Šentjernej, 21. marec 2011

Številka 02/2011

Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni
vestnik obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Odlok o spremembi Odloka o obèinskih taksah v
Obèini Šentjernej

Številka: 032-38/2011-OS
Datum: 16.03.2011

prvega odstavka tega èlena èe:
-taksni zavezanec ni pridobil soglasja obèinske uprave,
-taksni zavezanec je pridobil soglasje obèinske uprave, pa
odmerjene obèinske takse ni poravnal oziroma je ni
poravnal v celoti.«

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 9. èlen Zakona o financiranju obèin (Uradni
list RS, št. 123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A), 21. èlen
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 17. èlena Zakona o
prekrških (Uradni list št. 3/2007-UPB4, 17/2008, (21/2008
popr.), 108/2009) ter 22. èlena Statuta Obèine Šentjernej
(Uradni vestnik Obèine Šentjernej, št. 12/2007-UPB1,
7/2010), je obèinski svet Obèine Šentjernej na 4. redni seji,
dne 16.03.2011, sprejel

3. èlen
Drugi odstavek èetrtega èlena se spremeni, tako da se
glasi:
»Prijava taksne obveznosti mora vsebovati resniène
podatke o: zavezancu, odgovorni osebi, kraju uporabe
oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega
predmeta (površina, število, itd.) ter vsa dejstva in
okolišèine, ki so pomembne za doloèitev višine obèinske
takse.«
4. èlen

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O
OBÈINSKIH TAKSAH V OBÈINI
ŠENTJERNEJ
1. èlen
S temi spremembami in dopolnitvami se spremeni in
dopolni Odlok o Obèinskih taksah v Obèini Šentjernej
(Uradni vestnik Obèine Šentjernej, št. 5/2009).
2. èlen
Tretji èlen se spremeni tako, da se glasi:
»Taksni zavezanci morajo pred postavitvijo taksnega
predmeta pridobiti soglasje obèinske uprave za vse taksne
predmete, ki posegajo na javno površino, so postavljeni na
javnih napravah ali objektih ali kakorkoli vplivajo na
promet.
Soglasje se izda z odloèbo, v kateri se odmeri višina
obèinske takse. Izdano soglasje obèinska uprava
posreduje v vednost pooblašèenemu izvajalcu za namešèanje taksnih predmetov ter pristojnemu obèinskemu
organu inšpekcijskega nadzora.
Taksnim zavezancem je prepovedana postavitev taksnega
predmeta brez predhodno pridobljenega soglasja
obèinske uprave ali brez predhodno plaèane obèinske
takse, ki je bila odmerjena s pridobljenim soglasjem, za
vse taksne predmete, ki bodo posegali na javno površino,
ali bodo postavljeni na javnih napravah ali objektih, ali
bodo kakor koli vplivali na promet.
Pooblašèenemu izvajalcu za namešèanje taksnih
predmetov ni dovoljeno namešèanje taksnih predmetov iz

V desetem èlenu se èrta besedilo:
»Taksni zavezanec je dolžan obvestiti obèinsko upravo o
odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanje
uporabe.«
5. èlen
V prvem odstavku petnajstega èlena:
- besedilo »se oglobi« se èrta in se nadomesti z besedilom:
»se kaznuje za prekršek«.
- »200 EUR« se nadomesti z »100 EUR«.
6. èlen
Besedilo osemnajstega èlena se èrta.
7. èlen
V posebnem delu –tarife obèinskih taks, se v tarifni
številki 2-oglaševanje na javnih mestih, èrta »reklamne
kažipote«.
8. èlen
Te spremembe in dopolnitve Odloka o obèinskih taksah v
Obèini Šentjernej priènejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Obèine Šentjernej.
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OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
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Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni
vestnik obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam

Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni
vestnik obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam

tehnièni popravek Odloka o obèinskem
prostorskem naèrtu Kaluder

Sklep o ustanovitvi in sestavi komisije za
spremljanje položaja romske skupnosti v
Obèini Šentjernej

