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

Številka: 032-08/2019-3 
 
Zadeva: Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine 
 
A) IZVRŠEVANJE SKLEPOV: 
Sklepi so bili poslani v objavo na spletno stran občine, www.semic.si, v katalog informacij javnega 
značaja/seje 2019/ 1. redna seja. 
 
 
Sklepi 3. redne seje, dne 24. 1.  2019: 

 
1. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu predloga Programa dela Občinskega sveta 

Občine Semič v letu 2019: 
Program dela je bil posredovan vsem članom občinskega sveta in vsem zaposlenim v občinski upravi in 
je podlaga za pripravo gradiv za seje občinskega sveta v letu 2019. 
 

2. Sklepi Občinskega sveta Občine Semič o seznanitvi s  
- Poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta v šolskem letu 2017/2018 in LDN 

2018/2019 Glasbene šole Črnomelj 
- Poročilom o realizaciji LDN 2017/2018 in LDN 2018/2019 OŠ Belokr. odreda Semič 

Sklepi so priloženi v dokumentacijo posamezne zadeve in poslani pripravljalcem gradiv. 
 

3. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2019 
s pripombami za prvo obravnavo: 
Odlok je bil podlaga za pripravo predloga za drugo obravnavo, ki je uvrščen na dnevni red 4. redne seje 
občinskega sveta. 
 

4. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem občine za leto 2019 za prvo obravnavo: 
Sklep je bil podlaga za pripravo predloga za drugo obravnavo, ki je predlagan za to sejo občinskega 
sveta. 

 
5. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Letnega načrta ravnanja s premičnim 

premoženjem občine za leto 2019 za prvo obravnavo: 
Sklep je bil podlaga za pripravo predloga za drugo obravnavo, ki je predlagan za to sejo občinskega 
sveta. 

 
6. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Kadrovskega načrta: 

Sklep je bil podlaga za pripravo predloga za drugo obravnavo, ki je predlagan za to sejo občinskega 
sveta. 
 

7. Sklep Občinskega sveta Občine Semič, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Semič za 
leto 2019 opravi javna razprava: 
V času od 25.1.2019 do 11.2.2019 je bil Odlok o proračunu v javni obravnavi, javna predstavitev pa je 
bila izvedena dne 6.2.2019.  
 

8. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Odloka o določitvi takse za obravnavanje 
zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Semič za prvo obravnavo: 
Odlok je bil podlaga za pripravo predloga za drugo obravnavo, ki je uvrščen na dnevni red 4. redne seje 
občinskega sveta. 
 
 



9. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Semič 
za prvo obravnavo: 
Odlok je bil podlaga za pripravo predloga za drugo obravnavo, ki je uvrščen na dnevni red 4. redne seje 
občinskega sveta. 
 

10. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Sklepa o potrditvi predloga spremembe 
občinske meje: 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6 dne 30.1.2019. 
 

11. Sklep Občinskega sveta Občine Semič, da se ustanovi odbor (komisija) za mlade v Občini Semič, 
ki ga ustanovi županja. Odbor je sestavljen iz predstavnikov občinskega sveta in zunanjih 
članov, pri čemer večino predstavljajo zunanji člani. Politične stranke, listo in javnost se pozove 
za podajo predlogov za članstvo v odboru. Za predsednico odbora se imenuje članico 
občinskega sveta, Urško Banovec: 
Dne 28. 1. 2019 je bil predstavnikom strank in list, zastopanih v Občinskem svetu Občine Semič ter 
javnosti posredovan poziv za dostavo predlogov za imenovanje Odbora za mlade v Občini Semič v 
mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki ga bo kot svoje posvetovalno telo imenovala županja. Rok za 
dostavo predlogov je bil 12.2.2019. Do navedenega roka je za člane odbora prispelo 9 predlogov s strani 
strank in liste ter 11 predlogov s strani javnosti. KMVI se je sestala dne 13.2.2019 in pripravila predlog 
županji za imenovanje odbora (predsednica Urška Banovec + 5 članov odbora). Do priprave tega 
gradiva županja Odbora še ni imenovala, tako da bodo člani občinskega sveta o sestavi odbora 
obveščeni na sami seji. 
 

12. Sklepi Občinskega sveta Občine Semič o seznanitvi s Poročili o dodeljenih sredstvih v Občini 
Semič v letu 2018 za: izvajanje letnega programa športa, sofinanciranje obnove kulturne 
dediščine, obnove fasad na objektih v Občini Semič, enkratne denarne pomoči mladim družinam 
pri prvem reševanju stanovanjskega problema, izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov 
na javno kanalizacijo ter nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav: 
Sklepi so priloženi arhivski dokumentaciji posameznega razpisa. 
 
