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Zadeva: Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine 
 
 
A) IZVRŠEVANJE SKLEPOV 12. REDNE SEJE: 
Vsi sklepi so bili poslani v objavo na spletno stran občine www.semic.si v katalog informacij javnega 
značaja/seje/12. seja. 
 
1. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o ustanovitvi javnega zavoda »Večnamenski kulturni center 

Semič« v prvi obravnavi: 
Odlok je bil sprejet v prvi obravnavi s predlaganimi spremembami in dopolnitvami, ki so umeščene v tekst 
odloka za drugo obravnavo; odlok je sestavni del gradiva 13. redne seje. 
 
2. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega proračuna za 

leto 2008: 
Vsebina sklepa je bila umeščena v program za pripravo proračuna in se že izvaja.  
 
3. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 

Semič v prvi obravnavi: 
Sklep je bil izhodišče za drugo obravnavo, ki sta se opravili na isti seji. 
 
4. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 

Semič v drugi obravnavi: 
Odlok je bil dne 13.06.2008 objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/2008. 
 
5. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega 

proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič: 
Pravilnik je bil dne 13.06.2008 objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/2008. 
 
6. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna 

Občine Semič za leto 2007: 
Odlok je bil dne 13.06.2008 objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/2008. 
 
7. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o izdaji soglasja k »Odloku o spremembah in dopolnitvah 

odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Črnomelj« in k Odloku 
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
»Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj«: 

Soglasje je bilo posredovano Občini Črnomelj, ki je zanju zaprosila. 
 
8. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o dodelitvi finančne pomoči PGD Črešnjevec v višini 300,00 

EUR: 
Sklep je bil posredovan PGD Črešnjevec in tudi že realiziran.  
 
9. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o uveljavitvi sklepa št. 014-01/2006-16 o razrešitvi Antona 

Malenška s funkcije člana Nadzornega sveta JP Komunala Črnomelj d.o.o.: 
Sklep je bil posredovan g. Malenšku, JP Komunala Črnomelj d.o.o. in Občini Črnomelj. 
 
10. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o uveljavitvi sklepa št. 014-01/2006-17 o imenovanju Ivana 

Sepaherja za člana Nadzornega sveta JP Komunala Črnomelj d.o.o.: 
Sklep je bil posredovan imenovanemu, JP Komunala Črnomelj d.o.o. in Občini Črnomelj. 



 
11. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 

uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« v drugi obravnavi: 
Sklep je bil posredovan Občini Črnomelj in Občini Metlika. Občina Črnomelj bo poskrbela za objavo v 
Uradnem listu RS. 
 
12. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o izdaji ocene in soglasja k oceni delovne uspešnosti 

ravnateljice OŠ Semič: 
Sklep je bil posredovan vlagatelju Svetu OŠ Belokranjskega odreda Semič in ravnateljici. 
 
13. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Premoženjske bilance Občine Semič za leto 2007: 
S potrditvijo smo s stališča premoženja občine zaključili leto 2007 in dokument vložili v ustrezne 
evidence. 
 
14. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o izdaji soglasja k Letnemu poročilu Javnega zavoda RIC 

Bela krajina za leto 2007:  
Sklep je bil posredovan javnemu zavodu RIC Bela krajina in Občini Črnomelj kot soustanoviteljici. 
 
15. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o izdaji soglasja k Planu poslovanja Javnega zavoda RIC 

Bela krajina za leto 2008:  
Sklep je bil posredovan javnemu zavodu RIC Bela krajina in Občini Črnomelj kot soustanoviteljici. 
 
 
 
B) AKTIVNOSTI OBČINE:  
 
1. Večnamenski kulturni center Semič z ureditvijo dostopa: dela na objektu in dostopni cesti se 

nemoteno izvajajo in zasledujejo terminski plan, po katerem naj bi bil objekt predan v uporabo ob 
praznovanju občinskega praznika, oktobra 2008. Ravna streha je izvedena in prekrita s prodcem, 
izvajajo se instalacijska dela, polaganje keramike in finalnega tlaka, delno tudi slikopleskarska dela; 
začeta so dela na urejanju fasade. Na mestu, kjer je stal star kulturni dom se izvajajo dela gradnje 
parkirišča z izvedbo opornega zidu. V sklopu dostopne ceste je del ceste že asfaltiran, del v 
neposredni bližini gradbišča pa še ne. Trenutno se izvajajo priprave na tlakovanje površin za pešce.  

