Šentjernej, 30. marec 2007

Številka 4/2007

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 2007

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-71/2007-OS
Datum: 27.03.2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, š
t. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) 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 6. seji, dne 27.03.2007 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šentjernej za leto 2007 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

IN

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po
ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v
naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2007
_________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.118.673
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.014.495
70 DAVČNI PRIHODKI
3.502.242
700 Davki na dohodek in dobiček
3.276.160
703 Davki na premoženje
217.925
704 Domači davki na blago in storitve
8.157
706 Drugi davki
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI
3.512.253
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 106.795
711 Takse in pristojbine
4.780
712 Denarne kazni
7.480
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
29.232
714 Drugi nedavčni prihodki
3.363.966
72 KAPITALSKI PRIHODKI
447.660
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
194.045
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
253.615
73 PREJETE DONACIJE
34.218
730 Prejete donacije iz domačih virov
34.218
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
622.300
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
622.300

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.137.527
40 TEKOČI ODHODKI
1.748.811
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
294.336
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
41.671
402 Izdatki za blago in storitve
1.315.820
403 Plačila domačih obresti
52.956
409 Rezerve
44.028
41 TEKOČI TRANSFERI
1.541.258
410 Subvencije
119.087
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.034.165
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 104.261
413 Drugi tekoči domači transferi
283.745
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
5.637.783
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.637.783
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
209.675
430 Investicijski transferi
209.675
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
-1.018.854
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
________________________________________________________
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
_________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2007
________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
7.511
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
7.511
750 Prejeta vračila danih posojil
7.511
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih
skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
7.511
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_________________________________________________________
C. RAČUN FINANCIRANJA
_________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2007
_________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
116.210
55 ODPLAČILA DOLGA
116.210
550 Odplačila domačega dolga
116.210
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-1.127.553

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-116.210

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.018.854
_________________________________________________________
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2006
9009 Splošni sklad za drugo
1.325.038

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in
investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega
1. v letu 2008 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
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 25% 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.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.

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 pa
na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk kontov in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Šentjernej.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 11.674 eurov.

3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek
financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve občinskega sveta.

O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih sredstev odloča župan in
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v
prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
· prihodki požarne takse po 58. členu Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 3/2007, ZVPoz-UPB1) in
· prihodki prejeti iz državnega proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna
(finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi
programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog
neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec
leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan
dolžniku do višine 2.086,46 eurov odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šentjernej v letu 2008, če
bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o
določitvi začasnega financiranja.
11. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov
prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov,
če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunski postavki v
sprejetem proračunu.
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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 Sklep

Številka: 032-69/2007-OS
Datum: 27.03.2007

* Cenik velja za plakatiranje do 10 dni, nad 10 dni se obračuna
dodatnih 15 % na osnovno ceno na dan.
DODATNA POJASNILA:

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 29., 30., 31. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98, 70/00 in 51/02) ter
v skladu s 27. členom Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03), je Občinski svet
Občine Šentjernej na 6. redni seji dne 27.03.2007 sprejel naslednji
SKLEP
I.
Imenuje se Komisija za razdelitev finančnih sredstev med kulturna,
športna in humanitarna društva Občine Šentjernej v naslednji
sestavi:
1. Janko BREGAR, Ostrog 43/a, 8310 Šentjernej
2. Milena DRNOVŠEK, Zameško 1, 8310 Šentjernej
3. Slavko FRANKO, Orehovica 41, 8310 Šentjernej
4. Boris KOVAČIČ, Gorenje Vrhpolje 13, 8310 Šentjernej
5. Sandi MASNIK, Prvomajska cesta 8, 8310 Šentjernej
II.
Člani komisije izmed sebe izberejo predsednika komisije.
III.
Sklicatelj prve seje komisije je župan občine.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne
veljati naslednji dan po uradni objavi.

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

·V cenah storitev z DDV je vračunan 20 % davek na dodano vrednost!
·Pri naročanju plakatiranja naročniki morajo oddati naročilnico, ki
naj vsebuje: število plakatov, format plakata, čas plakatiranja, točen
naslov naročnika in identifikacijsko številko za DDV.
II.
PLAKATNA MESTA V OBČINI ŠENTJERNEJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ŠENTJERNEJ - TRG
ŠENTJERNEJ - AP POŠTA
ŠENTJERNEJ - AP ELEKTRO BAR
GROBLJE - AVTOBUSNA POSTAJA - JUG
GROBLJE - AVTOBUSNA POSTAJA SEVER
DOBRAVICA - A P
VRH - A P
GORENJA BREZOVICA - KRIŽIŠČE
GORENJE GRADIŠČE - A P - JUG
GORENJE GRADIŠČE - A P - SEVER
DOL.MOKRO POLJE - AP JUG
DOL.MOKRO POLJE - AP SEVER
LOKA
GOR.STARA VAS - GASILNI DOM
DOL.STARA VAS
CEROV LOG - AP V KRIŽIŠČU
GOR.VRHPOLJE - GASILNI DOM
ŠMARJE
ZAMEŠKO - AP
HRASTJE - AP

Vse nadaljnje spremembe plakatnih mest bodo objavljene na spletni
strani Občine Šentjernej: www.sentjernej.si
III.
Ta cenik se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne
veljati naslednji dan po objavi.

