
I.  SPLOŠNI DEL

PRORAČUN OBČINE SEMIČ ZA LETO 2020

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun_2020_sprejeti

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 4.714.721,89
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.778.590,89

70 DAVČNI PRIHODKI 3.336.545,00

700 Davki na dohodek in dobiček 3.023.064,00
7000 Dohodnina 3.023.064,00

70002001 Dohodnina - občinski vir 3.023.064,00

703 Davki na premoženje 225.781,00
7030 Davki na nepremičnine 194.510,00

70300020 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 13.000,00

70300100 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 8.000,00

70300290 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 10,00

70300370 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 53.000,00

70300450 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 120.000,00

70300530 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 500,00

7031 Davki na premičnine 221,00
70310090 Davek na vodna plovila 211,00

70310170 Zamudne obresti od davkov na premičnine 10,00

7032 Davki na dediščine in darila 1.030,00

70320050 Davek na dediščine in darila 1.000,00

70320130 Zamudne obresti od davkov občanov 30,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 30.020,00
70330010 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 3.000,00

70330100 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 27.000,00

70330201 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom 10,00

70330360 Zamudne obresti od davka na promet nepremicnin 10,00

704 Domači davki na blago in storitve 88.700,00
7044 Davki na posebne storitve 500,00

70440380 Davek na dobitke od iger na srečo 500,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 88.200,00
70470001 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradiodvajanja odpadnih voda 50.000,00

70470401 Turistična taksa 3.700,00

70470701 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 1.000,00

70470880 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 33.500,00

706 Drugi davki in prispevki -1.000,00
7060 Drugi davki in prispevki -1.000,00

70609980 Drugi davki - nerazporejeni PDP -1.000,00
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun_2020_sprejeti

71 NEDAVČNI PRIHODKI 442.045,89

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 330.301,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 

odhodki
48,00

71000401 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb - javnega podjetja 48,00

7102 Prihodki od obresti 50,00
71020001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 10,00

71020101 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz namenskih sredstev 10,00

71020201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva 30,00

7103 Prihodki od premoženja 330.203,00
71030001 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove 1.000,00

71030101 Najem poslovnih prostorov 1.900,00

71030201 Prihodki od najemnin za stanovanja 15.000,00

71030301 Prihodki od najemnin za opremo - OŠO 580,00

71030401 Prihodki od drugih najemnin 270.000,00

71030501 Prihodki od zakupnin 1.300,00

71030601 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 600,00

71030602 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - zamudne obresti 10,00

71031101 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 9.035,00

71031230 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 50,00

71039901 Drugi prihodki od premoženja 30.728,00

711 Takse in pristojbine 5.000,00
7111 Upravne takse in pristojbine 5.000,00

71110001 Upravne takse (tar. št. 1 -10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT) 5.000,00

712 Globe in druge denarne kazni 6.550,00
7120 Globe in druge denarne kazni 6.550,00

71200101 Globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine 500,00

71200520 Denarne kazni v upravnih postopkih 50,00

71200701 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 6.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 400,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 400,00

71300001 Prihodki od prodaje blaga in storitev 300,00

71300002 Prihodki od prodaje blaga in storitev - knjige 100,00

714 Drugi nedavčni prihodki 99.794,89
7141 Drugi nedavčni prihodki 99.794,89

71410001 Drugi nedavčni prihodki 100,00

71410501 Prihodki od komunalnih prispevkov 88.000,00

71410601 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 900,00

71419901 Drugi izredni nedavčni prihodki 10.794,89

72 KAPITALSKI PRIHODKI 45.133,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 100,00
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 100,00

72039901 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 100,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 45.033,00
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 14.345,00

72200001 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 7.990,00

72200101 Prihodki od prodaje gozdov 6.355,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 30.688,00

72210001 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 30.688,00

73 PREJETE DONACIJE 5.100,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 5.100,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 100,00

73000001 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 100,00

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 5.000,00
73010001 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 5.000,00
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 885.898,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 429.623,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 429.623,00

74000127 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - požarna taksa 11.800,00

74000132 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - MGRT - 23. člen 299.871,00

74000148 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - MKGP - izvedba projektov 26.352,00

74000405 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - vzdrževanje gozd 16.500,00

74000406 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - MGRT - organi s 5.000,00

