Šentjernej, 24. maj 2002

Številka 9/2002

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM SKLEP
Št. 9-247/2001-OS
Šentjernej, 30.03.2001

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi predloga g. Jožeta in ga. Emilije Pavlič glede odkupa dela zemljišča parc. št. 525/1, k.o. Šentjernej, je Občinski svet Občine Šentjernej na 21.
redni seji, po obravnavi omenjene vloge, dne 29.03.2001 sprejel

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Šentjernej zadolžuje občinsko upravo, da pripravi vse potrebno za ureditev prodaje dela zemljišča, parc. št. 525/1, cesta, v izmeri
200 m2, k.o. Šentjernej, g. Jožetu in ga. Emiliji Pavlič iz Starega sejmišča 3, ter to zemljišče s predhodno kupoprodajno pogodbo predlaga za vpis v
zemljiško knjigo.
Občina Šentjernej
Občinski svet
II.
Župan
Vsi stroški postopka prodaje zemljišča bremenijo kupca, g. Jožeta in ga. Emilijo Pavlič.
Franc HUDOKLIN l. r.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM SKLEP
Št. 9-248/2001-OS
Šentjernej, 30.03.2001

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi predloga g. Alberta in ga. Mojce Pavlič glede odkupa dela zemljišča parc. št. 525/1, k.o. Šentjernej, je Občinski svet Občine Šentjernej na 21.
redni seji, po obravnavi omenjene vloge, dne 29.03.2001 sprejel

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Šentjernej zadolžuje občinsko upravo, da pripravi vse potrebno za ureditev prodaje dela zemljišča, parc. št. 525/1, cesta, v izmeri
700 m2, k.o. Šentjernej, g. Albertu in ga. Mojci Pavlič iz Starega sejmišča 5, ter to zemljišče s predhodno kupoprodajno pogodbo predlaga za vpis v
zemljiško knjigo.
Občina Šentjernej
Občinski svet
II.
Župan
Vsi stroški postopka prodaje zemljišča bremenijo kupca, g. Alberta in ga. Mojco Pavlič.
Franc HUDOKLIN l. r.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM SKLEP
Št. 9-370/2001-OS
Šentjernej, 15.02.2002

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi vloge g. Antona Jordana iz Šentjerneja glede odkupa zemljišča parc. št. 523/6, k.o. Šentjernej, je Občinski svet Občine Šentjernej na 28.
redni seji, dne 14.02.2002, sprejel

SKLEPA
I.
Občinski svet Občine Šentjernej zadolžuje občinsko upravo, da pripravi vse potrebno za izpeljavo prodaje zemljišča, parc. št. 523/6, sadovnjak, v izmeri
2,
4 a, 82 m k.o. Šentjernej, g. Antonu Jordanu iz Ceste oktobrskih žrtev 55, Šentjernej ter to zemljišče s predhodno kupoprodajno pogodbo predlaga za vpis
v zemljiško knjigo.
Občina Šentjernej
Občinski svet
II.
Župan
Vsi stroški postopka prodaje zemljišča bremenijo kupca, g. Antona Jordana.
Franc HUDOKLIN l. r.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM SKLEP
Št. 9-372/2001-OS
Šentjernej, 15.02.2002

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi vloge g. Silva Koželja iz Loke 3a, Šentjernej, glede odkupa kmetijskih zemljišč, parc. št. 87/1 in 263/2, k.o. Gor. Orehovica, je Občinski svet
Občine Šentjernej na 28. redni seji, dne 14.02.2002, sprejel

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Šentjernej dovoljuje, da se kmetijska zemljišča, parc. št. 87/1, njiva v izmeri 26,50 a in parc. št. 263/2, njiva v izmeri 22,77 a, obe k.o.
Gor. Orehovica, odprodata g. Silvu Koželju iz Loke 3a, Šentjernej.
II.
Občinski svet Občine Šentjernej zadolžuje občinsko upravo, da pripravi vse potrebno za izpeljavo prodaje v I. točki omenjenih zemljišč ter ta zemljišča s
predhodno kupoprodajno pogodbo predlaga za vpis v zemljiško knjigo.
Občina Šentjernej
III.
Občinski svet
Vsi stroški postopka prodaje zemljišča bremenijo kupca, g. Silva Koželja.
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.
1
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Na podlagi 106 člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
r a z g la š am
odlok o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in
občinskem redarstvu v občini Šentjernej
Št. 9-380/2002-OS
Šentjernej, 26.04.2002

