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Zadeva: Obravnava in sprejem Premoženjske bilance Občine Semič za leto 2007 
 
Premoženjska bilanca Občine Semič na dan 31.12.2007 je sestavljena na podlagi 93. člena 
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-2759 in 110/02-
5389) in v skladu s Pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin 
(Ur. l. RS, št. 26/03, 117/05 in 120/07).  
 
Premoženjsko bilanco Občine Semič sestavlja premoženje občine, javnega zavoda Osnovna 
šola Belokranjskega odreda Semič, katerega ustanovitelj je Občina Semič in  javnega zavoda 
Zdravstveni dom Črnomelj.  Po sklepu o delitvi premoženja bivše občine Črnomelj na 
novonastali občini Semič in Črnomelj, je Občina Semič lastnik Zdravstvene postaje Semič v 
celoti in solastnik Zdravstvenega doma Črnomelj v višini 13,39 %. V premoženjski bilanci občine 
Semič je upoštevano tudi stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje Javnemu podjetju 
Komunala Črnomelj, katerega je občina Semič soustanovitelj, z deležem 24,17 %. 
V skladu s Pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin morajo  
premoženjsko bilanco sestaviti vsi posredni in neposredni uporabniki občinskega proračuna.  
Javna zavoda (v nadaljevanju: Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič in Zdravstveni dom 
Črnomelj ) sta posredna uporabnika proračuna Občine Semič, zato sta v skladu s Pravilnikom 
sestavila premoženjsko bilanco posrednega uporabnika proračuna – Priloga 1 in jo do 
31.03.2007 dostavila Občini Semič.  
 
Občina Semič je v skladu s Pravilnikom in metodologijo najprej pripravila premoženjsko bilanco 
neposrednega uporabnika proračuna. Na podlagi le-te (Priloga-3)  in pa premoženjske bilance 
posrednih uporabnikov proračuna (Priloga-1) je občina sestavila premoženjsko bilanco občine 
(Priloga-5) na dan 31.12.2007.  
 
Po opravljeni konsolidaciji znaša skupno premoženje občine 22,196.608 €. 
 
OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH POSTAVK IZ PREMOŽENJSKE BILANCE OBČINE 
 
AKTIVA 
 
Zap.št. 01: Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 158.669 €. Občina 
Semič jih izkazuje v višini 153.674 €,  Zdravstveni dom Črnomelj v višini 1.346 €, Osnovna šola 
Belokranjskega odreda Semič v višini 3.649 €.  
 
Zap.št. 04: Sedanja vrednost nepremičnin znaša 17,837.142 €. Vrednost nepremičnin občine 
znaša 15,578.992 € in vsebuje sedanjo vrednost zemljišč, zgradb, stanovanj, cest,... Javna 
zavoda, OŠ Semič in Zdravstveni dom Črnomelj,  upravljata  z nepremičninami v skupni 
vrednosti  2,258.150 €. 
 
Zap.št. 07: Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 141.961 
€. Občinski proračun izkazuje vrednost opreme v višini 50.280 €, javna zavoda pa v višini 
91.681 €.  



Med letom se kaže povečanje vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev 
Občine Semič, kar je posledica nabave in gradnje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev in opreme (rekonstrukcije in adaptacije zgradb, modernizacije in preplastitve javnih 
poti, izgradnje kom. infrastrukture, vodovodov, pričetek gradnje Kulturnega centra z ureditvijo 
dostopa v Semiču, idr.); v nasprotju s povečanjem stanja občinskih sredstev pa Zdravstveni 
dom Črnomelj in OŠ Semič izkazujeta zmanjšanje stanja neopredmetenih osnovnih sredstev, 
kar je posledica obračunane amortizacije, povečuje pa se vrednost opreme in opredmetenih 
sredstev zaradi novih vlaganj. 
 
Zap.št. 10: Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem znašajo 3,679.065 €; 
Občina jih izkazuje do JP Komunala Črnomelj d.o.o.  
 
Zap.št. 13: Zaloge – stanje zalog zavoda (Zdravstveni dom Črnomelj) na dan 31.12.2007 znaša 
6.408 €. 
 