74000407 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - drugi prihodki 100,00

74000408 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - nadomestilo za u 70.000,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav

456.275,00

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
iz strukturnih skladov

456.275,00

74120012 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz str 31.711,00

74120013 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz str 63.130,00

74120101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz str 361.434,00
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.935.199,00
40 TEKOČI ODHODKI 1.151.025,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 307.770,00
4000 Plače in dodatki 277.280,00

40000001 Osnovne plače - uprava 221.000,00

40000002 Osnovne plače - župan 35.600,00

40000101 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost - uprava 16.200,00

40000102 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost - župan 3.880,00

40000401 Drugi dodatki - dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat 600,00

4001 Regres za letni dopust 8.466,00
40010001 Regres za letni dopust - uprava 7.525,00

40010002 Regres za letni dopust - župan 941,00

4002 Povračila in nadomestila 12.590,00
40020201 Povračila stroškov prehrane med delom - uprava 6.230,00

40020202 Povračila stroškov prehrane med delom - župan 760,00

40020301 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 5.600,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.000,00
40030201 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re 5.000,00

4004 Sredstva za nadurno delo 4.000,00
40040001 Sredstva za nadurno delo 4.000,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 434,00

40090002 Jubilejne nagrade - župan 434,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 47.565,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24.120,00

40100101 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - uprava 20.700,00

40100102 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - župan 3.420,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 19.340,00

40110001 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje - uprava 15.300,00

40110002 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje - župan 2.535,00

40110101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni - uprava 1.300,00

40110102 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni - župan 205,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 220,00
40120001 Prispevek za zaposlovanje - uprava 195,00

40120002 Prispevek za zaposlovanje - župan 25,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 290,00
40130001 Prispevek za starševsko varstvo - uprava 250,00

40130002 Prispevek za starševsko varstvo - župan 40,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

3.595,00

40150001 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU - 3.100,00

40150002 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU - 495,00
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402 Izdatki za blago in storitve 774.180,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100.119,00

40200001 Pisarniški material in storitve - uprava 3.500,00

40200101 Čistilni material in storitve 4.800,00

40200201 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.800,00

40200302 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja - zgibanke (občina, Krupa, 3.000,00

40200304 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja - sofinanciranje lokalnega č 2.200,00

40200401 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura - redne 1.000,00

40200403 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura - nakup priročnikov - svet za preventi 50,00

40200601 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav - v uradnem glasilu 3.000,00

40200602 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav - drugo (Belokranjec, Dol. List) - upra 5.000,00

40200701 Računalniške storitve - geoinformacijski center 7.700,00

40200802 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve - upravljanje stanovanj 2.900,00

40200803 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve - področje varstva podatkov 2.750,00

40200804 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve - svetovalne storitve 33.000,00

40200901 Izdatki za reprezentanco - župan 2.300,00

40201001 Hrana, storitve menz in restavracij - občina 3.700,00

40209901 Drugi splošni material in storitve - občina 9.000,00

40209903 Drugi splošni material in storitve - občinski praznik 5.000,00

40209904 Drugi splošni material in storitve - upravljanje in vodenje pristopa CLLD 3.419,00

40209905 Drugi splošni material in storitve - muzejska hiša 6.000,00

4021 Posebni material in storitve 5.130,00

40211101 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 130,00

40219901 Drugi posebni materiali in storitve - mrliško ogledna služba 5.000,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 90.650,00