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 21. in 50. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 59/99) in 15., 22. ter 63.
člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je Občinski svet občine Šentjernej na 29. redni seji dne 25.04.2002 sprejel

ODLOK
ODLOK O OBČINSKI INŠPEKCIJI, KOMUNALNEM NADZORSTVU IN
OBČINSKEM REDARSTVU V OBČINI ŠENTJERNEJ
l. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad
izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve
iz svoje pristojnosti, opravljanje komunalnega nadzorstva v zvezi z izvajanjem
občinskih predpisov, ki se nanašajo na zunanji videz občine ter nadzorstva
mirujočega prometa.
2. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo opravljajo občinski inšpektorji, komunalno nadzorstvo opravljajo komunalni nadzorniki, nadzor mirujočega prometa pa občinski redarji.
Občinski inšpektor lahko opravlja tudi naloge iz pristojnosti komunalnih
nadzornikov in občinskih redarjev.
Naloge nadzorstva iz 1. odstavka se opravljajo v okviru občinske uprave,
organizacijske enote Oddelka za družbene dejavnosti, varstva okolja in urejanja
prostora, komunalne in cestne infrastrukture.
3. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka opravljajo nadzorstvo nad izvajanjem odlokov
in drugih splošnih aktov, sprejetih v Občini Šentjernej, ki urejajo naslednja
področja:
1. javni red in mir,
2. mirujoči promet in zapuščena vozila,
3. varstvo okolja,
4. oskrbo s pitno vodo,
5. občinske ceste,
6. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
7. ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih
odpadkov,
8. javno snago in čiščenje javnih površin,
9. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
pešpoti in drugih javnih površin,
10. varstvo zraka,
11. pokopališki red in opravljanje pogrebnih svečanosti,
12. dimnikarsko službo,
13. javno razsvetljavo,
14. javne tržnice,
15. zimsko službo,
16. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
17. komunalne takse,
18. reklamiranje, plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
19. obvezno odlaganje odpadnega, gradbenega in drugega materiala,
20. ravnanje s plodno zemljo,
21. turistične takse,
22. obratovanje gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obra-tovalnem
času,
23. druga področja po sprejetih predpisih občine, če je v njih tako določeno.
Osebe iz 2. člena tega odloka opravljajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem republiških predpisov, če je v njih tako določeno, v skladu s svojimi pooblastili, opravljajo pa tudi nadzor nad upravičenostjo do pridobitve pravic, ki se financirajo
ali sofinancirajo iz občinskega proračuna.
4. člen
Občinski inšpektorji, komunalni nadzorniki in občinski redarji so uradne
osebe in imajo pooblastila na podlagi tega odloka.
Občinski inšpektorji, komunalni nadzorniki in občinski redarji izkazujejo
pooblastilo za opravljanje svojega nadzorstva s službeno izkaznico, ki jo izda
župan Občine Šentjernej.
Župan Občine Šentjernej predpiše obrazec službene izkaznice za občinske
inšpektorje in komunalne nadzornike ter postopek za njeno izdajo in uporabo.
5. člen
Obrazec službene izkaznice za občinske redarje, uniformo, označbe in
ustrezno opremo, določa Pravilnik o enotni uniformi, oznakah in opremi
pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 2/99), ki ga je
predpisal minister, pristojen za lokalno samoupravo v soglasju z ministrom za
notranje zadeve.
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Pravilnik o način nošenja uniforme, številu in času uporabe posameznih
delov uniforme in dodatne opreme za občinske redarje predpiše župan Občine
Šentjernej.
II. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
6. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo izvajanja predpisov iz 3. člena tega odloka
neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili.
Občinski inšpektorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot
jih imajo inšpektorji po Zakonu o upravi.
7. člen
Občinski inšpektor mora imeti univerzitetno izobrazbo, najmanj pet let
delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja.
Občinski inšpektor mora opraviti strokovni izpit v roku 1 leta od dneva
razporeditve na delovno mesto inšpektorja.
Občinski inšpektor, ki nima strokovnega izpita, ne sme izdajati odločb,
lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.
8. člen
Občinski inšpektor samostojno opravlja zadeve inšpekcijskega nadzorstva,
izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in odreja druge ukrepe, za katere
je pooblaščen.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor pravico
pregledati prostore, objekte, naprave, predmete, blago ter poslovanje in
dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pregledati
listine, s katerim lahko ugotovi istovetnost oseb, vzeti vzorce blaga ter opraviti
druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva.
Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila ter brez dovoljenja
pravne osebe ali posameznika, katerega poslovanje oziroma prostori so
predmet inšpekcijskega nadzorstva oziroma njegove odgovorne osebe, ne glede
na delovni čas, vstopi v prostore in objekte ter k napravam, če z zakonom ni
drugače določeno.
Če mora občinski inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva
pregledati posamezne prostore v stanovanju, v katerih stranka v postopku
opravlja obrtno ali drugo dovoljeno dejavnost, pa temu stranka v postopku