Številka: 032-40/2011-OS
Datum: 16.03.2011

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 22. èlena Statuta Obèine Šentjernej (Uradni
vestnik Obèine Šentjernej, št. 12/07-UPB1 in 7/2010 –
spremembe in dopolnitve) je obèinski svet Obèine
Šentjernej na svoji 4. redni seji dne 16.3.2011 sprejel

TEHNIÈNI POPRAVEK
ODLOKA O OBÈINSKEM PODROBNEM
PROSTORSKEM NAÈRTU KALUDER
a) V 13. èlenu Odloka o obèinskem podrobnem
prostorskem naèrtu Kaluder (Uradni vestnik Obèine
Šentjernej, št. 07/2010) se v tretjem odstavku (Gradbena
linija …) drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Je èrta,
ob kateri mora biti postavljena ena fasada ali del fasade
objekta.«
b) V 14. èlenu Odloka o obèinskem podrobnem
prostorskem naèrtu Kaluder (Uradni vestnik Obèine
Šentjernej, št. 07/2010) se èrta druga alineja pod »Lega na
zemljišèu«.

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-41/2011-OS
Datum: 16.03.2011

Na podlagi 7. èlena Zakona o romski skupnosti v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/2007) ter 22.
èlena Statuta Obèine Šentjernej (Uradni Vestnik Obèine
Šentjernej, št. 12/2007-UPB1, 7/2010), je Obèinski svet na
svoji 4. redni seji dne 16.03.2011 sprejel naslednji

SKLEP O USTANOVITVI IN SESTAVI
KOMISIJE ZA SPREMLJANJE
POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI V
OBÈINI ŠENTJERNEJ
1. èlen
S tem sklepom se ustanavlja Komisija za spremljanje
položaja romske skupnosti v Obèini Šentjernej (v
nadaljevanju Komisija) kot posebno delovno telo
obèinskega sveta. Komisija se ustanovi z namenom
usklajevanja uresnièevanja posebnih pravic pripadnikov
romske skupnosti.
2. èlen

c) V 15. èlenu Odloka o obèinskem podrobnem
prostorskem naèrtu Kaluder (Uradni vestnik Obèine
Šentjernej, št. 07/2010) se v prvi alineji pod »Velikost in
zmogljivost:« za prvim stavkom doda nov stavek, ki se
glasi: »Oblika tlorisa (osnovne enote) je znotraj
razpoložljivega prostora za postavitev objekta(ov) lahko
poljubno oblikovana; razgibana z izzidki, dodajanjem
prizidkov, zamikom dveh enakovrednih ali razliènih
kubusov.«, tretji stavek pa se èrta.
d) V 46. èlenu Odloka o obèinskem podrobnem
prostorskem naèrtu Kaluder (Uradni vestnik Obèine
Šentjernej, št. 07/2010) se v prvi alineji pri 20 % èrta »/-«,
za prvo alinejo pa doda nova alineja, ki se glasi: »- tloris
objekta (osnovne enote) je lahko tudi poljubno manjši od
zaèrtanega v grafiènem delu (list 5.1 Ureditvena
situacija).«

OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

2

Komisija ima 6 èlanov v sledeèi sestavi:
- trije èlani so obèinski svetniki Obèine Šentjernej,
pri èemer je eden od èlanov predstavnik romske
skupnosti v obèinskemu svetu Obèine Šentjernej,
- trije èlani so prebivalci oz. prebivalke Obèine
Šentjernej, ki niso èlani obèinskega sveta Obèine
Šentjernej, pri èemer je veèina predstavnikov
romske skupnosti.
3. èlen
Komisijo imenuje in razrešuje obèinski svet na predlog
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
4. èlen
Komisija deluje v okviru svojega delovnega podroèja v
skladu s pristojnostmi, ki mu jih dajeta veljavna
zakonodaja, statut in poslovnik obèinskega sveta ter
pooblastili, ki mu jih podeli obèinski svet.
Komisija opravlja zlasti naslednje naloge:
- spremlja in obravnava položaj pripadnikov
romske skupnosti v Obèini Šentjernej;
- obravnava in daje predloge ter pobude o
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-

-

vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov
romske skupnosti in njihove pravice;
dejavno sodeluje pri uresnièevanju razvojnega
programa Obèine Šentjernej, zlasti pri programih
in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj
in razvoj romske skupnosti v Obèini Šentjernej;
obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem
romskega jezika in kulture;
sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi
organizacijami v Obèini Šentjernej.
5. èlen

Mandatna doba Komisije je vezana na mandatno dobo
obèinskega sveta Obèine Šentjernej.

otrok s stalnim prebivališèem izven obmoèja
obèine ustanoviteljice 3 toèke.

