
 
 
 
 
 
OBČINA SEMIČ 
OBČINSKI SVET 
Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
 
Gradivo za 4. redno sejo občinskega sveta v februarju 2019 – k točki 11 dnevnega reda 
 

 

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

 
ZADEVA:  Obravnava Poročil o dodeljenih sredstvih za kulturne, humanitarne, programe 
                  drugih društev ter programe na področju turizma v Občini Semič v letu 2018 
 
 
Občina Semič je v letu 2018 objavila razpise za dodelitev proračunskih sredstev za naslednje programe:  
- za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture, 
- za sofinanciranje socialno-varstvenih programov in programov ostalih društev,  
- za sofinanciranje letnega programa turističnih društev. 
 
Razpisi so bili objavljeni na podlagi veljavnih pravilnikov; Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič (Uradni list RS, št. 9/2018), Pravilnik o 
vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov, programov v turizmu in programov ostalih 
društev v Občini Semič (Uradni list RS, št. 9/2018) ter na podlagi sprejetih letnih programov in občinskega 
proračuna za leto 2018. 
 
Komisije za vodenje javnih razpisov so zbrale, obdelale in pripravile predlog izbora programov in predlog 
delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje razpisanih programov zagotavlja proračun občine. 
O delitvi sredstev za sofinanciranje je s sklepom odločila direktorica občinske uprave na osnovi poročila 
pristojne komisije. Po preteku vseh pritožbenih rokov so bile z izvajalci programov podpisane pogodbe.  
 
 
 
Številka zadeve: 610-01/2018-53 
 
1. Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini 
Semič v letu 2018: 

 
Občina Semič je 3. 4. 2018 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v Občini Semič v letu 2018.  Postopek izvedbe javnega razpisa sta izvedli Komisija za 
odpiranje prispelih vlog na javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v Občini Semič v 
letu 2018 v sestavi Sonja Ličen Tesari, Renata Bukovec in Beti Pintarič  ter Komisija za izbor in oceno 
prijavljenih programov v letih 2014-2018 v sestavi Mira Ivanovič, Zvonko Butala in Samo Jurman.  
 
Razpisana sredstva (20.700 EUR):  

• sofinanciranje redna dejavnost registriranih kulturnih društev 2.500,00 EUR,  
• delovanje pevskih zborov, godbenih, gledaliških, folklornih, recitacijskih in slikarskih skupin 

13.000,00 EUR,  
• izvedba prireditev občinskega pomena (prireditve v sklopu Krakarjevih dni, proslave ob kulturnem 

prazniku, ob dnevu upora proti okupatorju, ob dnevu državnosti, ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti ter osrednja prireditev ob občinskem prazniku in prireditev v spomin na 1. belokranjsko 
četo) 3.700,00 EUR,  

• nakup opreme 1.500,00 EUR. 
 
Število prejetih vlog: 9 
 
 
 
 
 
 



Upravičenci: 
 

Zap. 
št. Upravičenci 

Dodeljena sredstva v 
EUR 

Izkoriščena 
sredstva v EUR 

1 KUD Godba na pihala Semič 5.154,53 5.154,53 

2 Belokranjsko muzejsko društvo  132,47 132,47 

3 ZB za vrednote NOB Semič 300,00 300,00 

4 Društvo vinogradnikov Semič 794,84 794,84 

5 Društvo upokojencev Semič 1.103,94 1.103,94 

6 KUD Jože Mihelčič Semič 4.362,80 4.362,80 

7 Kulturno društvo Orel 5.362,52 5.362,52 

8 Društvo likovnih ustvarjalcev Semič 1.685,64 1.685,64 

9 Društvo invalidov Črnomelj 353,26 353,26 

  19.250,00 19.250,00 
 
Razdeljena sredstva razpisa:  
Vsi upravičenci so izvedli prijavljene programe v celoti in v celoti izkoristili vsa dodeljena sredstva v 
skupni višini 19.250,00 EUR.  
 
Na razpisana sredstva za izvedbo prireditev občinskega pomena (prireditev ob dnevu državnosti – 300,00 
EUR ter osrednja prireditev ob občinskem prazniku – 1.000,00 EUR) ni bilo prijav zato je komisija 
predlagala županji, da sredstva v skupni višini 1.300,00 EUR dodelijo Kulturnemu centru Semič za 
izvedbo proslave ob dnevu državnosti in prireditve ob občinskem prazniku. Dodeljena sredstva so bila v 
celoti izkoriščena.  
 
