
 
 
 
 
 
OBČINA SEMIČ 
OBČINSKI SVET 
Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
 

 

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list 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), 4. člena Zakona o 
financiranju občin (Ur. list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 
104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO in 96/15), ter 14. in 
91. člena Statuta Občine Semič (Ur.l. RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 16. redni 
seji dne 15. 12. 2016 sprejel naslednji 
 
 

S K L E P 
 
Potrdi se predlog Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2017 v predlagani vsebini za 
prvo obravnavo z naslednjimi pripombami: 

- prouči se možnost zagotovitve potrebnih sredstev za organiziran prevoz dveh 
šoloobveznih otrok s Planine v OŠ Semič (v višini 4.750 € za šolsko leto); 

- prouči se možnost zagotovitve sredstev za izgradnjo JR v Vavpči vasi;  
- prouči se možnost zagotovitve sredstev za asfaltiranje dela makadamske ceste iz 

smeri Stranske vasi proti Vražjemu kamnu; 
- prouči se možnost zagotovitve sredstev za izgradnjo mrliške vežice na Gradniku 

in v Črmošnjicah;  
- prouči se možnost zagotovitve sredstev za izgradnjo avtobusnega postajališča na 

Štrekljevcu;  
- prouči se možnost zagotovitve sredstev za nadkritje balinišča v Semiču; 
- prouči se možnost zagotovitve sredstev za postavitev varovalne ograje na državni 

cesti na ovinku pod Osojnikom v smeri proti Štrekljevcu; 
- poskusiti poiskati prihranke, kjer je to možno. 
 
 
 

Številka: 410-10/2016-13 
Datum: 15. 12. 2016 
        Občinski svet Občine Semič 
            Polona Kambič, županja l. r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