Zap.št. 14: Dolgoročne kapitalske naložbe znašajo 1.275 €, in predstavljajo naložbe Občine 
Semič v višini 844 € ter Zdravstvenega doma Črnomelj v višini 431 €.  
 
Zap.št. 15: Dolgoročno danih posojil in depozitov premoženjska bilanca občine ne izkazuje. 
 
Zap.št. 16: Dolgoročne terjatve iz poslovanja znašajo 468 €, ter jih Zdravstveni dom Črnomelj 
izkazuje v svoji bilanci. 
  
Zap.št. 17: Denarna sredstva  - so izkazana v višini 173.754 €, od tega v občinskem proračunu 
v višini 115.436 € , v Zdravstvenem domu Črnomelj v višini 3.376 €, v OŠ Belokranjskega 
odreda Semič pa v višini  54.942 €. 
 
Zap.št. 18: Kratkoročne terjatve  - predstavljajo 84.689 €, izkazujejo pa jih občina Semič v višini 
21.899 €, Zdravstveni dom Črnomelj v višini 25.544 €, OŠ Belokranjskega odreda Semič v višini 
37.246 €. 
 
Zap.št. 19: Druge terjatve v premoženjski bilanci občine znašajo 113.177 €, izkazujeta pa jih 
javni zavod Zdravstveni dom Črnomelj  v enaki višini 13.318 € in zavod OŠ Semič v višini 
99.855 € ter Občina Semič v višini 4 €.  
 
Skupna aktiva  premoženjske bilance Občine Semič na dan 31.12.2007 tako znaša 
22,196.608 €.  
 
PASIVA 
 
Pasiva izkazuje vire za sredstva, ki so izkazana v aktivi. 
 
Zap.št. 21:  Splošni sklad kot vir neopredmetenih dolgoročnih sredstev, nepremičnin, opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih sredstev, finančnih naložb, sredstev v upravljanju in drugih 
gibljivih sredstev znaša po opravljeni konsolidaciji na dan 31.12.2007  21.473.764 €. Terjatve za 
sredstva dana v upravljanje javnim zavodom so v bilanci stanja občine na dan 31.12.2007  
izkazane v višini 2,353.760 €, obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje pa javni zavodi 
izkazujejo v višini 2,396.536 €. Terjatve za sredstva dana v upravljanje in obveznosti za 
sredstva prejeta v upravljanje se med seboj pobotajo, razlika v višini 42.776 € pa povečuje 
vrednost splošnega sklada.  
Zap.št. 22: Rezervni sklad – sredstva rezervnega sklada znašajo 34.079 €. Izkazuje jih občinski 
proračun. 
 
Zap.št. 23: Dolgoročno prejeta posojila – v premoženjski bilanci jih ne izkazujemo. 
 
Zap.št. 24: Dolgoročne obveznosti iz poslovanja – v premoženjski bilanci jih ne izkazujemo. 
 



Zap.št. 25: Kratkoročne obveznosti znašajo 653.835 €, od katerih jih občinski proračun izkazuje 
v višini 454.592 € in predstavljajo obveznost do dobaviteljev in zaposlenih, medtem ko jih javni 
zavod Zdravstveni dom Črnomelj izkazuje v višini 32.790 € in javni zavod OŠ Belokranjskega 
odreda Semič  v višini 166.453 €. 
 
Zap.št. 26: Druge obveznosti znašajo 34.930 €; izkazujeta jih Občina Semič v višini 34.295 € in 
Zdravstveni dom Črnomelj v višini 635 €. 
 
Skupna pasiva znaša 22,196.608 €.  
 
Vsa razporeditev bilančnih postavk v postavke premoženjske bilance, kakor tudi konsolidacija je 
narejena po navodilih iz Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in 
občin.  
 
Priloga k premoženjski bilanci je analitična premoženjska bilanca in njene obrazložitve, kjer so 
izkazani podatki proračuna občine Semič,  in javnih  zavodov  OŠ Belokranjskega odreda 
Semič in Zdravstveni dom Črnomelj, ki skupaj sestavljajo premoženjsko bilanco občine. 
 
 
 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU: 
Sprejme se Premoženjska bilanca Občine Semič za leto 2007, ki izkazuje 22,196.608 €. 
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