Za izvedbo prireditev v sklopu Krakarjevih dni jej bilo razpisanih 1.700 EUR, dodeljenih in izkoriščenih pa 
1.550,00 EUR.  
 
Končna poraba sredstev na javnem razpisu je bila 99,275 %, od razpisanih 20.700,00 EUR je bilo 
izkoriščenih 20.550,00 EUR.  
 
Status razpisa: zaključen. 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU: 
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil s Poročilom o dodeljenih 
sredstvih za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič v 
letu 2018. 
 
 
Številka zadeva: 410-02/2018-152 
 
2. Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov ostalih 
društev v Občini Semič v letu 2018 
 
Občina Semič je 1.3.2018 objavila Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in 
programov ostalih društev v Občini Semič v letu 2018.  Postopek izvedbe javnega razpisa sta izvedli 
Komisija za izvedbo postopka odpiranja prispelih vlog v sestavi Sonja Ličen Tesari, Renata Bukovec in 
Beti Pintarič ter Komisija za izbor in oceno prijavljenih socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev ter programov na področju turizma v letih 2014-2018 v sestavi Danijel Golobič, Mirko Golobič, 
Irena Plut (odsotna je bila Nevenka Malnarič Brulc). 
Razpisana sredstva (10.150,00 EUR): 

• socialnovarstveni programi 4.000,00 EUR, 
• tehnična kultura 300,00 EUR, 
• programi drugih društev 3.250,00 EUR, 



• programi društev prijateljev mladine 2.600,00 EUR. 
 
Število prejetih vlog:  

• humanitarni programi - 19 vlog 
• tehnična kultura – 1 vloga 
• programi drugih društev – 10 vlog (9 vlog je bilo popolnih, 1 vloga je bila s sklepom zavržena) 
• programi društev prijateljev mladine – 0 

 
Upravičenci: 

Zap. 
št. Upravičenci - humanitarni programi 

Dodeljena sredstva v 
EUR 

Izkoriščena 
sredstva v EUR 

1 POLŽEK - društvo za otroke s posebnimi 
potrebami 

68,60 68,60 

2 Društvo Sožitje Bela krajina 501,32 501,32 
3 Društvo diabetikov Metlika 89,71 89,71 
4 Društvo VITA za pomoč po nezgodni 

poškodbi glave 84,43 84,43 

5 Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 
Podružnica za Dolenjsko in Belo krajino 84,43 84,43 

6 Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in 
Bele krajine 

184,70 184,70 

7 Sonček - društvo za cerebralno paralizo 
Dolenjske in Bele krajine 

100,26 100,26 

8 Združenje multiple skleroze Slovenije, 
Dolenjska podružnica 52,77 52,77 

9 Društvo upokojencev Semič 791,56 791,56 
10 Društvo Šola zdravja 237,47 237,47 
11 Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 

Novo mesto 
42,22 42,22 

12 Ustanova Mali vitez - fundacija za pomoč 
mladim ozdravljenim od raka 

84,43 84,43 

13 Društvo za zdravljenje odvisnosti Novo 
mesto 26,39 26,39 

14 Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja 121,37 121,37 

15 OZARA Slovenija, program pisarne za 
informiranje in svetovanje Črnomelj 237,47 237,47 

16 Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica 
Dolenjska 84,43 84,43 

17 

Društvo življenje brez nasilja Novo mesto 
216,36 216,36 

18 Društvo diabetikov Novo mesto 68,60 68,60 
19 Društvo invalidov Črnomelj 923,48 923,48 

   4.000,00 4.000,00 
 
 
 

Zap. 
št. Upravičenci - tehnična kultura 

Dodeljena sredstva v 
EUR 

Izkoriščena 
sredstva v EUR 

1 Modelarsko društvo Bele krajine 300,00 300,00 
   300,00 300,00 
 
 
 
 



 
 

Zap. 
št. Upravičenci - programi drugih društev 

Dodeljena sredstva v 
EUR 

Izkoriščena 
sredstva v EUR 

1 ZB za vrednote NOB Semič 868,31 868,31 
2 Območno združenje veteranov vojne za 

Slovenijo Bela krajina 272,90 272,90 

3 Kulturno društvo Orel Semič 372,14 372,14 
4 Belokranjsko gobarsko društvo 310,11 310,11 
5 Športno društvo Stranska vas 37,21 37,21 
6 Turistično društvo Semič 74,43 74,43 
7 Polharsko društvo Smuk 521,00 521,00 
8 Društvo upokojencev Semič 707,07 707,07 
9 Območno združenje Slovenskih častnikov 

Bela krajina 86,83 86,83 

   3.250,00 3.250,00 
 
Za programe društev prijateljev mladine ni prispela nobena vloga. 
 