 

B) AKTIVNOSTI OBČINE:  
 

Po uveljavitvi proračuna za leto 2019 (predvidoma v začetku marca 2019) bomo pričeli z aktivnostmi na 
projektih, ki smo jih predvideli v proračunu. Podrobneje bomo aktivnosti po posameznih projektih 
predstavili v poročilih pri naslednjih rednih sejah OS, ko se bodo dela začela izvajati na terenu. 

 
 
1. Operacija »Doživetje skrivnosti voda« (akronim: Misterion) 

Projekt Misterion je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020. V projektu, ki se izvaja od julija 2017 in se bo 
zaključil 31. 12. 2019, sodeluje pet partnerjev: Občina Semič kot vodilni partner in partnerji Općina 
Kamanje, Občina Metlika, LAG Vallis Colapis, Kompas Novo mesto d.o.o. in trije pridruženi partnerji. 
Glavni skupni cilj projekta je ohraniti in povečati privlačnost edinstvene naravne in kulturne dediščine 
projektnega območja ter razviti trajnostni turistični produkt. 

 
Investicijski projekt Občine Semič vključuje obnovo in ureditev muzejske hiše v Semiču z urejeno 
interaktivno razstavo naravne dediščine Bele krajine ter ureditev kraške učne poti, vključno z gradnjo 
viseče brvi čez reko Krupo. 

 
Obnova muzejske hiše je zaključena, uporabno dovoljenje bo pridobljeno predvidoma v marcu 2019. V 
teku je izdelava projekta za izvedbo stalne razstave »Narava Bele krajine«, sama postavitev razstave pa 
bo zaključena do 30. 9. 2019.  
 
Ureditev kraške učne poti se izvaja v prvi polovici leta 2019 in obsega: ureditev dostopa do Judovske 
hiše, postavitev učilnice v naravi in razgledne točke, postavitev opreme za obiskovalce, didaktična igrala, 
označitev elementov dediščine ter izgradnjo brvi čez Krupo in s tem podaljšanje kraške učne poti za 
2500 m.  
 
Izgradnja viseče brvi čez reko Krupo: trenutno so v izvedbi pripravljalna dela in gradbena dela za 
sidrišča brvi. Predviden zaključek del je konec aprila 2019. 
 
Aktivnosti v občini Metlika so: ureditev učne poti Obrh, ureditev okolice izvira in perišče Obrh, postavitev 
točke za obiskovalce Vidovec-Zdenc ter izdaja zbornika »Podzemni izvir Obrh; vir življenja v Metliki 
nekoč – danes - jutri«. V Općini Kamanje se ukvarjajo z arheološkimi izkopavanji, interaktivno 



multimedijsko predstavitvijo arheološke dediščine ter ureditvijo arheološkega parka. LAG Vallis Colapis 
je zadolžen za nabavo promocijskega materiala, organizacijo strokovne ekskurzije, izdelavo kompleta 
profesionalnih fotografij in snemanje kratkih promocijskih filmov. Kompasom Novo mesto d.o.o. je 
izvedel evalvacijo dediščine projektnega območja in je skupaj z LAG Vallis Colapis zadolžen za izvajanje 
animacijskih delavnic, izvedbo javnega natečaja za izdelavo spominkov in promocijo turističnega 
produkta. 
 

2. Projektne dokumentacije 
V izdelavi so naslednje projektne dokumentacije: 
- Obnova opornega zidu od Brunskoletove hiše do župnišča 
- Kanalizacija Oskoršnica. 
 
Izdelane so naslednje projektne dokumentacije: 
- Prehod za pešce preko državne ceste v Kašči (predračunska vrednost 28.765 EUR z DDV) 
- Ureditev avtobusnih postajališč in premik ceste pri gasilskem domu v Stranski vasi (predračunska 

