URADNI VESTNIK
OBČINE ŠENTJERNEJ

ŠTEVILKA 7/2018
Šentjernej, 8. oktober 2018

NA PODLAGI 52. ČLENA STATUTA OBČINE ŠENTJERNEJ
(URADNI VESTNIK OBČINE ŠENTJERNEJ, ŠT. 10/2017) RAZGLAŠAM:
OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 10/2017), je Občinski svet Občine Šentjernej na 29. redni seji, dne 3.10.2018 sprejel

O D L O K O 3 . R E BA L A N SU P RO R AČ U NA
OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018
1. ČLEN
Z Odlokom o 3. Rebalansu proračuna Občine Šentjernej za leto 2018 se 2. člen Odloka o Proračunu Občine Šentjernej za leto
2018 (Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 11/2017) spremeni tako, da se na novo glasi:
‚‘Splošni del proračuna Občine Šentjernej za leto 2018 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 		
Skupina/Podskupina kontov/Konto			
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		
70 DAVČNI PRIHODKI					
700 Davki na dohodek in dobiček			
703 Davki na premoženje				
704 Domači davki na blago in storitve
			
706 Drugi davki in prispevki						
71 NEDAVČNI PRIHODKI				
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine					
712 Globe in druge denarne kazni			
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev			
714 Drugi nedavčni prihodki					
72 KAPITALSKI PRIHODKI				
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev			
73 PREJETE DONACIJE		
			
730 Prejete donacije iz domačih virov			
74 TRANSFERNI PRIHODKI				
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

v€
3. Rebalans 2018
8.819.265,44
6.161.407,71
4.807.142,00
4.316.829,00
398.393,00
89.920,00
2.000,00
1.354.265,71
594.715,71
8.000,00
15.950,00
5.000,00
730.600,00
33.801,76
33.801,76
10.000,00
10.000,00
2.614.055,97
1.730.272,49
883.783,48
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		
11.295.807,01
40 TEKOČI ODHODKI				
2.449.069,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim			
427.162,78
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost		
66.913,67
402 Izdatki za blago in storitve			
1.840.315,74
403 Plačila domačih obresti					
54.676,81
409 Rezerve							
60.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI					
2.293.777,88
410 Subvencije						
94.520,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.594.232,40
412 Transferi nepridobitnim organizac. in ustanovam
176.066,77
413 Drugi tekoči domači transferi				
428.958,71
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 		
6.500.060,13
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev		
6.500.060,13
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI					
52.900,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
39.400,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
13.500,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
-2.476.541,57
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto				
3. Rebalans 2018
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.000,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.000,00
751 Prodaja kapitalskih deležev					
1.000,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto			
3. Rebalans 2018
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)			
2.124.797,00
50 ZADOLŽEVANJE						
2.124.797,00
500 Domače zadolževanje					
2.124.797,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)			
727.680,44
55 ODPLAČILA DOLGA						
727.680,44
550 Odplačila domačega dolga					
727.680,44
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-1.078.425,01
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)				
1.397.116,56
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.476.541,57
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo					
1.089.014,54
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, konte in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.‘‘

2. ČLEN
Z Odlokom se 1. odstavek 10. člena Odloka o Proračunu Občine Šentjernej za leto 2018 spremeni tako, da se na novo glasi: ‚‘Za
kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih
terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Šentjernej za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine
1.774.797 evrov.‘‘

3. ČLEN
Ostali deli odloka, ki se z rebalansom ne spreminjajo, ostanejo v veljavi.
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4. ČLEN
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Številka: 032-435/2018
Datum: 4.10.2018
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar

Na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/01, 4/03 in 5/03) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
10/2017) je Občinski svet Občine Šentjernej na 29. redni seji dne 3.10.2018 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
I.
Vrednost točke, ki bo osnova za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šentjernej, za leto
2019 znaša:
•
•
•
•
•

za stanovanja in počitniške hiše in garaže zasebnih lastnikov		
0,0001927
za objekte družbene dejavnosti					0,0001222
za poslovne površine v stavbah, ki se uporabljajo in
nezazidana stavbna zemljišča v uporabi podjetja			
0,0002442
za poslovne površine v stavbah, ki se ne uporabljajo			
0,0004727
za ostala nezazidana stavbna zemljišča				
0,0000461