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 Cenik plakatiranja v občini Šentjernej

Številka: 032-72/2007-OS
Datum: 27.03.2007

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 15. in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur. l. RS, št.
4/01 in Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03) ter na podlagi 7. č
lena Odloka o plakatiranju v občini Šentjernej (Ur. vestnik Občine
Šentjernej, št. 4/05) je Občinski svet Občine Šentjernej na 6. redni seji
dne 27.03.2007 sprejel

CENIK PLAKATIRANJA V OBČINI
ŠENTJERNEJ
I.
Cene so v EUR
Kos

A1 ali do 0,5 m2

B1 ali do 1,0 m2

Nad 1,0 m2

Cena Cena+DDV Cena Cena+DDV Cena Cena+DDV
Do 20 kos 39,00
46,80
50,00
60,00
70,00
84,00
21 kos do
40 kos
58,00
69,60
70,00
84,00
90,00
108,00
Nad 40kos 87,00
104,40 100,00 120,00 120,00 144,00
* Za vsa naročena intervencijska PLAKATIRANJA izven delovnega
časa se cene storitev povečajo za 50 %.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS,
št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-70/2007-OS
Datum: 27.03.2007

Na podlagi 11. čl. Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI-F (Ur.l.
RS, št. 129/06) ter 15. in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 4/01, Uradni vestnik Občine Šentjernej 2/03) je Občinski
svet Občine Šentjernej na 6. redni seji dne 27.03.2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šentjernej
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šentjernej (Uradni list RS, št. 22/97, 24/98 in 15/99; v
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4. člen

nadaljevanju: Odlok) se besedilo 9. člena spremeni tako, da se glasi:
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije
predstavniki delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Za
predsednika sveta šole člani sveta šole izvolijo enega izmed članov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev
občinske uprave ali občinskih organov ter občanov.
Predstavniki staršev se izvolijo tako, da enega predstavnika staršev
izmed svojih članov izvoli svet staršev centralne šole, enega svet
staršev podružnice šole ter enega svet staršev vrtca.
Eden predstavnik delavcev zavoda se izvoli iz centralne šole, eden iz
podružnice šole ter eden iz enote vrtca.
Predstavnike delavcev volijo delavci, ki opravljajo delo v centralni
šoli, v podružnici šole in v enoti vrtca. Voli se na neposrednih in tajnih
volitvah. Delavci, ki volijo, imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov
se voli. Kandidate izmed vseh delavcev centralne šole, podružnice
šole in enote vrtca lahko predlagajo: učiteljski in vzgojiteljski zbor,
reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev. Volitve so veljavne,
če se jih udeleži več kot polovica delavcev centralne šole in
podružnice šole ter enote vrtca. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili
največje število glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za
izvedbo volitev in imenuje 3-člansko komisijo, ki vodi postopek
izvolitve predstavnikov delavcev v svet šole in pripravi končno
poročilo, ki ga predloži svetu šole ob njegovem konstituiranju.
Članu sveta šole preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil
imenovan oziroma izvoljen, če:
- odstopi;
- zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več
opravljati funkcije člana sveta šole;
- je razrešen;
- mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta šole razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni
organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet šole ugotovi, da je članu prenehal mandat, o tem takoj obvesti
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel
mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje
tričlansko komisijo v skladu s petim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta šole ni
potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do
izteka mandata sveta šole manj kot šest mesecev.
2. člen
V Odloku se besedilo 14. čl. spremeni tako, da se glasi:
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih javna šola pridobi s prodajo
proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in
izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu z
aktom o ustanovitvi, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,
investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju
ustanovitelja pa tudi za plače.

Ostala določila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej ostanejo nespremenjena.
5. člen
Ta odlok 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 Cenik pristojbin za najem površin na
sejmiščnem prostoru v Šentjerneju

Številka: 032-73/2007-OS
Datum: 27.03.2007

Na podlagi 15. in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur. l. RS, št.
4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03), je Občinski svet
Občine Šentjernej na 6. redni seji dne 27.03.2007, sprejel

CENIK PRISTOJBIN ZA NAJEM
POVRŠIN NA SEJMIŠČNEM PROSTORU
V ŠENTJERNEJU
STORITEV
I. Sejem za živali
DNEVNA UPORABNINA
a) Pujski do 40 kg
b) Pujski nad 40 kg
c) Konji in govedo

enota
mere

CENA
V EUR

EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos

0,50
1,00
2,00

II. Sejem za ostalo blago
1.) DNEVNA UPORABNINA
ZA PRODAJNI PROSTOR
- STOJNIČNI DEL
EUR/m2
1,00
2.) LETNI NAJEM PROSTORA ZA OPRAVLJANJE
DEJAVNOSTI
- GOSTINSKI DEL
EUR/m2
1,50
III. Uporaba javnih površin
- Uporaba javne površine
za parkiranje vozil

EUR/vozilo 1,00

* Za naročeno uporabo tržnih površin izven poslovnega časa sejma se
cene storitev povečajo za 50 %.
* V času med 6. in 9. marcem, 25. oktobrom in 1. novembrom ter 16. in
31. decembrom se najemnina za prodajo cvetja, sveč in okrasnih
predmetov poveča za 30 %.
* V cenah storitev pod I., II. 1.) in III. se v skladu z zakonom o DDV in
Odlokom o komunalnih taksah v Občini Šentjernej DDV ne
obračunava.
Ta cenik se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne
veljati naslednji dan po objavi.

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

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen

Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.

Mandat sveta šole se zaradi spremembe Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, objavljene v Uradnem listu RS,
št. 129/06 predčasno ne prekine, pač pa do izteka mandata deluje v
obstoječi sestavi.
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Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Izdajatelj: Občinska uprava Občine Šentjernej
Računalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Bucik d.o.o.

URADNI VESTNIK

