
 
 
 
 
 

OBČINA SEMIČ 

Občinski svet 

Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
 

 

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

        
Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 79/01 in 30/02)  in 4. člena Odloka o 
proračunu Občine Semič za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 23/07) je Občinski svet Občine Semič na svoji 6.  
redni seji dne 21.06.2007 sprejel naslednji  
 
 

SKLEP  
O PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2007 

 
 
 

101 OBČINSKI SVET 

 
01 POLITIČNI SISTEM 
 
1. Poveča se podkonto 40293801/1020 – Prejemki zunanjih sodelavcev – občinski svet za 1.000,00 EUR 
(iz 2.793,00 EUR na 3.793,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 2.149,00 
EUR) za 76,5%). 
 
Zmanjša se podkonto 40050002/1010 – Plače za delo nerezidentov po pogodbi – nepoklicni podžupan za 
1.000,00 EUR (iz 8.680,00 EUR na 7.680,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun 
je 8.680,00 EUR) za 11,52%). 
 
Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za plačilo sejnin članom komisij, ki jih je 
imenoval občinski svet. 
 
 

104 OBČINSKA UPRAVA 

 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
1. Poveča se podkonto 40292003/2140 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo – pravne, 
notarske storitve za 1.535,00 EUR (iz 3.449,00 EUR na 4.984,00 EUR ali skupno po vseh 
prerazporeditvah (sprejeti proračun je 2.504,00 EUR) za 99,04%). 
 
Zmanjša se podkonto 41190801/3030 – Denarne nagrade in priznanja za 835,00 EUR (iz 835,00 EUR na 
0,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 835,00 EUR) za 100%). 
 
Zmanjša se podkonto 40299924/2130 – Drugi operativni odhodki – katalog informacij javnega značaja za 
400,00 EUR (iz 2.153,00 EUR na 1.753,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 
2.504,00 EUR) za 29,99%). 
 
Zmanjša se podkonto 40200602/2130 – Sztroški oglaševalskih storitev – drugo (Belokranjec, Dol. List) za 
300,00 EUR (iz 1.502,00 EUR na 1.202,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 
1.502,00 EUR) za 19,97%). 
 
Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za plačilo stroškov odvetnikov in 
notarjev, ki jih je bilo več, kot smo predvideli v proračunu. 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 



1. Poveča se podkonto 42050012/4040 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – poslovni prostori za 
600,00 EUR (iz 1.627,00 EUR na 2.227,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 
1.252,00 EUR) za 77,87%). 
 
Zmanjša se podkonto 40250001/2150 – Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov za 600,00 EUR (iz 
2.462,00 EUR na 1.862,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 2.921,00 EUR) 
za 36,25%). 
 
Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za plačilo investicijskega vzdrževanja v 
poslovnih prostorih, za katere v proračunu ni dovolj sredstev. 
 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
1. Poveča se podkonto 42089904/3090 – Plačila drugih storitev in dokumentacije – strategija razvoja 
kmetijstva v Občini Semič za 531,00 EUR (iz 1.669,00 EUR na 2.200,00 EUR ali skupno po vseh 
prerazporeditvah (sprejeti proračun je 1.669,00 EUR) za 4%). 
 
Zmanjša se podkonto 41021702/3110 – Kompleksne subvencije v kmetijstvu – agromelioracije – čiščenje 
skalnih samic za 531,00 EUR (iz 9.598,00 EUR na 9.067,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah 
(sprejeti proračun je 9.598,00 EUR) za 5,53%). 
 
Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za izdelavo strategije razvoja kmetijstva 
v Občini Semič, za kar je v proračunu zagotovljenih premalo sredstev glede na pridobljeno konkretno 
ponudbo. 
 
 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
1. Poveča se podkonto 40250309/2200 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov – vzdrževanje javnih poti 
za 2.000,00 EUR (iz 3.797,00 EUR na 5.797,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti 
proračun je 2.921,00 EUR) za 98,46%). 
 
Zmanjša se podkonto 40250312/2200 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov – pluženje cest za 2.000,00 
EUR (iz 4.801,00 EUR na 2.801,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 
6.677,00 EUR) za 58,05%). 
 
Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za plačilo vzdrževanja javnih poti, za kar 
v proračunu ni zagotovljenih dovolj sredstev. 
 
2. Poveča se podkonto 42040202/4080 – Rekonstrukcije in adaptacije – preplastitve javnih poti za 
68.419,00 EUR (iz 149.445,00 EUR na 217.864,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah in sklepu o 
povečanju izdatkov v finančnem načrtu zaradi namenskega prihodka v skladu z določili 21. člena ZFO 
(sprejeti proračun je 134.848,00 EUR) za 61,56%). 
 
Zmanjša se podkonto 42040173/4080 – Novogradnje – križišče Iskra za 53.301,00 EUR (iz 53.301,00 
EUR na 0,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 53.301,00 EUR) za 100%. 
 
Zmanjša se podkonto 42040113/4100 – Novogradnje – javna razsvetljava Gradnik za 15.118,00 EUR (iz 
27.124,00 EUR na 12.006,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 27.124,00 
EUR) za 55,74%. 
 
Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za plačilo preplastitev javnih poti, za kar 
v proračunu ni zagotovljenih dovolj sredstev v skladu s prijavo načrta porabe za koriščenje dodatnih 
sredstev za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21. člena ZFO. 
 
3. Poveča se podkonto 42040175/4100 – Novogradnje – javna razsvetljava Maline za 4.357,00 EUR (iz 
4.173,00 EUR na 8.530,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 4.173,00 EUR) 
za 104,41%). 
 



Zmanjša se podkonto 40290208/2200 – Plačila po podjemnih pogodbah – pluženje cest za 2.857,00 EUR 
(iz 3.113,00 EUR na 256,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 3.651,00 
EUR) za 92,99%). 
 
Zmanjša se podkonto 42050103/4100 – Obnove – javne razsvetljave Črmošnjice za 1.500,00 EUR (iz 
6.259,00 EUR na 4.759,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 6.259,00 EUR) 
za 23,96%). 
 
Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za plačilo javne razsvetljave v naselju 
Maline.  
 
 
14 GOSPODARSTVO 
 
1. Poveča se podkonto 42040238/4120 – Rekonstrukcije in adaptacije – večnamenski lovski dom Smuk 
za 2.150,00 EUR (iz 2.692,00 EUR na 4.842,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti 
proračun je 2.671,00 EUR) za 81,28%). 
 
Zmanjša se podkonto 41029906/3140 – Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom – 
garancijska shema za 2.150,00 EUR (iz 16.692,00 EUR na 14.542,00 EUR ali skupno po vseh 
prerazporeditvah (sprejeti proračun je 16.692,00 EUR) za 12,88%. 
 
Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za plačilo zamenjave števca. Občina je 
financirala tudi povečanje priključne moči, zato za vse ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev.  
 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
1. Poveča se podkonto 40220402/2250 – Odvoz smeti – javni prostori, pokopališča za 500,00 EUR (iz 
1.952,00 EUR na 2.452,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 1.502,00 EUR) 
za 63,25%). 
 
Zmanjša se podkonto 42040132/4130 – Novogradnje - CEROD za 500,00 EUR (iz 14.614,00 EUR na 
14.114,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 15.064,00 EUR) za 6,31%). 
 
Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za plačilo odvoza smeti  na 
pokopališčih, za kar v proračunu ni dovolj sredstev. 
 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
1. Poveča se podkonto 40250301/2360 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov – objektov naravne in 
kulturne dediščine za 663,00 EUR (iz 417,00 EUR na 1.080,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah 
(sprejeti proračun je 417,00 EUR) za 58,99%). 
 
Zmanjša se podkonto 40200301/2330 – Založniške in tiskarske storitve – Belokranjec za 663,00 EUR (iz 
2.212,00 EUR na 1.549,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 2.212,00 EUR) 
za 29,97%). 
 
Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za obnovo ograje ob cerkvi v Rožnem 
Dolu, ki se smatra kot kulturna dediščina. 
 
 
Številka: 410-16/2006-41 
Datum: 22.06.2007 
 
 
 

Občinski svet Občine Semič                              
Ivan Bukovec, župan 

 


