
 

 

 

 

OBČINA SEMIČ 

OBČINSKI SVET 

Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
 

 

ZAPISNIK 
 
3. redne seje Občinskega sveta Občine Semič, ki je bila v četrtek, 24. 1. 2019, ob 17. uri v 
sejni sobi Kulturnega centra Semič. Sejo je vodila županja Občine Semič Polona Kambič.        
 
Na seji so bili prisotni naslednji člani Občinskega sveta Občine Semič: 
Urška Banovec, Mirko Golobič, Oskar Hudak, Robi Jakša, Mladen Kamenšek, Sonja Klemenc 
Križan, Rudi Kofalt, Anton Križe, Miha Mihelčič, Dina Plut, Katarina Plut, Silvo Vlahovič, Damir 
Star (prišel ob 17.10) in Valerija Hudorovac. 
 
Na seji so bili prisotni tudi: 

• Mateja Kambič – direktorica občinske uprave,  

• Boštjan Ogulin – višji svetovalec za komunalno, cestno in investicijsko dejavnost, 

• Natalija Kastelec – višji svetovalec za prostorsko in stanovanjsko dejavnost, 

• Silvija Perušič – višja svetovalka za pravne in premoženjske zadeve, 

• Beti Pintarič – računovodja, 

• Renata Bukovec – zapisnikarica, 

• Miro Dizdar – Glasbena šola Črnomelj (k točki 5), 

• Andreja Miketič – ravnateljica OŠ Belokranjskega odreda Semič (k točkama 6 in 7), 

• Verica Marušič – TV Novo mesto, 

• Mirjam Bezek Jakše – Dolenjski list. 
 

Ad. 1) UGOTOVITEV PRISOSTNOSTI, POTRDITEV DNEVNEGA REDA IN IZVOLITEV 
ZAPISNIKARJA 

 
Županja Polona Kambič je uvodoma ugotovila, da je na seji, od 14. članov občinskega sveta, 
prisotnih 13 članov. 
Županja je predlagala spremembo dnevnega reda, in sicer, 16. točka »Vloge in pritožbe« se 
umakne iz dnevnega reda, saj gradiva k tej točki ni, ostale točke se ustrezno preštevilčijo.  
 
RAZPRAVA o dnevnem redu: Ni bilo razprave.  
 
Predlog sklepa št. 032-09/2018-4: 
Sprejme se spremenjen dnevni red 3. redne seje Občinskega sveta Občine Semič: 
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev zapisnikarja. 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne seje občinskega sveta. 
3. Obravnava in sprejem predloga Programa dela Občinskega sveta Občine Semič v letu 

2019. 
4. Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine. 
5. Obravnava Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018 in 

Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 Glasbene šole Črnomelj. 
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6. Obravnava Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018 OŠ 
Belokranjskega odreda Semič z enoto vrtec Sonček Semič.  

7. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 OŠ Belokranjskega 
odreda Semič z enoto vrtec Sonček Semič. 

8. Obravnava Informacije o plačanih subvencijah in ostalih pomočeh iz proračuna Občine 
Semič v letu 2018. 

9. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2019 – PRVA 
OBRAVNAVA. 

10. Obravnava in sprejem predloga Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih 
pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Semič – PRVA OBRAVNAVA.  

11. Obravnava in sprejem predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 
Občini Semič – PRVA OBRAVNAVA. 

12. Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi predloga spremembe občinske meje. 
13. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o ustanovitvi Odbora za mlade v Občini Semič. 
14. Obravnava Poročila o dodeljenih sredstvih za izvajanje letnega programa športa v 

Občini Semič v letu 2018. 
15. Obravnava Poročil o dodeljenih sredstvih v Občini Semič v letu 2018 za: 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. 

16. Pobude in vprašanja članov sveta. 
17. Razno. 

 
Navzočih pri glasovanju: 13 
GLASOVANJE: 13 ZA 
Sklep št. 032-02/2019-6  je sprejet. 
 
Izvolitev zapisnikarja: 
Županja Polona Kambič je predlagala naslednji sklep. 
 
Predlog sklepa št. 032-02/2019-7: 
Za zapisnikarico se predlaga Renato Bukovec. 
 