nasprotuje, si mora za pregled teh prostorov pridobiti odločbo pristojnega
sodišča.
9. člen
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da
je kršen občinski predpis ali drug akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico
in dolžnost:
- odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga
sam določi,
- pregledati uvedbo postopka zaradi prekrška oz. v skladu z zakonom ali odlokom izreči mandatno kazen,
- prijaviti kazniva dejanja,
- predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
- odrediti določene začasne ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti ljudi
in premoženja,
- odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja v skladu s svojimi pooblastili.
10. člen
Če stranka v postopku v roku, ki ga določi občinski inšpektor, ne odpravi
ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, lahko inšpektor z odločbo
prepove opravljanje dejavnosti do odločitve pristojnega organa.
Občinski inšpektor začasno prepove opravljanje dejavnosti tudi, če je to
potrebno, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali
za nastanek škode v naravnem oziroma življenjskem okolju in na premoženju.
Če občinski inšpektor ugotovi, da kljub izdanim odločbam stranka v postopku ponavlja kršitve, lahko z odločbo začasno odvzame predmete ali dokumentacijo, ki jo stranka v postopku uporablja za kršitve ali so s kršitvami nastali.
V primerih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora
inšpektor izdati odločbo v mandatnem postopku.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.
11. člen
Občinski inšpektor o opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu sestavi
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zapisnik, ki mora vsebovati podatke o:
- dnevu in času inšpekcijskega nadzorstva,
- pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno inšpekcijsko
nadzorstvo,
- ugotovljenem stanju,
- ukrepih ter pravni podlagi za izrečene ukrepe.
Zapisnik se vroči pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno
nadzorstvo.
12. člen
Po opravljenem inšpekcijskem pregledu ima občinski inšpektor pravico in
dolžnost z odločbo odrediti, da se z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma s
sprejetjem akta, v roku, ki ga določi občinski inšpektor, zagotovi izvajanje
občinskih predpisov.
Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko v primeru izjemno nujnih ukrepov
ustna.
Občinski inšpektor, ki je odločil ustno, mora pravni oziroma fizični osebi na
njeno zahtevo izdati pisno odločbo, in sicer najpozneje v osmih dneh od dneva,
ko je to zahtevala. Ta zahtevo lahko poda v osmih dneh od ustne odločitve.
Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljena
pritožba v petnajstih dneh od dneva njene vročitve.
O pritožbi odloča pristojni sodnik za prekrške.
Občinski inšpektor, ki je ustno odločil po 2. odstavku tega člena, lahko
odredi, da se odločba takoj izvrši.
13. člen
Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, so
dolžne občinskemu inšpektorju:
- omogočiti nemoteno opravljanje nadzorstva,
- omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira,
- posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi z opravljanjem
nadzora in
- se odzvati pisnemu povabilu inšpektorja.
Če občinski inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva naleti na
fizični odpor ali če tak odpor lahko utemeljeno pričakuje, lahko zahteva pomoč
policije.
14. člen
Občinski inšpektor lahko v primeru, da stranka v postopku ne izvrši
naloženega ukrepa, ali ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, odloči, da
to opravi druga pravna ali fizična oseba na stroške stranke v postopku.
15. člen
Občinski inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge
vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo pisno
obvestiti o svojih ukrepih.
III. KOMUNALNO NADZORSTVO
16. člen
Komunalni nadzorniki opravljajo nadzorstvo nad izvajanjem občinskih
predpisov v skladu s svojimi pooblastili, v zvezi z rednim vzdrževanjem
objektov, okolice zgradb, zelenih površin in podobno, ker se nanaša na zunanji
videz občine. Izpolnjevati morajo pogoje, določene s tem odlokom.
17. člen
Komunalni nadzornik mora imeti izobrazbo V. stopnje, najmanj dve leti
delovnih izkušenj in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku.
Komunalni nadzornik mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za
dejanja v upravnem postopku v roku 6 mesecev od razporeditve na delovno
mesto komunalnega nadzornika.
18. člen
Če komunalni nadzornik pri opravljanju nadzorstva ugotovi, da je kršen
občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
- opozoriti na lažje kršitve predpisa,
- ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzorstva,
- dati ustni ali pisni nalog za odpravo nepravilnosti ali pomanjkljivosti,
- izreči mandatno kazen in jo izterjati takoj na kraju samem,
- predlagati uvedbo postopka o prekršku,
- odredi odvoz vozila,
- izda plačilni nalog,
- obvestiti pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni
pristojen,
- opraviti druga dejanja in strokovne naloge, za katere je pooblaščen ali za
katera dobi nalog nadrejenih.
19. člen
Pravne in fizične osebe so dolžne komunalnemu nadzorniku omogočiti
nemoteno opravljanje komunalnega nadzora in mu dati vsa potrebna pojasnila
v zvezi z opravljanjem nadzora.
Pravne in fizične osebe so dolžne komunalnemu nadzorniku omogočiti
nemoteno opravljanje komunalnega nadzora in mu dati vsa potrebna
pooblastila v zvezi z opravljanjem nadzora.

