Šentjernej, 27. december 2008

Številka 19/2008

Na podlagi 38. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
SKLEP
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-242/2008-OS
Šentjernej, dne 23.12.2008

Na podlagi 29. in 30. člena Zakona o lokalni samoupravi, (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB 2, 27/2008 – Odl. US), 22. člena Statuta Občine
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/2007), 61. in 98. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Šentjernej, (Ur. l. RS, št. 13/01),
v zvezi s predlogom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šentjernej z dne 12.12.2008, je Občinski svet Občine
Šentjernej na 23. redni seji, dne 23.12.2008 sprejel

SKLEP

I.
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje v Odbor za okolje in prostor
Občine Šentjernej Občine Šentjernej za preostanek mandatne dobe
naslednjega občinskega svetnika:
STANKO GORENC, Gorenja Brezovica 53, 8310
Šentjernej

II.
Ta sklep 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 38. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Župan Občine Šentjernej
Številka: 032-243/2008-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Šentjernej, dne 23.12.2008
Na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/01 in
5/03) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentjernej na 23. redni seji
dne 23.12.2008 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 2009
znaša:
· za stanovanja in počitniške hiše in garaže zasebnih lastnikov
0,0001823
· za objekte družbene dejavnosti
0,0001156
· za poslovne površine v stavbah, ki se uporabljajo in
nezazidana stavbna zemljišča v uporabi podjetja
0,0002310
· za poslovne površine v stavbah, ki se ne uporabljajo 0,0004471
· za ostala nezazidana stavbna zemljišča
0,0000436

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 01.01.2009 dalje.

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

Na podlagi 38. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2009
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-244/2008-OS
Šentjernej, dne 23.12.2008

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,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06- ZJZP) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in
Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03, 11/07) je Občinski svet Občine Šentjernej na 23. seji, dne 23.12.2008 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šentjernej za leto 2009 določajo proračun in
postopki izvrševanja proračuna.(v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(obseg in struktura proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po

URADNI VESTNIK
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ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v
naslednjih zneskih:
v evrih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2009
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.836.902
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.691.722
70 DAVČNI PRIHODKI
5.121.313
700 Davki na dohodek in dobiček
3.640.499
703 Davki na premoženje
266.776
704 Domači davki na blago in storitve
1.214.038
706 Drugi davki
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI
1.570.409
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
79.100
711 Takse in pristojbine
4.500
712 Globe in druge denarne kazni
7.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
32.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.447.309
72 KAPITALSKI PRIHODKI
155.971
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
140.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
15.971
73 PREJETE DONACIJE
36.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
36.000
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
2.953.209
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.953.209
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.154.312
40 TEKOČI ODHODKI
3.111.627
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
507.596
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
72.258
402 Izdatki za blago in storitve
2.439.773
403 Plačila domačih obresti
67.000
409 Rezerve
25.000
41 TEKOČI TRANSFERI
1.756.250
410 Subvencije
198.741
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.019.206
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 115.705
413 Drugi tekoči domači transferi
422.598
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
5.121.435
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.121.435
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
165.000
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
135.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
30.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
-317.410
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2009
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
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410
410
410
0

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)

0
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.)
410
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto

Proračun leta 2009

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 317.410
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

350.000
350.000
350.000
117.000
117.000
117.000
- 84.000
233.000

84.000

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.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
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. 3/07, ZVPoz-UPB1)
·
prihodki od taks za onesnaževanje okolja
·
prihodki od komunalnih prispevkov 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.

URADNI VESTNIK

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 2009 in njegovi realizaciji.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov
prihodnjih let)

V obdobju začasnega financiranja Občine Šentjernej v letu 2009, če
bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o
določitvi začasnega financiranja.

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.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2009 prevzame obveznosti za
namene, za katere so načrtovane pravice porabe v letu 2009 in ki
zapadejo v plačilo v letu 2010, v višini 60% obsega pravic porabe na
podskupinah kontov znotraj podprograma, načrtovanih v proračunu
za leto 2009, v letu 2009 pa lahko prevzame obveznosti, ki zapadejo v
plačilo v letu 2011, do višine 40% obsega pravic porabe, za namene, ki
so načrtovani v proračunu za leto 2009 po podskupinah kontov
znotraj podprograma.

11. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.

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 v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
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.
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.
8. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 10.000 evrov.
Na predlog za finance odgovornega organa občinske uprave odloča o
porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka
49. člena ZJF do višine oblikovanih sredstev župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

župan dolžniku do višine 2.086,46 evrov odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga.

