
 

 

 

 

 

OBČINA SEMIČ 
OBČINSKI SVET 
Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
Gradivo za 26. sejo občinskega sveta v juliju 2010 – k 12. točki dnevnega reda 
 

 

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

Številka: 410-05/2009-53 
 
Zadeva: Obravnava in sprejem predloga Sklepa o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega 
proračuna Občine Semič za leto 2010 

 
Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU, 127/06 - ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 5. člena Odloka o proračunu Občine Semič 
za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 12/2010), je Občinski svet Občine Semič na svoji ____ redni seji dne ______ 
sprejel naslednji  
 

 

SKLEP 
O PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2010 

 
 
 
 

104 OBČINSKA UPRAVA 
 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
1. Poveča se podkonto št. 40040001/1070 – Sredstva za nadurno delo za 1.850,00 EUR (iz 6.000,00 
EUR na 7.850,00 EUR, ali po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 6.000,00 EUR) za 30,83%). 
 
2. Poveča se podkonto št. 40290301/2160 – Plačila za delo preko študentskega servisa za 1.500,00 EUR 
(iz 1.000,00 EUR na 2.500,00 EUR, ali po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 1.000,00 EUR) za 
150%). 
 
3. Poveča se podkonto št. 40292201/2160 – Članarine v domačih neprofitnih institucijah za 478,00 EUR 
(iz 4.490,00 EUR na 4.968,00 EUR, ali po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 4.490,00 EUR) za 
10,65%). 
 
Zmanjša se podkonto drugega področja porabe 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH št. 
40299905/2170 – Drugi operativni odhodki – civilna zaščita za 3.828,00 EUR (iz 28.000,00 EUR na 
24.172,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 28.000,00 EUR) za 13,67%.  
 
 
Izredno prerazporejamo sredstva iz drugega področja porabe, na katerem smo s sprejemom proračuna 
za leto 2010 planirali izdelavo načrtov zaščite in reševanja, za katere izdelavo smo takrat pridobili 
najugodnejšo ponudbo v višini 22.500,00 EUR. Ker smo nedavno izbrali izdelovalca, ki ga bo izdelal 
bistveno ceneje, lahko večino sredstev prerazporedimo na podkonte, kjer je planiranih sredstev premalo. 
Glede na navedeno, zaradi nujnosti zagotovitve sredstev za plačilo stroškov nadurnega dela, dela preko 
študentskega servisa in članarin, v katerih je zajeta tudi izvedba notranje revizije, s prerazporeditvijo 
povečujemo zgoraj navedene podkonte in zagotavljamo sredstva, da bomo lahko poravnali nastale in 
predvidene obveznosti. 
 
 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
1. Poveča se podkonto št. 42080410/4170 – Načrti in druga projektna dokumentacija – izdelava 
občinskega prostorskega načrta za 14.000,00 EUR (iz 46.200,00 EUR na 60.200,00 EUR, ali po vseh 
prerazporeditvah (sprejeti proračun je 34.200,00 EUR) za 76,02%). 
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Zmanjša se podkonto drugega področja porabe 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH št. 
40299905/2170 – Drugi operativni odhodki – civilna zaščita za 14.000,00 EUR (iz 24.172,00 EUR na 
10.172,00 ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 28.000,00 EUR) za 63,67%.  
 
Izredno prerazporejamo sredstva iz drugega področja porabe, na katerem smo s sprejemom proračuna 
za leto 2010 planirali izdelavo načrtov zaščite in reševanja, za katere smo takrat pridobili najugodnejšo 
ponudbo v višini 22.500,00 EUR. Ker smo nedavno izbrali izdelovalca, ki ga bo izdelal bistveno ceneje, 
lahko večino sredstev prerazporedimo na podkonte, kjer je planiranih sredstev premalo. Glede na 
navedeno, zaradi nujnosti zagotovitve dodatnih sredstev pred podpisom aneksa k pogodbi za izdelavo 
občinskega prostorskega načrta, s prerazporeditvijo povečujemo zgoraj navedene podkonte in 
zagotavljamo sredstva, da bomo lahko prevzeli dodatne obveznosti z aneksom k pogodbi. Do dodatnih 
obveznosti je prišlo zaradi dodatnih 180 pobud občanov, ki smo jih naknadno vključili v postopek, pri 
podpisu pogodbe pa jih nismo mogli predvideti. Na ta način smo ugodili zahtevam občanov, vsako od 
pobud pa je bilo potrebno ustrezno obdelati. 
 
 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU: 
Občinski svet sprejme predlog Sklepa o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega proračuna za 
leto 2010 v predlagani vsebini. 
 
Pripravila:                 Predlagatelj: 
Polona Kambič                                                                                                    Ivan Bukovec, župan 
 
 