Pravne in fizične osebe so dolžne izpolniti odrejen nalog komunalnega
nadzornika, ki jim nalaga odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih je
ugotovil komunalni nadzornik.
Komunalni nadzornik lahko v primeru, da stranka v postopku ne izvrši naloženega ukrepa, ali ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, odloči, da to
opravi druga pravna ali fizična oseba na stroške stranke v postopku.
IV. OBČINSKO REDARSTVO
20. člen
Občinski redar opravlja nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili
(mirujoči promet) in v zvezi s tem izvaja ukrepe, določene z zakonom in
občinskimi predpisi.
21. člen
Občinski redar mora imeti izobrazbo V. stopnje, najmanj dve leti delovnih
izkušenj in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem
postopku.
Občinski redar mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja
v upravnem postopku v roku 6 mesecev od razporeditve na delovno mesto
občinskega redarja.
22. člen
Če pri opravljanju nadzorstva občinski redar ugotovi, da je kršen predpis,
ima pravico in dolžnost:
- namestiti na vozilo obvestilo o prekršku,
- izreči mandatno kazen na kraju samem,
- izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog,
- ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
- obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere ni sam
pristojen,
- odrediti druge ukrepe v skladu z zakoni in občinskimi predpisi,
- opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za katere je pooblaščen ali za
katera je dobil nalog nadrejenih.
V. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni
podjetnik), ki:
- ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki je določen z odločbo
občinskega inšpektorja (1. alinea 9. člena);
- ne omogoči občinskemu inšpektorju nemoteno opravljanje inšpekcijskega
nadzora (13. člen).
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 1.
odstavka tega člena.
24. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posa-meznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni
podjetnik), ki:
- ovira komunalnega nadzornika pri izvrševanju komunalnega nadzora ali
mu noče dati potrebnih pojasnil v zvezi z opravljanjem nadzora (1. odst. 19.
člena);
- če ne izpolni odrejenega ukrepa komunalnega nadzornika, (2. odst. 19.
člena).
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 1.
odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Število delovnih mest občinskih inšpektorjev, komunalnih nadzornikov in
občinskih redarjev in drugi posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, se določi z
aktom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi.
26. člen
Akt s katerim se določi obrazec službene izkaznice za občinske inšpektorje
in komunalne nadzornike in postopek za njeno izdajo in uporabo, izda župan v
30 dneh od sprejema tega odloka.
Pravilnik o načinu nošenja uniforme, številu, času uporabe posameznih
delov za občinske redarje izda župan v 30 dneh od sprejema tega odloka.
27. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljavnost Odloka o izvajanju
komunalnega nadzora na območju Občine Šentjernej objavljen v Uradnem
listu RS, št. 15/98.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
Občina Šentjernej

URADNI VESTNIK

Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l.1r.