40220001 Električna energija - občina 2.600,00

40220002 Električna energija - knjižnica, kulturni dom, muzej 4.500,00

40220003 Električna energija - drugo (pokopališča, ostalo) 800,00

40220004 Električna energija - javna razsvetljava 29.500,00

40220101 Poraba kuriv in stroški ogrevanja - občina 5.500,00

40220103 Poraba kuriv in stroški ogrevanja - Brunskoletova hiša 4.400,00

40220104 Poraba kuriv in stroški ogrevanja - muzejska hiša 4.000,00

40220301 Voda in komunalne storitve - občina 550,00

40220302 Voda in komunalne storitve - kulturni dom in muzejska stavba 700,00

40220305 Voda in komunalne storitve - pokopališča 700,00

40220401 Odvoz smeti - občinska stavba 1.900,00

40220402 Odvoz smeti - javni prostori, pokopališča 1.500,00

40220501 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 4.500,00

40220601 Poštinina in kurirske storitve 6.000,00

40229901 Druge storitve komunikacij in komunale 20.000,00

40229903 Druge storitve komunikacij in komunale - vzdrževanje vodovodnega sistema Srednja 3.500,00

4023 Prevozni stroški in storitve 9.350,00

40230001 Goriva in maziva za prevozna sredstva 4.000,00

40230101 Vzdrževanje in popravila vozil 2.000,00

40230401 Pristojbine za registracijo vozil 850,00

40230501 Zavarovalne premije za motorna vozila 2.250,00

40230601 Stroški nakupa vinjet in urbane 250,00

4024 Izdatki za službena potovanja 3.850,00
40240001 Dnevnice za službena potovanja v državi - uprava 100,00

40240002 Dnevnice za službena potovanja v državi - občinski svet 100,00

40240004 Dnevnice za službena potovanja v državi - župan 100,00

40240101 Hotelske in restavracijske storitve v državi - uprava 100,00

40240104 Hotelske in restavracijske storitve v državi - župan 200,00

40240201 Stroški prevoza v državi - uprava 1.000,00

40240202 Stroški prevoza v državi - občinski svet 200,00

40240203 Stroški prevoza v državi - nadzorni odbor 100,00

40240204 Stroški prevoza v državi - župan 600,00

40240302 Dnevnice za službena potovanja v tujini - župan 200,00

40240303 Dnevnice za službena potovanja v tujini - uprava 300,00

40240402 Hotelske in restavracijske storitve v tujini - župan 200,00

40240403 Hotelske in restavracijske storitve v tujini - uprava 200,00

40240502 Stroški prevoza v tujini - župan 100,00

40240503 Stroški prevoza v tujini - uprava 300,00
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40249902 Drugi izdatki za službena potovanja - župan 50,00

4025 Tekoče vzdrževanje 400.600,00
40250001 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.000,00

40250101 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 4.000,00

40250301 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - objektov naravne in kulturne dediščine 2.500,00

40250304 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - vzdrževanje Semiča in središč 20.000,00

40250305 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - javne razsvetljave 10.000,00

40250308 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - vzdrževanje lokalnih cest 170.000,00

40250309 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - vzdrževanje javnih poti 20.000,00

40250310 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - vzdrževanje občinskih cest - cestna signalizacij 4.000,00

40250311 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - vzdrževanje gozdnih cest 50.000,00

40250312 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - pluženje cest 50.000,00

40250313 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - vzdrževanje kraške učne poti 9.000,00

40250314 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - vzdrževanje učnih in pohodnih poti 6.000,00

40250315 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - vzdrževanje avtobusnih postajališč 100,00

40250316 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - vzdrževanje učnega vrta 3.000,00

40250317 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - vzdrževanje športnih objektov 9.000,00

40250319 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - praznična okrasitev naselij 3.500,00

40250320 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - kolesarske poti 2.000,00

40250321 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - muzejska hiša 5.000,00

40250322 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - sanitarna sečnja 3.000,00

40250401 Zavarovalne premije za objekte 3.100,00

40251101 Tekoče vzdrževanje druge opreme 500,00

40251201 Zavarovalne premije za opremo 4.000,00

40251401 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 12.000,00

40251501 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 1.000,00

40259901 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje - tekoči stroški občinskih stanova 1.000,00

40259902 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje - zavarovanje Kulturni center 5.900,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.300,00

40260801 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov 1.300,00

4029 Drugi operativni odhodki 163.181,00
40290003 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev - občinski svet 100,00

40290004 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev - nadzorni odbor 700,00

40290005 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev - župan 1.500,00

40290006 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev - uprava 2.500,00