Na koncu besedila 13. èlena se doda še eno alinejo in sicer:
· pri tè. 4 »otrok je uvršèen na prednostni vrstni
red iz preteklega leta«; starši ki so zavrnili
sprejem otroka v vrtec in so ponovno vložili
vlogo za sprejem otroka v vrtec niso upravièeni
do toèk
3. èlen
V 14. èlenu se v »dodatnih kriterijih« izbriše: »2. Datum
oddane vloge: prednost ima otrok, katerega je vloga bila
oddana prej.«
4. èlen
V 16. èlenu se za besedami prednostnega vrstnega reda,
doda: »ki ga je doloèila komisija«.

6. èlen
Ta sklep priène veljati z dnem sprejetja in se objavi v
Uradnem vestniku Obèine Šentjernej.
OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni
vestnik obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Pravilnik o spremembi
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Številka: 032-42/2011-OS
Datum: 16.03.2011

-

5. èlen
17. èlen se izbriše v celoti in se izbrisano besedilo
nadomesti z naslednjim:
»Komisija doloèi na podlagi kriterijev prednostni vrstni
red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem
številu toèk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se
vkljuèujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na
starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na
program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število

Župan Obèine Šentjernej prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi drugega odstavka 20. èlena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05-UPB2 in 25/08) in 22. èlena
Statuta Obèine Šentjernej (Ur. vestnik Obèine Šentjernej,
št. 12/07 UPB1 in 7/2010), je Obèinski svet Obèine
Šentjernej, na 4. redni seji, dne 16. 3. 2011, sprejel
naslednji

Pravilnik o spremembi
PRAVILNIKA
O SPREJEMU OTROK V VRTEC
1. èlen
S temi spremembami in dopolnitvami se spremeni in
dopolni Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Ur. vestnik
obèine Šentjernej, št. 3/2010).
2. èlen
V 13. èlenu pod 4. tè. »osnovnih kriterijev« v prvem stavku
izbriše besedilo: »prednostni vrstni red« in namesto tega
doda besedi: »èakalni seznam« ter v nadaljevanju doda
dve alineji in sicer:
- otrok s stalnim prebivališèem na obmoèju obèine
ustanoviteljice 10 toèk

skladu s prednostnim vrstnim redom odloèi, koliko otrok
bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v
skladu s prednostnim redom uvrstijo na èakalni seznam.«

6. èlen
18. èlen se izbriše v celoti in se izbrisano besedilo
nadomesti z naslednjim:
»Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije
obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih
otrok ali èakalnega seznama za njihovega otroka z
navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, èe so
starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo
prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem
vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vroèitvi obvestila z
navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki
o ugovoru odloèa v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu s
tem zakonom in s smiselno uporabo zakona, ki ureja
splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi
nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in
težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloèi svet zavoda ob smiselni uporabi zakona,
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ki ureja splošni upravni postopek z odloèbo, ki se vroèi
staršem, kot to doloèa ta zakon. Zoper odloèitev sveta
zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.«
7. èlen
24. èlen se izbriše v celoti in se izbrisano besedilo
nadomesti z naslednjim:
»Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni
vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in
èakalni seznam, ki se objavi na spletnih straneh vrtca.
Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.«
8. èlen
Ostala doloèila Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur.
vestnik Obèine Šentjernej, št. 3/2010) ostanejo
nespremenjena.
9. èlen
Ta pravilnik zaène veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Obèine Šentjernej.
OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

zemljišè za obmoèje opremljanja »Kaluder« v obèini
Šentjernej (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. èlen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, doloèi obraèunsko obmoèje,
roke gradnje, finanèno konstrukcijo opremljanja in z
izraèunom povezane parametre ter prikaže obremenitev
zavezancev za plaèilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja,
- prikaz obstojeèe in predvidene komunalne
opreme,
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne
opreme,
- terminski plan izgradnje,
- podlage za odmero komunalnega prispevka,
- grafiène priloge.
3. èlen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
-

Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni
vestnik obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišè za obmoèje opremljanja "Kaluder"
Številka: 032-43/2011-OS
Datum: 16.03.2011

-

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

podlaga za opremljanje s predvideno gospodarsko javno infrastrukturo, ki je potrebna, da se
prostorske ureditve, naèrtovane z obèinskim
podrobnim prostorskim naèrtom izvedejo in
služijo svojemu namenu in
podlaga za odmero komunalnega prispevka za
predvideno in obstojeèo gospodarsko javno
infrastrukturo, ki ga zavezanec / investitor pred
izdajo gradbenega dovoljenja plaèa obèini.

Komunalni prispevek se odmeri:
Na podlagi 74. èlena Zakona o prostorskem naèrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/2007,8/2009 ZPNaèrt-A), 29. èlena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007
– UPB2, 76/2008, 79/2009), 17. èlena Uredbe o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišè (Uradni list RS,
št. 80/2007), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007) ter 22. èlena
Statuta Obèine Šentjernej (Uradni vestnik Obèine
Šentjernej št. 12/07 – UPB1, 7/10) je Obèinski svet Obèine
Šentjernej na 4. redni seji dne 16.03.2011 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih
zemljišè za obmoèje opremljanja
»Kaluder«
I. SPLOŠNE DOLOÈBE
1. èlen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
4

-

-

na zahtevo zavezanca ob izdaji gradbenega
dovoljenja ali ko upravna enota v zavezanèevem
imenu poda obvestilo o popolnosti vloge za
pridobitev gradbenega dovoljenja;
za obstojeèi objekti se komunalni prispevek
odmeri zaradi izboljšanja parcele s komunalno
opremo ob izvedbi prikljuèka ali ob predložitvi
vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja v
primeru spreminjanja objekta, na zahtevo
zavezanca ali po uradni dolžnosti.

4. èlen
(podatki o obmoèju opremljanja)
Obmoèje opremljanja se nahaja na zahodnem obrobju
Šentjerneja ob regionalni cesti R2-419/1204 Novo mestoŠentjernej, obsega površino velikosti približno 3,2 ha in
zajema zemljišèa ter dele zemljišè s parcelnimi št.: 428/8,
428/14, 428/16, 428/18, 428/20, 428/21, 428/22, 428/25, 341,
428/6, 428/36, 428/53, 428/56, 428/58, 428/13, 428/15,
428/17 in 428/19 vse k.o. Šentjernej. V procesu nadaljnje
parcelacije se lahko parcelne številke še spremenijo, pri

URADNI VESTNIK

èemer je v tem primeru merodajna grafièna priloga
programa opremljanja.
Obmoèje opremljanja je enako obmoèju obèinskega
podrobnega prostorskega naèrta Kaluder.
II. PRIKAZ OBSTOJEÈE IN PREDVIDENE
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
5. èlen
(obstojeèa gospodarska javna infrastruktura)
Obmoèje opremljanja ni komunalno opremljeno. Vsa
predvidena infrastruktura se nahaja v neposredni bližini
obmoèja. Obmoèje se navezuje na obstojeèe obèinsko
primarno kanalizacijsko in primarno vodovodno
obmoèje.
6. èlen
(predvidena gospodarska javna infrastruktura)
Na obravnavanem obmoèju je predvidena izgradnja
cestnega, vodovodnega in kanalizacijskega (fekalnega in
meteornega) omrežja ter ekološkega otoka na naèin, da
bodo komunalno opremljene vse parcele v obraèunskem
obmoèju.