vrednost: 250.000 EUR z DDV) 
- Obračališče in Bus postajališče Štrekljevec (predračunska vrednost 180.000 EUR)    
- Pločnik in JR Podreber (predračunska vrednost 507.300 EUR) 
- Pločnik in JR Štrekljevec – 2. faza (ocenjena vrednost 100.000 EUR) 
- Kanalizacija in ČN Krupa - Moverna vas (predračunska vrednost 474.000 EUR) 
- Kanalizacija Vavpča vas, Sadinja vas (predračunska vrednost 1.351.000 EUR) 
- Rekonstrukcija mrliške vežice Semič (predračunska vrednost 234.000 EUR) 
- Izgradnja Mrliške vežice Gradnik (predračunska vrednost 103.000 EUR) 
- Izgradnja Mrliške vežice Rožni Dol – rekonstrukcija obstoječe (predračunska vrednost 56.000 EUR) 
- Izgradnja Mrliške vežice Črmošnjice (predračunska vrednost 89.000 EUR) 
- Medetaža jedilnice v OŠ (predračunska vrednost 153.000 EUR) 
- Ureditev parka pri KC Semič (predračunska vr. 809.000 EUR, od tega garaža cca. 200.000 EUR) 
- Nadstrešek balinišča pri OŠ Semič (predračunska vrednost 65.700 EUR) 
- Preureditev kuhinje v vrtcu in OŠ (predračunska vrednost je 122.800 EUR v vrtcu in 30.000 EUR v 

OŠ) 
- Ureditev prostora za tržnico in parkirišča pri MV Krvavčji Vrh (ocenjena vrednost 93.000 EUR) 
- Ureditev postajališča za avtodome na Gačah (ocenjena vrednost 213.500 EUR) 
- Gozdna cesta Krvavčji Vrh – Dobravice (ocenjena vrednost 84.610 EUR). 
 
OSTALE AKTIVNOSTI 
 

3. Cerod 
 

V Uradnem listu št. 67 dne 19.10.2018 je bil objavljen Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK 
d.o.o., ki je bil predhodno potrjen na občinskih svetih desetih občin ustanoviteljic podjetja. Dne 26. 10. 
2018 je nato teh deset občin Dolenjske in Bele krajine, v sklopu ustanovne skupščine, podpisalo 
Pogodbo o ustanovitvi j.p. CERO-DBK d.o.o. Podjetje bo nosilec investicije MBO Dolenjske in Bele 
krajine. 
 
Dne 11.2.2019 je bila prva seja sveta županov j.p. CERO-DBK d.o.o.. Na seji je bil usklajen dogovor, ki 
bo sklenjen z j.p. CeROD d.o.o., o izvajanju organizacijsko- tehničnih nalog ter nalog v zvezi z izgradnjo 
objekta MBO. 
 
Na podlagi dogovora je potrebno takoj pristopiti k izvajanju operativnih nalog, in sicer: 
- Preprojektiranje obstoječe projektne dokumentacije  
- Izvedba razpisa in izbor izvajalca gradnje in nadzora 
- Izoblikovati finančno konstrukcijo izvedbe projekta.  
 
Projekt MBO obsega dve investiciji: 
a) izgradnjo objekta in naprav za biološko stabilizacijo in kompostiranje odpadkov (objekt v izmeri 5.423 
m2 brez opreme za mehansko obdelavo; letna kapaciteta cca 25.000 ton odpadkov), in sicer v skupni 
ocenjeni vrednosti 4.673.600,00 EUR brez DDV,  
b) zunanjo ureditev, komunalno in prometno infrastrukturo (»ureditvena dela na ploščadi«) v 
ocenjeni vrednosti investicije 826.400,00 EUR brez DDV, ki jo izvede vseh 15-ih občin v okviru ločene 
investicije, saj se le-ta nanaša na dejavnost obdelave in odlaganja odpadkov. 
  
 
 
 
 



Predvideni viri financiranja priprave in izvedbe investicije MBO: 
- sredstva občin podpisnic iz naslova najemnine od infrastrukture in opreme CeROD,  
- opcija pridobitve finančnih sredstev (kredit EBRD) s strani novega projektnega podjetja z namenom 

znižanja obveznosti občin, 
- lastna sredstva občin (proračun posamezne občine), 
- okoljske takse. 

 
4. 3. razvojna os 

Odbor za spremljanje aktivnosti za gradnjo 3. razvojne osi – južni del se bo ponovno sestal dne 
15.2.2019. Poročilo bo podano na seji občinskega sveta.   
 
Na spletni strani DARS-a je objavljen tudi semafor z ažurnimi podatki, ki prikazuje njihove sprotne 
aktivnosti na celotni 3. razvojni osi (povezava: 
https://www.dars.si/Dokumenti/O_avtocestah/Investicije_in_obnove/Tretja_razvojna_os_1062.aspx).  

 
 
 
Pripravila:        Predlagateljica: 
Občinska uprava                                                                                        Polona Kambič, županja 