40290101 Plačila avtorskih honorarjev - občina 11.100,00

40290301 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.000,00

40290501 Sejnine udeležencem odborov - občinski svet 8.500,00

40290502 Sejnine udeležencem odborov - nadzorni odbor 4.700,00

40290503 Sejnine udeležencem odborov - sejnine občinski svet 18.000,00

40290504 Sejnine udeležencem odborov - nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podž 8.500,00

40292003 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 6.000,00

40292201 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 5.570,00

40293001 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 280,00

40293801 Prejemki zunanjih sodelavcev - občinski svet 3.500,00

40293802 Prejemki zunanjih sodelavcev - župan 8.500,00

40299902 Drugi operativni odhodki - plakete, priznanja občine 250,00

40299904 Drugi operativni odhodki - varstvo okolja (deratizacija, odvzemi vzorcev) 1.320,00

40299905 Drugi operativni odhodki - civilna zaščita 6.500,00

40299918 Drugi operativni odhodki - drugi odhodki 6.000,00

40299920 Drugi operativni odhodki - prispevek ZPIZ - sejnine očinski svet 3.500,00

40299921 Drugi operativni odhodki - prispevek ZPIZ - sejnine nadzorni odbor 420,00

40299924 Drugi operativni odhodki - katalog informacij javnega značaja 1.300,00

40299925 Drugi operativni odhodki - odhodek negativnih obresti 1.000,00

40299927 Drugi operativni odhodki - geodetske storitve 17.000,00

40299929 Drugi operativni odhodki - urejanje spletne strani občine 2.600,00

40299930 Drugi operativni odhodki - izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja (39. čl 5.500,00

40299939 Drugi operativni odhodki - skupni regionalni projekti 8.000,00

40299940 Drugi operativni odhodki - prispevek ZPIZ - župan, podžupan 770,00

40299944 Drugi operativni odhodki - energetsko knjigovodstvo 2.100,00

40299946 Drugi operativni odhodki - sofinanciranje lokalne televizije 6.000,00

40299947 Drugi operativni odhodki - sofinanciranje RRP za JV Slovenijo za leta 2014 - 2020 821,00

40299948 Drugi operativni odhodki - prispevek ZZ - podžupan 50,00

40299949 Drugi operativni odhodki - prispevek ZZ - sejnine - nadzorni odbor 50,00
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40299950 Drugi operativni odhodki - prispevek ZZ - sejnine - občinski svet 300,00

40299951 Drugi operativni odhodki - aktivnosti promocije zdravja 2.000,00

40299952 Drugi operativni odhodki - koordinacija regijskih projektov 900,00

40299954 Drugi operativni odhodki - sistem za zaščito, reševanje in pomoč 1.000,00

40299955 Drugi operativni odhodki -  izvajanje strategije razvoja turizma v Beli krajini 13.350,00

40299956 Drugi operativni odhodki -  stroški, povezani z nakupi zemljišč 1.000,00

40299957 Drugi operativni odhodki -  vodenje ogledov muzejska hiša 1.000,00

403 Plačila domačih obresti 6.000,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 6.000,00

40310101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 6.000,00

409 Rezerve 15.510,00
4090 Splošna proračunska rezervacija 10.510,00

40900001 Splošna proračunska rezervacija 10.510,00

4091 Proračunska rezerva 5.000,00
40910001 Proračunska rezerva 5.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1.887.388,00

410 Subvencije 261.295,00
4100 Subvencije javnim podjetjem 132.200,00

41000001 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl 74.000,00

41000002 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl 4.200,00

41000003 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl 27.000,00

41000004 Subvencije gospodinjstvom - odpadna voda - subvencioniranje izgradnje malih čistil 5.000,00

41000005 Subvencije gospodinjstvom - odpadna voda - subvencioniranje izgradnje kanalizacij 5.000,00

41000006 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl 17.000,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 129.095,00

41020102 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom - subvencioniranje obre 20.000,00

41021401 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih - sofinanciranje 3.850,00

41021706 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - skrb za zapuščene živali 4.000,00

41021711 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva 30.000,00

41021712 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - oprostitev plačila komunalnega prispevka - sta 12.000,00

41029905 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - štipendijska shema 1.145,00

41029906 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - garancijska shema 2.300,00

41029907 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - subvencioniranje priprave vl 5.000,00

41029908 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - sofinanciranje izobraževanj p 800,00

41029909 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - podjetniški inkubator Bela kr 10.000,00

41029912 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - državna pomoč - oprostitev p 40.000,00
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411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 877.238,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 8.000,00

41110301 Darilo ob rojstvu otroka 8.000,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.600,00
41129901 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti - pomoč socialno ogroženim 1.600,00

41129902 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti - enkratne socialne pomoči 2.000,00

