
 
 
 
 
 
OBČINA SEMIČ 
OBČINSKI SVET 
Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
Gradivo za 13. redno sejo občinskega sveta v juniju 2008 – k 11. točki dnevnega reda 
 

 

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

Številka: 410-22/2007-57 
 
Zadeva: Obravnava in sprejem predloga Sklepa o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega 
proračuna Občine Semič za leto 2008 

 
Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 79/01 in 30/02)  in 5. člena Odloka o 
proračunu Občine Semič za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 16/08) je Občinski svet Občine Semič na svoji ____ 
redni seji dne ______ sprejel naslednji  
 

 

SKLEP 
O PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2008 

 
 
 
104 OBČINSKA UPRAVA 
 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
Poveča se podkonto 40200602/2130 – Stroški oglaševalskih storitev – drugo (Belokranjec, Dol. List) - 
uprava za 1.500,00 EUR (iz 1.030,00 EUR na 2.530,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah 
(sprejeti proračun je 1.030,00 EUR) za 145,63%). 
 
Zmanjša se podkonto 42040139/4005 – Novogradnje – Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Semič za 1.500,00 EUR (iz 200.000,00 EUR 
na 198.500,00 EUR ali skupno po vseh prerazporeditvah (sprejeti proračun je 200.000,00 EUR) za 
0,75%). 
 
Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve sredstev za stroške oglaševanja, ki jih je več, kot smo 
predvideli v proračunu. 
 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
Poveča se podkonto 42080410/4170 – Načrti in druga projektna dokumentacija – izdelava občinskega 
prostorskega načrta za 16.500,00 EUR (iz 17.000,00 EUR na 33.500,00 EUR ali skupno po vseh 
prerazporeditvah (sprejeti proračun je 17.000,00 EUR) za 97,06%). 
 
Zmanjša se podkonto 42040117/4200 – Novogradnje – izgradnja komunalne infrastrukture v območju ZN 
PSC Vrtača – 2. faza za 16.500,00 EUR (iz 559.702,00 EUR na 543.202,00 EUR ali skupno po vseh 
prerazporeditvah (sprejeti proračun je 611.293,00 EUR) za 11,14%). 
 
Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve sredstev za izvedbo javnega razpisa za izdelavo 
Občinskega prostorskega načrta, za katerega smo v veljavnem Načrtu razvojnih programov predvideli le 
30.000,00 EUR. Ponudbe smo pridobili, vendar moramo pred sprejemom odločitve o izbiri izdelovalca, 
zagotoviti sredstva v višini najugodnejše ponudbe, torej je potrebno za obe leti zagotoviti 46.500,00 EUR, 
od tega 33.500,00 EUR v letu 2008 in 13.000,00 EUR v letu 2009. 
 
 



 
        Občinski svet Občine Semič 
             Ivan Bukovec, župan 
 
 
Obrazložitev: 
V skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 16/08) predlagamo v 
potrditev prerazporeditve zgoraj navedenih podkontov, ki presegajo okvir 30%, da bi lahko nemoteno 
izvrševali proračun. Vzroki prerazporeditve so navedeni že v tekstu predloga sklepa. 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU: 
Občinski svet sprejme predlog Sklepa o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega proračuna za 
leto 2008 v predlagani vsebini. 
 
Pripravila:                 Predlagatelj: 
Polona Kambič                                                                                                    Ivan Bukovec, župan 