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
7. èlen
(obraèunsko obmoèje investicije)
Obraèunsko obmoèje programa opremljanja za vsako
vrsto gospodarske javne infrastrukture posebej je eno
samo in obsega celotno obmoèje obèinskega podrobnega
prostorskega naèrta Kaluder, kot je opredeljeno v grafièni
prilogi k programu opremljanja. To je hkrati tudi
obmoèje, na katerem se zagotavlja prikljuèevanje na
naèrtovano komunalno infrastrukturo oziroma obmoèje
njene uporabe.
8. èlen
(skupni in obraèunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove gospodarske javne
infrastrukture, ki odpadejo na obmoèje znašajo 464.492
EUR po cenah marec 2011 in obsegajo vse stroške izvedbenih in pripravljalnih del. Obraèunski stroški nove gospodarske javne infrastrukture so enaki skupnim stroškom.
Tabela: Stroški za gradnjo nove gospodarske javne
infrastrukture (v EUR):

Stroški obstojeèe gospodarske javne infrastrukture na
katero se navezuje obmoèje (primarno vodovodno in
primarno kanalizacijsko omrežje) so navedeni v splošnem
obèinskem Odloku o programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka za obmoèje Obèine
Šentjernej (Uradni vestnik Obèine Šentjernej, št. 08/2010)
9. èlen
(financiranje predvidene investicije)
Finanèna sredstva za izvedbo predvidene komunalne
opreme na obmoèju opremljanja zagotavlja Obèina Šentjernej na raèun bodoèega plaèila komunalnega prispevka s
strani zavezancev v obmoèju opremljanja.
10. èlen
(terminski plan)
Terminski plan je sledeè:
- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na
zemljiških parcelah, ki bodo služile komunalni
opremi do 31.12.2011
- izdelava projektne dokumentacije do 31.12.2011
- gradnja infrastrukture do 31.12.2012
- tehnièni pregled in izdaja uporabnega dovoljenja
do 31.12.2012
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
11. èlen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obraèuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
pri èemer zgornje oznake pomenijo:
KPij = znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti komunalne opreme na
posameznem obraèunskem obmoèju
Aparcela = površina parcele
Cpij = obraèunski stroški, preraèunani na m2 parcele na
obraèunskem obmoèju za posamezno vrsto
komunalne opreme
Dp = delež parcele pri izraèunu komunalnega
prispevka
Ctij = obraèunski stroški, preraèunani na m2 neto
tlorisne površine objekta na obraèunskem
obmoèju za posamezno vrsto komunalne opreme
Atlorisna = neto tlorisna površina
Dt = delež neto tlorisne površine objekta pri izraèunu
komunalnega prispevka
Kdejavnost = faktor dejavnosti
i=
posamezna vrsta komunalne opreme
j=
posamezno obraèunsko obmoèje
Komunalni prispevek je seštevek izraèunanih komunalnih
prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture.
Program opremljanja za potrebe
odmere komunalnega prispevka
doloèa:
- da je razmerje med merilom
parcele in merilom neto tlorisne
površine Dpi:Dti = 0,7:0,3,
- da se faktor dejavnosti povzame
po sledeèi tabeli:
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Tabela: Faktorji dejavnosti

Za vse stavbe, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v
tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti
1,00.12. èlen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka
za investicijo v novo in obstojeèo gospodarsko javno
infrastrukturo)
Obraèunski stroški investicije iz 8. èlena odloka
preraèunani na površino parcel oziroma neto tlorisno
površino objektov za posamezno vrsto komunalne
infrastrukture na obraèunskem obmoèju se razberejo iz
tabele:
Tabela: obraèunski stroški na enoto za novo gospodarsko
javno infrastrukturo

(Ur.l.RS 33/2007) dogovorita za podpis
pogodbe o opremljanju, v kateri se doloèi,
da investitor v doloèenem roku po programu opremljanja zagotovi opremljenost
zemljišèa s komunalno infrastrukturo,
finanène obremenitve investitorja, ki bi jih
morala prevzeti obèina, pa se odštejejo od
predpisanih dajatev obèini. Program
opremljanja posebej opredeljuje investicije oziroma dele investicij v komunalno
infrastrukturo, katerih gradnja se bo lahko
oddala na podlagi pogodbe o opremljanju
med obèino in investitorjem.
VI. KONÈNE DOLOÈBE
15. èlen
(dostop do podatkov )
Program opremljanja vkljuèno s prilogami je na vpogled na
sedežu Obèine Šentjernej.
16. èlen
(zaèetek veljavnosti)
Ta odlok zaène veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Obraèunski stroški na enoto za obstojeèo gospodarsko
javno infrastrukturo na katero se navezuje obmoèje
(primarno vodovodno in primarno kanalizacijsko omrežje)
so pozveti po splošnem obèinskem Odloku o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka
za obmoèje Obèine Šentjernej (Uradni vestnik Obèine
Šentjernej, št. 08/2010) in so sledeèi:
Tabela: obraèunski stroški na enoto za obstojeèo gospodarsko
javno infrastrukturo