4119 Drugi transferi posameznikom 865.638,00

41190001 Regresiranje prevozov v šolo - prevozi za osnovno šolo z avtobusom 107.000,00

41190002 Regresiranje prevozov v šolo - prevozi za osnovno šolo s kombijem 7.880,00

41190003 Regresiranje prevozov v šolo - prevozi - najeti kombi 8.000,00

41190004 Regresiranje prevozov v šolo - ostali prevozi osnovna šola 18.130,00

41190201 Doplačila za šolo v naravi 1.200,00

41190801 Denarne nagrade in priznanja 240,00

41190901 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni socialni zavodi 47.000,00

41190902 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni socialni zavodi 31.500,00

41192001 Subvencioniranje stanarin 8.100,00

41192101 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 588.000,00

41192102 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - dodatni popusti pri p 25.000,00

41192201 Izplačila družinskemu pomočniku 1.000,00

41199906 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - kolesarski izpiti v osnovni šoli 438,00

41199908 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - letovanje otrok 450,00

41199909 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - obnove fasad 5.000,00

41199911 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - plačilo pogrebnih stroškov za um 1.700,00

41199912 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - podpora mladim družinam za reš 15.000,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 211.580,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 211.580,00

41200001 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - rdeči križ 2.500,00

41200002 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - humanitarni programi 4.000,00

41200003 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - kulturni programi 20.700,00

41200004 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - tehnična kultura 300,00

41200006 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - izvajanje gasilske javn 120.000,00

41200007 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - društva župan 3.000,00

41200008 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - šport v gasilstvu 300,00

41200009 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - športni programi 24.750,00

41200010 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - programi v turizmu 15.000,00

41200012 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - financiranje političnih 4.000,00

41200023 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - programi drugih društ 3.250,00

41200024 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - programi društev prija 2.600,00

41200037 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - programi Lokalne akci 1.980,00

41200041 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - vzdrževanje letališča P 500,00

41200043 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - sofinanciranje javnih d 7.200,00

41200044 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - financiranje svetniških 500,00

41200045 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - pokroviteljstva občine 1.000,00
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413 Drugi tekoči domači transferi 537.275,00
4130 Tekoči transferi občinam 18.000,00

41300302 Sredstva, prenesena drugim občinam - organi skupne občinske uprave 18.000,00

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 37.000,00
41310501 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 37.000,00

4132 Tekoči transferi v javne sklade 700,00
41320002 Tekoči transferi v javne sklade - javni sklad za kulturne dejavnosti Črnomelj 700,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 481.575,00

41330001 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - osn 55.550,00

41330002 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - KC 73.970,00

41330003 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - knji 46.458,00

41330101 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev - osnovna šola 8.140,00

41330102 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev - KC Semič 12.035,00

41330103 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev - knjižnica Črno 6.640,00

41330201 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - osnovna šola 92.500,00

41330202 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - glasbena šola 7.000,00

41330215 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - Ljudska knjiznica Č 7.607,00

41330216 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - vrtec 39.690,00

41330218 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - socialno varstvo - p 14.000,00

41330219 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - socialno varstvo - p 30.000,00

41330222 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - socialno varstvo - s 3.300,00

41330223 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - osnovna šola - naci 500,00

41330224 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - vrtec - zavarovanje 900,00

41330227 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - osnovna šola - nab 600,00

41330230 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - KC Semič 52.500,00

41330232 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - Belokranjski muzej 4.485,00

41330233 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - posvetovalnica za u 1.600,00

41330234 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - osnovna šola - stori 1.400,00

41330235 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - izobraževanje odra 2.000,00

41330236 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - Osnovna šola - zav 5.200,00

41330238 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - knjižnica Črnomelj 5.500,00

41331001 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kole. dodat. pokojninskega zavarovanja 10.000,00
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.642.649,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.642.649,00
4202 Nakup opreme 25.700,00

42020001 Nakup pisarniškega pohištva 5.000,00

42020201 Nakup strojne računalniške opreme 17.500,00

42022401 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.500,00

42023801 Nakup telekomunikacijske opreme 700,00

42029901 Nakup druge opreme in napeljav - nakup opreme za civilno zaščito 1.000,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.065.069,00
42040117 Novogradnje - Komunalna infrastruktura PSC Vrtača 105.104,00

