v Šentjerneju'' in
''Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej''.
9. člen
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
V obdobju začasnega financiranja Občine Šentjernej v
letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94, 6/94, 14/95, 20/95), 30. člena Zakona o
lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93, 7/94, 70/95), pisne izjave o odstopu svetnika Vinka Stoparja, z dne 23.12.2005,
ugotovi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v svetu Občine Šentjernej, z dne 23.12.2005 ter
ugotovitve Občinske volilne komisije, z dne 20.01.2006 je Občinski svet Občine Šentjernej na 25. redni seji, dne
22.02.2006
ugotovil
1. da je na podlagi odstopne izjave z dne 22.12.2005 prenehala funkcija člana Občinskega sveta Občine Šentjernej
svetniku Vinku Stoparju iz Kotarjeva ceste 18, 8310 Šentjernej z liste SDS Občinskega odbora Občine Šentjernej,
2. da postane član Občinskega sveta Občine Šentjernej za preostanek mandatne dobe Jože GRUBAR, rojen
18.12.1961, stanujoč Gorenje Vrhpolje 77, 8310 Šentjernej z liste SDS Občinskega odbora Občine Šentjernej.
Kandidat je podal pisno izjavo, da sprejema mandat in bil dne, 22.02.2006 prisoten na seji Občinskega sveta Občine
Šentjernej.
Številka: 032-344/2006-OS
Datum: 22.02.2006

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Izdajatelj: Občinska uprava Občine Šentjernej
Odgovorna urednica: Andreja Topolovšek, pomočnica odgovorne urednice: Silvija Goršin, člani uredniškega odbora: Slavko Franko, Nataša Novak in
Katarina Lenčič. Računalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Grafika Bucik d.o.o.
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