Navedeni stroški veljajo na datum marec 2011 in se jih ob
izdaji odloèbe ustrezno revalorizira za obdobje od dne
uveljavitve tega odloka do dne izdaje odloèbe.
13. èlen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob
uporabi povpreènega letnega indeksa cen za posamezno
leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela –
ostala nizka gradnja«.

Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni
vestnik obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Odlok o proraèunu
Obèine Šentjernej za leto 2011
Številka:032-39/2011-OS
Šentjernej, 17.03.2011

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 29. èlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07-UPB, 27/08-odloèba US RS, 76/08, 79/09
in 51/10), 40. èlena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02ZDT-B, 127/06- ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 IN
38/10-ZUKN) in 22. èlena Statuta Obèine Šentjernej
(Uradni vestnik Obèine Šentjernej, št. 12/07 – UPB1, 7/10)
je Obèinski svet Obèine Šentjernej na 4. redni seji, dne
16.03.2011 sprejel

ODLOK O PRORAÈUNU
OBÈINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2011
1. SPLOŠNA DOLOÈBA
1. èlen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Obèino Šentjernej za leto 2011
doloèajo proraèun in postopki izvrševanja proraèuna (v
nadaljnjem besedilu: proraèun).

14. èlen
(prispevek zavezancev pri izgradnji infrastrukture)
Obèina in investitor lahko v skladu z 78. èlenom ZPNaèrt
URADNI VESTNIK
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2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAÈUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAÈUNA
2. èlen
(obseg in struktura proraèuna)
V splošnem delu proraèuna so prikazani prejemki in izdatki
po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proraèuna se na ravni podskupin kontov doloèa
v naslednjih zneskih:
v evrih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proraèun leta 2011
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOÈI PRIHODKI (70+71)
70 DAVÈNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobièek
703 Davki na premoženje
704 Domaèi davki na blago in storitve
71 NEDAVÈNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobièku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavèni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domaèih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinanènih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proraèuna
iz sredstev Proraèuna Evropske unije

8.710.434
6.810.441
4.530.341
4.066.841
297.450
166.050
2.280.100
1.592.600
6.000
13.000
5.500
663.000
50.000
50.000
10.000
10.000
1.839.993
558.655
1.281.338

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.923.189
40 TEKOÈI ODHODKI
2.900.837
400 Plaèe in drugi izdatki zaposlenim
409.481
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 60.104
402 Izdatki za blago in storitve
2.234.786
403 Plaèila domaèih obresti
136.466
409 Rezerve
60.000
41 TEKOÈI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoèi domaèi transferi

1.491.064

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.741.138
3.741.138

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fiziènim
osebam, ki niso proraèunski uporabniki
432 Investicijski transferi proraèunskim
uporabnikom
III. PRORAÈUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAÈUNSKI PRIMANJKLJAJ)

2.222.814
155.883

128.880
446.987

58.400
56.400

B. RAÈUN FINANÈNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proraèun leta 2011
IV. PREJETA VRAÈILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75 PREJETA VRAÈILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vraèila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEÈANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEÈANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
0
441 Poveèanje kapitalskih deležev in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0
443 Poveèanje 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.)
0
C. RAÈUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domaèe zadolževanje
0
VIII. ODPLAÈILA DOLGA (550)
388.200
55 ODPLAÈILA DOLGA
388.200
550 Odplaèila domaèega dolga
388.200
IX. POVEÈANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV
NA RAÈUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-600.955
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
-388.200
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
212.755
XII. STANJE SREDSTEV NA RAÈUNIH DNE 31.12.
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