3

Na podlagi 106 člena Statuta Občineentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
razglašam
odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2002
Št. 9-381/2002-OS
Šentjernej, 26.04.2002

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 59/99), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 72/93, 57/94, 14/95,
63/95, 39/96, 26/97, 70/97,10/98 in 74/98,70/00) ter 17. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur. list RS, št. 43/95) je Občinski svet Občine Šentjernej na 29. redni seji, dne
25.04.2002, sprejel

ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2002
1. člen
V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2002
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 7/2001, v nadaljevanju odlok) se spremeni
tako, da se glasi:
A. BILANCA ODHODKOV
1. V bilanci odhodkov se v proračunski postavki 16 UREJANJE PROSTORA
doda nova alinea 16.2.5., konto 420; Odkup privatnih zemljišč za cesto, (obvoznica peskokop Cerov Log), v višini 15.000.000,00 SIT. Finančna sredstva za
odkup zemljišč se zagotovijo s prerazporeditvijo iz sledečih postavk:
I. 12.3. 8.; Projektna dok. AP Drama, Gomila, Gor. Maharovec -2.000.000 SIT
II.12.3.11.; Izvedba in nadzor križišče Gor. Vrhpolje
-5.000.000 SIT
III.12.3.12.; Izvedba in nadzor AP Cerov Log
-8.000.000 SIT

2. Poveča se postavka 13.1.3. Zimsko vzdrževanje za 10.000.000 SIT, s
prerazporeditvijo iz postavke 13.4.7.; Izvedba in nadzor kanalskih sistemov.
2. člen
Ostali členi odloka ostanejo vsebinsko nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej in velja za proračunsko leto 2002.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Na podlagi 106 člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
razglašam
odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjernej za leto 2001
Št. 9-389/2002-OS
Šentjernej, 26.04.2002

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99 in
70/00), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001), je Občinski
svet Občine Šentjernej na 29. redni seji, dne 25.04.2002 sprejel

ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2001
1. člen
Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Šentjernej za leto
2001, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine
Šentjernej.
2. člen
Zaključni račun Občine Šentjernej za leto 2001 obsega :
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Skupaj prihodki
742.176.524,57
II. Skupaj odhodki
742.116.039,73
III. Proračunski presežek (I.-II)
60.484,84
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 2.424.090,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem. kap. deležev
2.424.090,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.Zadolževanje
0
VIII. Odplačila dolga
0
IX. Povečanje sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 2.484.574,84
X. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII-IX) = III.
60.484,84

XI. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2001

28.663.999,78

3. člen
Stanja sredstev na računih Občine Šentjernej ob koncu leta 2001 so v višini
28.663.999,78 SIT, od tega znašajo sredstva rezerv v višini 10.829.514,00 SIT.
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 60.484,84 SIT predstavlja splošni
sklad in ni predmet prihodkov naslednjega proračunskega leta.
5. člen
Neporabljena namenska sredstva Stanovanjskega sklada so v višini
12.000.000,00 SIT.
6. člen
Sredstva v višini 2.846.916 SIT so namenska sredstva bančnih depozitov.
7. 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)
razglašam
odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2002
Št. 9-399/2002-OS
Šentjernej, 09.05.2002

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 59/99), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 72/93, 57/94, 14/95,
63/95, 39/96, 26/97, 70/97,10/98 in 74/98,70/00) ter 17. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur. list RS, št. 43/95) je Občinski svet Občine Šentjernej na 10.
korespondenčni seji, dne 08.05.2002 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2002
1. člen
Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 2002 (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 7/2001, v nadaljevanju odlok) se spremeni tako, da se glasi:
A. BILANCA PRIHODKOV
V bilanci prihodkov se poveča postavka 13 (TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INŠTITUCIJ), v višini 1.437.460 SIT.
B. BILANCA ODHODKOV
Besedilo podpostavke "Sanacija vodovodnega omrežja Zapuže" 15.2.1. se
spremeni tako, da se novo besedilo glasi "Obnova vodovoda Orehovica Gorenja Stara vas".
V bilanci odhodkov se poveča postavka 15 (STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO) in podpostavka 15.2.1. "Obnova vodovoda Orehovica
Gorenja Stara vas" v višini 9.437.460 SIT.
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C. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- prihodki
878.113.460,00 SIT
- odhodki
886.113.460,00 SIT
- proračunski primanjkljaj
8.000.000,00 SIT
Zmanjšanje sredstev na računu
8.000.000,00 SIT
2. člen
Ostali členi odloka ostanejo vsebinsko nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej in velja za proračunsko leto 2002.
Občina Šentjernej

URADNI VESTNIK

Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