42040146 Novogradnje - pokopališče in mrliška vežica Semič 140.185,00

42040148 Novogradnje - zamenjava hidrantov 4.000,00

42040150 Novogradnje - športna igrišča 86.573,00

42040156 Novogradnje - Cero DBK - MBO 60.000,00

42040171 Novogradnje - gozdne ceste 84.563,00

42040191 Novogradnje - ekološki otoki 4.000,00

42040246 Rekonstrukcije in adaptacije - Nepredvidena vzdrževalna dela - odpadna voda 7.000,00

42040247 Rekonstrukcije in adaptacije - Nepredvidena vzdrževalna dela 20.000,00

42040248 Rekonstrukcije in adaptacije - obnove infrastrukture 220.000,00

42040262 Rekonstrukcije in adaptacije - projekt "Doživetje skrivnosti voda" 237.504,00

42040264 Rekonstrukcije in adaptacije - Nepredvidena vzdrževalna dela - odlagališča 2.000,00

42040265 Rekonstrukcije in adaptacije - preplastitev cest v tekočem letu 94.140,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 463.688,00
42050002 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - občinskih stanovanj 8.960,00

42050005 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - investicijsko vzdrž. ZD Črnomelj - ZP Semič 1.500,00

42050008 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - občinskih stanovanj - rezervni sklad 4.000,00

42050009 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - občinske stavbe 5.700,00

42050012 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - poslovni prostori 500,00

42050014 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - zbirni center Semič 14.996,00

42050016 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - OŠO 3.000,00

42050017 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - cestna infrastruktura 70.000,00

42050018 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - vrtec Sonček Semič 208.886,00

42050019 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - CeROD 6.000,00

42050020 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - objekti skupnega pomena 118.146,00

42050021 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - varstvo gozdov in gozdne ceste 10.000,00

42050022 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - kulturni center in okolica 12.000,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 66.852,00
42060001 Nakup zemljišč - kupnine 66.852,00

4207 Nakup nematerialnega premoženja 540,00
42070301 Nakup licenčne programske opreme 540,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

20.800,00

42080416 Načrti in druga projektna dokumentacija - gozdne ceste 5.000,00

42080436 Načrti in druga projektna dokumentacija - mrliške vežice 5.000,00

42080489 Načrti in druga projektna dokumentacija - projekt kanalizacij in ČN 3.800,00

42089902 Plačila drugih storitev in dokumentacije - cenitve nepremičnin 7.000,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 254.137,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki

130.000,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 60.000,00
43100013 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - kulturna dediščin 60.000,00

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali 
občin

70.000,00

43110002 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin - vo 50.000,00

43110004 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin - go 20.000,00
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432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 124.137,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 124.137,00

43230001 Investicijski transferi javnim zavodom - nabava osnovnih sredstev osnovna šola 20.000,00

43230002 Investicijski transferi javnim zavodom - investicijsko vzdrževanje osnovna šola 25.000,00

43230003 Investicijski transferi javnim zavodom - nabava osnovnih sredstev otroško varstvo 1.400,00

43230004 Investicijski transferi javnim zavodom - investicijsko vzdržev. otroško varstvo 6.200,00

43230005 Investicijski transferi javnim zavodom - investicija v ZD Črnomelj 65.537,00

43230010 Investicijski transferi javnim zavodom - nabava osnovnih sredstev v KC Semič 5.000,00

43230012 Investicijski transferi javnim zavodom - knjižnica Črnomelj 1.000,00
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

     (I. - II.)
     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-220.477,11

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)
     (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
      minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-214.527,11

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)

     (70 + 71) - (40 + 41)
     (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

740.177,89
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IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00
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VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 149.900,00
50 ZADOLŽEVANJE 149.900,00

500 Domače zadolževanje 149.900,00
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 149.900,00

50030701 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti - MGRT po 23. členu - po 149.900,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 149.801,00
55 ODPLAČILA DOLGA 149.801,00

550 Odplačila domačega dolga 149.801,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 100.000,00

55010101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 100.000,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 49.801,00
55030701 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti - MGRT (23. člen ZFO 49.801,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-220.378,11

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 99,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 220.477,11

220.378,11
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 
PRETEKLEGA LETA
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