Navzočih pri glasovanju: 13 
GLASOVANJE: 13 ZA 

Sklep št. 032-02/2019-7 je sprejet. 
 

Ad. 2) OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

 
Razprava: Ni  bilo razprave. 
 
Predlog sklepa št. 032-02/2019-8: 
Sprejme se zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Semič. 
 
Navzočih pri glasovanju: 13 
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GLASOVANJE: 13 ZA 
Sklep št. 032-02/2019-8 je sprejet. 
 

Ad. 3) OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
SEMIČ V LETU 2019 

 
RAZPRAVA: 
Mirko Golobič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj:  
Odbor je predlagal, da se v program dela vključi: 
- informacija v zvezi s stanjem na področju institucionalne oskrbe starejših in možnostjo 

izgradnje doma starejših občanov v Semiču, 
- Strategija razvoja gasilstva v Občini Semič za obdobje 2019 – 2022. 

 
Katarina Plut – Odbor za družbene dejavnosti: Gradivo je bilo obravnavano na skupni seji z 
Odborom za gospodarstvo in lokalni razvoj.  
 
Urška Banovec je predlagala naslednje: 
- v mesecu marcu se na sejo uvrsti obravnava o uvrstitvi novih športnih objektov v 

prostor, v proračunu za naslednje leto pa se nato zagotovi sredstva za realizacijo, 
- za mesec september se obravnava točka »Oblike varstva starejših občanov«. Izdela se 

analiza stanja varstva starejših v občini.  Pripravi se izračun, koliko bi, glede na 
investicijo, stalo varstvo občanov v semiškem domu in izdela analiza možnih 
alternativnih oblik varstva starejših občanov. Razmisli se o možnostih, da se prostor, ki je 
namenjen za gradnjo doma starejših, nameni za gradnjo stanovanj mladim družinam.  

 
Županja je zaključila razpravo in predlog programa dela Občinskega sveta Občine Semič v 
letu 2019 s pripombami dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 032-02/2019-9: 
Sprejme se Program dela Občinskega sveta Občine Semič v letu 2019 z naslednjimi 
dopolnitvami: 
- v program se vključi obravnava Strategije razvoja gasilstva v Občini Semič za obdobje 

2019 – 2022, 
- v marcu se opravi obravnava predloga o uvrstitvi novih športnih objektov v prostor v 

Občini Semič, 
- v septembru se opravi obravnava o možnih oblikah varstva in pomočeh starejšim 

občanov Občine Semič, z analizo stanja. 
 
Navzočih pri glasovanju: 13 
GLASOVANJE: 13 ZA 
Sklep št. 032-02/2019-9 je sprejet. 
 
Ob 17.10 se je seje sveta udeležil svetnik Damir Stare.  
Na seji je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta. 
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Ad. 4) POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA IN AKTIVNOSTIH OBČINE 

 
Županja Polona Kambič je predstavila gradivo. 
CeROD: Občina je prejela plan stroškov in predlog sofinanciranja za investicijo »Izgradnja 
objekta MBO Dolenjske in Bele krajine na Leskovcu«. Glede na predlog je sofinancerski delež 
Občine Semič višji, kot je planiran v 1. obravnavi proračuna za leto 2019, zato bo potrebno v 
2. obravnavi proračuna ali v rebalansu zagotoviti dodatna proračunska sredstva.  
3. razvojna os: Zadnji sestanek Odbora za spremljanje aktivnosti za gradnjo 3. razvojne osi je 
bil 7. 12. 2018, naslednji sestanek je planiran za 15. 2. 2019. Več informacij o aktivnostih bo 
znanih po sestanku. 
Glede pobude, ki jo je na prejšnji seji dala Sonja Klemenc Križan, da družba Gače d.o.o. 
predloži finančno poročilo za leto 2018 je pojasnila, da družba občini ni dolžna predložiti 
finančnega poročila. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida družbe so javno dostopni na 
portalu AJPES-a. Županja je še povedala, da se v zadnjem času širijo govorice, da Občina 
Semič vsako leto za delovanje smučišča družbi nameni 100.000 EUR, kar ne drži. Občina je 
leta 2017 od podjetja Iskra d.d. odkupila vodovodno infrastrukturo s pripadajočimi objekti in 
dve trafo postaji na smučišču Gače v višini dobrih 100.000 EUR. Leta 2017 je občina skupaj s 
14 občinami Dolenjske in Bele krajine podpisala Pismo o nameri podpore programu »JV 
Slovenija smuča na Gačah«. S podpisom pisma o nameri so se občine zavezale, da bodo pet 
zaporednih let  pomagale smučišču na način, da bodo kupile smučarske vozovnice za 
izvajanje smučarskih programov v svojih vzgojno-izobraževalnih zavodih v skupni letni višini 
50.000 EUR. Občina Semič tako iz proračuna občina za nakup smučarskih vozovnic za 
potrebe OŠ Belokranjskega odreda Semič nameni 1.632,85 EUR z DDV na leto, kar so tudi 
edina sredstva, ki so za smučišče namenjena iz občinskega proračuna. Družba Gače  občini 
plačuje tudi vse najemnine za zemljišča.  
 