604.794

Posebni del proraèuna sestavljajo finanèni naèrti neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: podroèja proraèunske porabe (PPP),
glavne programe (GPR) in podprograme (PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov obèinskih proraèunov. Podprogram je razdeljen na proraèunske postavke
(PP), te pa na podskupine kontov in konte, doloèene s
predpisanim kontnim naèrtom.
Posebni del proraèuna do ravni proraèunskih postavk –
kontov in naèrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Obèine Šentjernej.
Naèrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAÈUNA
3. èlen
(izvrševanje proraèuna)

2.000
-212.755

Proraèun leta 2011
0
0

Proraèun se izvršuje na ravni proraèunske postavke-konta.
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4. èlen
(namenski prihodki in odhodki proraèuna)
Namenski prihodki proraèuna so poleg prihodkov,
doloèenih v prvem stavku prvega odstavka 43. èlena ZJF,
tudi naslednji prihodki:
· prihodki požarne takse po 58. èlenu Zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07,
ZVPoz-UPB1)
· prihodki od taks za onesnaževanje okolja
· prihodki od komunalnih prispevkov in
· prihodki prejeti iz državnega proraèuna.
5. èlen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proraèun, spremembe proraèuna ali rebalans proraèuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proraèuna (finanènem naèrtu neposrednega uporabnika)
med posameznimi proraèunskimi uporabniki, podroèji
proraèunske porabe in med glavnimi programi odloèa na
predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poroèilom o izvrševanju proraèuna v mesecu juliju
in konec leta z zakljuènim raèunom poroèa obèinskemu
svetu o veljavnem proraèunu in njegovi realizaciji.
6. èlen
(najveèji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proraèunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekoèem letu za investicijske
odhodke in investicijske transfere razpiše javno naroèilo za
celotno vrednost projekta, ki je vkljuèen v naèrt razvojnih
programov, èe so zanj naèrtovane pravice porabe na
proraèunski postavki v sprejetem proraèunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plaèilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in transfere, ne sme presegati 80%
pravic porabe v sprejetem finanènem naèrtu neposrednega
uporabnika, od tega: v letu 2012 60% navedenih pravic
porabe in v prihodnjih letih 40% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plaèilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoèe transfere, ne sme presegati
25% pravic porabe v sprejetem finanènem naèrtu
neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega èlena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen èe na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, 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
èlena se naèrtujejo v finanènem naèrtu neposrednega
uporabnika in naèrtu razvojnih programov.

projekta ali programa. O spremembah vrednosti župan
dvakrat letno poroèa obèinskemu svetu.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plaèil v tekoèe leto,
zakljuèek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoèe
leto, se uvrstijo v naèrt razvojnih programov po uveljavitvi
proraèuna.
Novi projekti se uvrstijo v naèrt razvojnih programov na
podlagi odloèitve obèinskega sveta.
Župan lahko na predlog predlagatelja finanènega naèrta
odobri spremembo proraèunskih virov v NRP v obdobju
sprejetih proraèunov v okviru finanènega naèrta predlagatelja in v obsegu skupnega zneska proraèunskih sredstev.
8. èlen
(proraèunski sklad in proraèunska rezerva)
Proraèunski sklad je raèun proraèunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proraèunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 30.000
evrov.
Na predlog za finance odgovornega organa obèinske
uprave odloèa, o porabi sredstev proraèunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. èlena ZJF do višine
oblikovanih sredstev župan, in o tem s pisnimi poroèili
obvešèa obèinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANÈNEGA PREMOŽENJA OBÈINE
9. èlen
(odpis dolga)
Èe so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. èlena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 2.086,46 evrov odpiše
oziroma delno odpiše plaèilo dolga.
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu,
v tekoèem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
O odpisih dolga župan dvakrat letno obvesti Obèinski svet.
5. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE
10. èlen
(zaèasno financiranje)
V primeru zaèasnega financiranja Obèine Šentjernej v letu
2012 se uporablja ta odlok in sklep o doloèitvi zaèasnega
financiranja.
11. èlen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok zaène veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Obèine Šentjernej.

OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

7. èlen
(spreminjanje naèrta razvojnih programov)
Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov ali programov
Izdajatelj: Obèinska uprava Obèine Šentjernej
Raèunalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Bucik d.o.o.
iz sprejetega naèrta razvojnih programov do 20% vrednosti
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