
 

 

 

 

 

OBČINA SEMIČ 
OBČINSKI SVET 
Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
 
Gradivo za 16. redno sejo občinskega sveta v decembru 2016 – k točki 14 - RAZNO dnevnega reda 
 

 

 
              Telefon: 07/35-65-360, faks: 07/35-65-365, e-pošta: obcina@semic.si                  1 

Številka: 410-12/2015 
 
Zadeva: Obravnava in sprejem predloga Sklepa o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega 
rebalansa proračuna Občine Semič za leto 2016 
 

PREDLOG SKLEPA 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - 
ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP 
in 96/15), Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 9/16) in Odloka o rebalansu 
proračuna Občine Semič za leto 2016 je Občinski svet Občine Semič na svoji ____ redni seji dne ______ 
sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA 

LETO 2016 
 
 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Prerazporeditev med proračunskimi uporabniki 
 

101 OBČINSKI SVET 
 

01  POLITIČNI SISTEM 
 
1. Poveča se podkonto št. 40290503/1010 – Sejnine udeležencem odborov – sejnine občinski svet za 
1.600,00 EUR (iz 13.090,00 EUR na 14.690,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti rebalans 
proračuna je 14.100,00 EUR) za 4,18%. 
 
2. Poveča se podkonto št. 40299920/1010 – Drugi operativni odhodki – prispevek ZPIZ – sejnine občinski 
svet za 195,00 EUR (iz 2.600,00 EUR na 2.795,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti 
rebalans proračuna je 2.600,00 EUR) za 7,50%. 
 
3. Poveča se podkonto št. 40290501/1020 – Sejnine udeležencem odborov – občinski svet za 245,00 
EUR (iz 7.000,00 EUR na 7.245,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti rebalans proračuna 
je 7.000,00 EUR) za 3,50%. 
 
4. Poveča se podkonto št. 40293801/1020 – Prejemki zunanjih sodelavcev –občinski svet za 700,00 EUR 
(iz 4.010,00 EUR na 4.710,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti rebalans proračuna je 
3.000,00 EUR) za 57,00%. 
 
 

104 OBČINSKA UPRAVA 
 

06   LOKALNA SAMOUPRAVA  
 
Zmanjša se podkonto št. 40290303/2160 – Plačila za delo preko študentskega servisa za 2.740,00 EUR 
(iz 8.000,00 EUR na 5.260,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti rebalans proračuna je 
4.500,00 EUR) za 34,25%. 
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Ta sklep začne veljati takoj. 
 
Obrazložitev 
Navedeno prerazporeditev je potrebno izvesti zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izplačilo sejnin 
članom občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za kar je bilo v sprejetem rebalansu proračuna 
predvidenih premalo sredstev. Več sej od planiranega so imela delovna telesa občinskega sveta (odbori 
in komisije). V decembru bi želeli poravnati tudi obveznosti iz naslova sejnin za decembrske seje, zato je 
potrebno dodatna sredstva zagotoviti tudi za izplačilo občinskemu svetu. Na podlagi Odloka o proračunu 
županja nima pristojnosti izvajanja prerazporeditev med proračunskimi uporabniki (med občinskim 
svetom in občinsko upravo), zato predlagano prerazporeditev lahko sprejeme samo občinski svet. 
 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU: 
Občinski svet sprejme predlog Sklepa o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega rebalansa 
proračuna Občine Semič za leto 2016 v predlagani vsebini. 
 
 
 
 
Pripravila:               Predlagateljica: 
Mateja Kambič                                                                                      Polona Kambič, županja 