II.
Določena mesečna vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila za pravne
in fizične osebe.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, uporablja pa se od 01.01.2019 dalje.
Številka: 032-436/2018
Datum: 4.10.2018
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar
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Na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 1/10, 11/11 in 10/17), 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
občine Škocjan (Uradni list RS, št. 21/00 in 51/01), 3. člena Odloka o ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke
Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) in 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 55/07) so Občinski svet Občine Šentjernej dne 3. 10. 2018, Občinski svet Občine Škocjan dne 12. 6. 2018, Občinski svet Občine Šmarješke Toplice dne 19. 6. 2018 in Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki dne 14. 6. 2018, v skladu z 49a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) sprejeli

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva
1. ČLEN
V Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva (Uradni list RS, št. 57/12) se
12. člena spremeni tako, da se glasi:
(1) Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine glede na število prebivalcev.
(2) Vodja skupne uprave do konca meseca septembra pridobi statistične podatke o številu prebivalcev občin ustanoviteljic
za preteklo polletno obdobje in pripravi izračun odstotka zagotavljanja sredstev za delo skupne uprave za naslednje
proračunsko leto, ki mora biti zaokrožen na dve decimalki in ga posreduje županom občin ustanoviteljic v potrditev.
(3) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je župan sedežne občine, skrbnik prihodkov in odhodkov pa
je vodja skupne uprave.
(4) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine
ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(5) Stroške za uporabo prostorov, v katerih ima skupna uprava sedež, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške
in stroške vzdrževanja si občine ustanoviteljice delijo v izračunanem odstotku, določenem v drugem odstavku tega člena.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. ČLEN
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji občinskega sveta,
ki je o odloku o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva zadnji odločal.
(3) Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2019.
Številka: 032-439/2018
Šentjernej, dne 4.10.2018

Številka: 223-4/2016-9
Škocjan, dne 12.6.2018

Številka: 007-0008/2018-3
Šmarješke Toplice, dne 19.6.2018

Številka: 061-6/2012
Kostanjevica na Krki, dne 14.6.2018
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ŽUPAN
Občine Šentjernej
Radko Luzar
ŽUPAN
Občine Škocjan
Jože Kapler
ŽUPANJA
Občine Šmarješke Toplice
Mag. Bernardka Krnc
ŽUPAN
Občine Kostanjevica Na Krki
Ladko Petretič

Na podlagi 23.,24. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
10/2017) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 29. redni seji dne 3.10.2018 sprejel

SKLEP
o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018
v Občini Šentjernej
I.
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018
v Občini Šentjernej.

II.
Stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega
volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če
pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo
še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini.

III.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem
svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni znesek
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.

IV.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana,
za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali in sicer 0,12 EUR za dobljeni glas,
pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
Če pride do drugega kroga glasovanja sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
0,12 EUR za dobljen glas, vendar le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.

V.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve občinski sveta ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne
stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Šentjernej na 30. dan po predložitvi poročila Občinskem svetu Občine Šentjernej
in Računskemu sodišču Republike Slovenije.

VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Številka: 032-440/2018
Datum: 4.10.2018
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar
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Na podlagi 35. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l., RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010,
40/2012-ZUJF), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/2017) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 29. redni seji dne 3.10.2018
sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobrega na nepremičninah:
- parc.št. 4425/1, k.o. 1473 Gradišče,

II.
Nepremičnina iz prejšnje točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Šentjernej,
Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Številka: 032-441/2018
Datum: 4.10.2018
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar

6 /

Uradni vestnik Občine Šentjernej 7/2018

Uradni vestnik Občine Šentjernej 7/2018

/ 7

8 /

Uradni vestnik Občine Šentjernej 7/2018