 
Pri postopku zadolževanja smo že izvedli prvo črpanje kredita in ga namenili za poplačilo obveznosti 
gradnje, za kar je tudi najet. 
 
Pri prijavi na razpis Ministrstva za kulturo za nakup notranje opreme smo bili uspešni, saj smo dne 
10.06.2008 prejeli obvestilo o odobritvi sredstev v predlagani višini 63.387,00 EUR. Ministrstvo nam 
je nekoliko spremenilo dinamiko koriščenja, vendar predlagane višine ni spremenilo. Tako imamo za 
leto 2008 odobrenih 52.607,00 EUR, za leto 2009 pa 10.780,00 EUR. Projekt opreme je skoraj 
pripravljen za izvedbo javnega razpisa za izbiro dobavitelja le-te. Razpisali ga bomo naslednji teden. 

2. Komunalna infrastruktura v romskem naselju Sovinek: dela okoli izgradnje komunalne 
infrastrukture (vodovoda, kanalizacije, poti) na trasi cest A in B ter čistilna naprava so zaključena, 
ureja se dokumentacija za tehnični pregled. 

 
Uradnega odgovora na vlogi na javni razpis SVLR za nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture 
na trasi ceste C in za nakup zemljišča še nismo prejeli, neuradno pa smo bili pri obeh vlogah uspešni. 

3. Športno igrišče Krvavčji Vrh: dela se nadaljujejo in bodo zaključena do konca junija 2008. 
4. Belokranjski vodovod – 1. faza: Vloga za tehnični pregled je bila na Upravno enoto oddana 

09.06.2008 in pričakujemo, da bo tehnični pregled razpisan v naslednjih dneh. V naslednjih dneh se 
predvideva poskusni zagon klorirne naprave na črpališču VH Blatnik, na podlagi česar se bo izvedlo 
črpanje pred odvzemom vzorcev vode za pregled s strani ZZV Novo mesto. 

5. Belokranjski vodovod – 2 faza: Trenutno je dopolnjena vloga na ponovnem pregledu s strani 
pobude JASPERS in bo nato posredovana še na SVLR, ki naj bi svojo potrditev dala do konca junija 
2008. V tem času se izvajajo tudi pregledi razpisnih dokumentacij za gradnjo, nadzor in odnose z 
javnostmi. Takoj po formalni pridobitvi sklepa s strani SVLR bomo izvedli javne razpise za izbiro 
izvajalcev, ki naj bi bili zaključeni v jesenskem času tega leta. Z gradnjo bo mogoče začeti 
predvidoma proti koncu leta 2008.  

6. Balinišče v okolici šole: dela so končana, na balinišču bodo športne aktivnosti izvajali člani 
Upokojenskega društva Semič in drugi zainteresirani. 

7. Kanalizacija Kašča: dela so zaključena.  



8. Vodovod Stara gora: Glavni vod od domačije Krakar do domačije Kokošar je zgrajen, hišni priključki 
so v fazi izvedbe.  

9. Občinski prostorski načrt Občine Semič: smo v zaključni fazi izbire izdelovalca. Predvidevamo, da 
bo z izdelavo pričel takoj po podpisu pogodbe. Aktivnosti v zvezi z izdelavo: 
- izdelava osnutka OPN – september 2008 
- javna razgrnitev osnutka OPN – oktober 2008  
- pridobitev smernic s strani nosilcev urejanja prostora (pristojna ministrstva) – november 2008  
- izdelava dopolnjenega osnutka OPN – december 2008  
- obravnava na občinskem svetu – januar 2009 
- izdelava končnega elaborata in potrditev na Vladi RS – marec 2009. 
10. Izdelava sprememb Dolgoročnega plana in razširitev ZN PSC Vrtača: za izvajalca smo izbrali 

podjetje Urbi d.o.o., ki je že pričelo z izdelavo; sprememba je potrebna zaradi potreb novih 
lastnikov zemljišč po večjih površinah za proizvodnjo. 

11. Odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v Občini Semič:   
Občina je v roku oddala vlogo za pridobitev sredstev na Ministrstvo za gospodarstvo. Dne 17.06.2008 
smo prejeli le zahtevo po predložitvi investicijskega programa, kar jim bomo predložili v najkrajšem času. 
Drugih dopolnitev zaenkrat ne zahtevajo in upamo, da bo naša vloga kmalu rešena in izdana odločitev o 
odobritvi sredstev. Za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje smo po postopku konkurenčnega dialoga 
izbrali podjetje Tritel d.o.o, ki je tudi edino oddalo svojo vlogo na javni razpis.  

12. Obnova vodnjakov in vodnih virov: na razpis podjetja Helios in Ministrstva za okolje in prostor, 
smo prijavili investicijo obnove vodne jame na Lipovcu, za kar nam je bilo odobrenih 2.000,00 
EUR sredstev.  

13. Zamenjava avtomobila za pomoč na domu: v tem tednu smo nabavili nov osebno vozilo za 
potrebe pomoči na domu, in sicer smo vozilo Atos zamenjali z vozilom Getz. S tem smo 
izvajalkama pomoči na domu ter občanom, ki potrebujejo storitve prevoza, omogočili boljše 
pogoje dela in bivanja. 

14. Ureditev križišča v Semiču: odstranili smo lipo iz križišča in površino asfaltirali. V najkrajšem 
času bodo narejene tudi talne označbe, s čimer bodo prometni pogoji v križišču  nekoliko 
ugodnejši. Umik lipe je nekatere občane zelo razburil, vendar kljub temu menimo, da je stanje v 
križišču sedaj bolj pregledno, kar je bil tudi namen umika. Predlagamo, da se namesto te lipe na 
primernem prostoru v Semiču posadi nova lipa ali celo več lip, s čimer bomo nadomestili njeno 
izgubo. 

 
 
 
C) POJASNILA SVETNIŠKIH VPRAŠANJ: 
 
Odpadni gradbeni material pri spomeniku Tri roke: material je odpeljan. 
Vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje: občina je vložila šest zahtevkov in vsi so že 
rešeni ter za vse podpisani predlogi za poravnavo v skupni višini 796.549,21 EUR, kar predstavlja 
znesek, ki ga bomo po prejemu v proračun glede na vlaganja na posamezni trasi, lahko razdelili med 
naše občane. Pristopili bom k pripravi in javni objavi seznama vlagateljev s pozivom po dokončni 
uskladitvi (nekateri vlagatelji so že umrli in bo potrebno urediti nasledstvo), dali pa bomo še  možnost 
prijave tistim, ki svoje prijave niso oddali. Glede na vlaganja na posamezni trasi bomo pripravili razdelilnik 
dodeljenih sredstev in jih po vplačilu v proračun prenakazali posameznim upravičencem. Pričakujemo, da 
bomo prva nakazila v proračun prejeli v začetku avgusta.  
Kanalizacija Sela: popravilo jaškov bo izvedel izvajalec gradnje. 
Predlog za postavitev merilcev hitrosti na Roški cesti: za začetek smo policiji predlagali poostren 
nadzor na tej cesti; če se hitrosti ne bodo znižale, bomo pristopili tudi k predlagani morebitni rešitvi. 
Predlog za ureditev zunanjosti občinske stavbe: pričakujemo ponudbe za pleskanje fasade, oken in 
hodnikov. 
Poškodovana tabla za označitev vinske ceste na Gabru: poškodovana tabla je odstranjena.  
Prehod za pešce preko državne ceste pri pošti: izvedba prehoda je naročena. 
Prehod za pešce preko državne ceste pri odcepu za Vavpčo vas: predlagali bomo prestavitev table 
naselja Semič proti gospodinjstvu Cekuta, s čimer bo hitrost omejena na 50 km/h. 
Predlog za zarisanje mejne črte pločnika ob državni cesti pri OŠ Semič: črte so naročene izvajalcu 
vzdrževanja v sklopu označb cestišča v Semiču. 
 
 
 
 
Pripravila:         Predlagatelj: 
Polona Kambič                                                                                                       Ivan Bukovec, župan 