Razdeljena sredstva razpisa:  
Vsi upravičenci so izvedli prijavljene programe v celoti in v celoti izkoristili vsa dodeljena sredstva v 
skupni višini 7.550,00 EUR (humanitarni programi, tehnična kultura in programi drugih društev).  
 
Na razpisana sredstva za program društev prijateljev mladine v višini 2.600,00 EUR ni bilo prejetih prijav. 
Sredstva so bila s sklepom nakazana Kulturnemu centru Semič (1.300,00 EUR) in Osnovni šoli 
Belokranjskega odreda Semič (1.300,00 EUR) za izvedbo prednovoletnega programa ŽIV ŽAV 2018. 
Sredstva sta prejemnika izkoristila v celoti.  
 
Končna poraba sredstev na javnem razpisu je bila 100 % (10.150,00 EUR).  
 
 
Status razpisa: zaključen. 
 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU: 
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil s Poročilom o dodeljenih 
sredstvih za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov ostalih društev 
v Občini Semič v letu 2018.  
 
 
 
Številka zadeva: 322-01/2018-45 
 
3. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa društev na področju turizma v Občini 
Semič v letu 2018 
 
Občina Semič je 1.3.2018 objavila Javni razpis za sofinanciranje letnega programa društev na področju 
turizma v Občini Semič v letu 2018.  Postopek izvedbe javnega razpisa sta izvedli Komisija za izvedbo 
postopka odpiranja vlog v sestavi Renata Bukovec, Beti Pintarič in Sonja Ličen Tesari ter Komisija za 
izbor in oceno prijavljenih socialnovarstvenih programov in programov drugih društev ter programov na 
področju turizma v letih 2014-2018 v sestavi Danijel Golobič, Mirko Golobič, Irena Plut (odsotna je bila 
Nevenka Malnarič Brulc). 
 
Razpisana sredstva (15.000 EUR):  

• delovanje društev in izvajanje programov na področju turizma: 2.000,00 EUR,  
• organizacija in izvedba turistične prireditve Semiška ohcet: 13.000,00 EUR. 

 
Število prejetih vlog:  

• delovanje društev in izvajanje programov na področju turizma - 4 vloge 



• organizacija in izvedba turistične prireditve Semiška ohceti – 1 vloga 
 
Upravičenci:  

Zap. 
št. Upravičenci  

Dodeljena sredstva 
za delovanje in 

programe v EUR 

Dodeljena sredstva 
za izvedbo Semiške 

ohceti v EUR 

Izkoriščena 
sredstva v EUR 

1 Turistično društvo Semič  1.021,91 13.000,00 14.021,91 

2 Belokranjsko gobarsko društvo 93,15  93,15 

3 Športno društvo Stranska vas 419,18  419,18 

4 Planinsko društvo Semič 465,76  395,90 

  2.000,00 13.000,00 14.930,14 
 
Razdeljena sredstva razpisa:  
Planinsko društvo Semič ni izvedlo vseh prijavljenih programov in so bila izkoriščena sredstva društva 
nižja od dodeljenih. Ostala društva so sredstva izkoristila v celoti.  
Končna poraba sredstev na javnem razpisu za programe na področju turizma je bila 99.534 % (15.000,00 
EUR dodeljenih sredstev, 14.930,14 EUR izkoriščenih sredstev). 
 
Status razpisa: zaključen. 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU: 
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil s Poročilom o dodeljenih 
sredstvih za sofinanciranje letnega programa društev na področju turizma v Občini 
Semič v letu 2018.  
 
 
 
Pripravili:                                                                                                 Predlagateljica: 
Sonja Ličen Tesari                                                                                  Polona Kambič, županja 
Renata Bukovec 
 