10. člen
(začasno financiranje v letu 2009)

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

Na podlagi 38. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
SKLEP
o določitvi stroškov začasnega izpisa otroka iz vrtca

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-245/2008-OS
Šentjernej, dne 23.12.2008

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05 UPB – 2 in
25/08), 16/a člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list RS, št. 97/03, 77/05
in 120/05) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 12/07 - UPB1), je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji
23. redni seji dne sprejel

SKLEP
o določitvi stroškov začasnega izpisa
otroka iz vrtca
I.
Občinski svet Občine Šentjernej soglaša:
Starši otrok, za katere je Občina Šentjernej po veljavni zakonodaji dolžna
kriti del cene progama predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo
rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od
1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno
odsotnost otroka najmanj enega meseca in največ dveh mesecev ter so jo
dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje sedem dni pred prvim dnem
odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 60% zneska, določenega z odločbo o
višini plačila staršev. Razliko 40% krije Občina Šentjernej.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dani po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej in velja za leto 2009.

9. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko
URADNI VESTNIK

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
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Na podlagi 50. člena v povezavi s prvim odstavkom 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07), 50. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 70/2008) ter 15. člena Statuta Občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07) je župan Občine Šentjernej dne 18.12.2008 sprejel

SKLEP
o ponovni javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjernej (v
nadaljevanju OPN) in okoljskega poročila z revizijo dodatka za presojo
sprejemljivosti vplivov izvedbe občinskega prostorskega načrta na varovana
območja z dopolnitvami
1. člen

6. člen

Javno se razgrnejo:
- dopolnjeni osnutek OPN Občine Šentjernej, ki ga je
izdelal Topos d.o.o. Dolenjske Toplice, Kočevarjeva
ulica 1, 8000 Novo mesto, št. projekta OPN-1/2007,
april 2008, dopolnjeno oktobra 2008, december 2008
in sicer v delih v katerih je spremenjen po sprejetju
stališč do pripomb z dne 23.12.2008,
- okoljsko poročilo za OPN Občine Šentjernej, ki ga je
izdelal Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., Jarška
cesta 30, 1230 Domžale, št. projekta 905/07, april
2008, dopolnjeno oktobra 2008 in december 2008,
- revizija Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov
izvedbe OPN Občine Šentjernej na varovana območja
Natura 2000: SPA Krakovski gozd – Šentjernejsko
polje, pPSCI Gorjanci – Radoha, pSCI Žerjavinski
potok, pSCI Krka in pSCI Krakovski gozd k
Okoljskemu poročilu za prostorski načrt Občine
Šentjernej, ki jo je izdelal okoljski izvedenec Andrej
Uršič, univ. dipl. biol., št. poročila AA-4/08, april 2008,
dopolnjeno oktobra 2008 in december 2008.
2. člen
Dokumenti iz 1. točke tega sklepa bodo javno
razgrnjeni v času od torka 13.01.2009 do vključno
petka 13.02.2009.
3. člen
Dokumenti iz 1. točke bodo javno razgrnjeni v II.
nadstropju Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5,
8310 Šentjernej (sejna soba). Ogled je v tem času
možen ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 14.30 ure,
ob sredah od 7.30 do 16.30 ure ter četrtkih in petkih od
7.30 do 13.30 ure.

Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec
prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim
podala dodatna pojasnila.
7. člen
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo
pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu
dopolnjenemu osnutku na naslov Občine Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, ali pa jih na mestu
razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo
ustno na zapisnik na javni obravnavi. Pripombe in
predloge bo v času javne razgrnitve mogoče podati na
spletnem naslovu www.sentjernej.si. Obravnavane
bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene
pripombe in predlogi na razgrnjeno gradivo. Pripombe
za dodatne spremembe namenske rabe zemljišč bodo
obravnavane v naslednjem postopku OPN. Rok za
podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej in se z dnem objave šteje kot javno
naznanilo javne razgrnitve na podlagi drugega
odstavka 50. člena ZPNačrt.
9. člen
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Šentjernej
(www.sentjernej.si), kjer bo v času javne razgrnitve
objavljeno tudi gradivo dopolnjenega osnutka in
okoljskega poročila.
Številka: 031-05-180/2008
Datum: 18.12.2008
ŽUPAN
Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

4. člen
Informacije o razgrnjenem gradivu bodo objavljene na
spletnem naslovu www.sentjernej.si.
5. člen
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna
obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta in
sicer v četrtek, 29. januarja 2008, ob 18.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Šentjernej – II. nadstropje.
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Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Izdajatelj: Občinska uprava Občine Šentjernej
Računalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Bucik d.o.o.
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