RAZPRAVA: 
Sonja Klemenc Križan je povedala, da je Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj razpravljal o 
družbi Gače d.o.o. Pobuda na prejšnji seji je bila dana z namenom, da se določene 
informacije ne bi izkrivljale. Pismo o nameri je bilo podpisano z namenom, da se smučišču 
zagotovi pomoč za zagon smučišča. Občine naj bi v petih letih zagotovile podjetju 250.000 
EUR pomoči,  50.000 EUR na leto v obliki nakupa smučarskih vozovnic. Ker je tudi sama na 
Občini Mirna Peč urejala nakup vozovnic na podlagi pisma o nameri, je bila zelo razočarana, 
ko ji je direktor podjetja odgovoril, da je pomembno, da občina zagotovi vsa planirana 
sredstva po planskem pismu, tudi če šola ne bo uspela izkoristiti smučarskih vozovnic. 
 
Županja je pripomnila, da ga je o tem povprašala, a je za trdil, da tega ni izjavil.  
 

Ad. 5) OBRAVNAVA POROČILA O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO 
LETO 2017/2018 IN LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 GLASBENE 
ŠOLE ČRNOMELJ 

 
Miro Dizdar, Glasbena šola Črnomelj, je predstavil poročilo o realizaciji letnega delovnega 
načrta za šolsko leto 2017/2018. Poudaril je, da je bilo v prejšnjem šolskem letu v podružnico 
Semič vpisanih 30 učencev, delež obiska pouka pa je bil 96 %. Učenci in učitelji so izvedli 
skupaj 104 nastope in koncerte, v Semiču kar 22. Pohvalil je zelo dobro sodelovanje s 
Kulturnim centrom, šolo, vrtcem in občino. 
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RAZPRAVA: 
Katarina Plut, Odbor za družbene dejavnosti: Odbor je pohvalil dobro delovanje Glasbene 
šole Črnomelj. V razpravi je člane zanimalo zakaj so v poročilu navedeni osebni podatki 
učencev in kaj je vzrok velikega osipa, od 30 vpisanih učencev jih le 5 zaključi izobraževanje. 
 
Miro Dizdar je pojasnil, da vsak starš pri vpisu otroka v glasbeno šolo podpiše soglasje, ki šoli 
dovoli uporabo in javno objavo osebnih podatkov učencev. Glede vpisa otrok je pojasnil, da 
je bilo v šolskem letu 2017/2018 v podružnično šolo v Semiču vpisanih 30 učencev, v šolskem 
letu 2018/2019 pa 40. Poudaril je tudi, da velikega osipa glede na vpis ni zaznati. Predstavil je 
tudi Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019, ki se glede na poročilo za preteklo leto 
bistveno ne razlikuje.  
 
Ker svetniki na plan niso imeli pripomb je županja zaključila razpravo in predlog sklepa dala 
na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 603-01/2018-6: 
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil s Poročilom o realizaciji letnega 
delovnega načrta v šolskem letu 2017/2018 in z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 
2018/2019 Glasbene šole Črnomelj.  
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 603-01/2018-6 je sprejet. 
 

Ad. 6) OBRAVNAVA POROČILA O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO 
LETO 2017/2018 OŠ BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ Z ENOTO VRTEC SONČEK SEMIČ 

 
Mag. Andreja Miketič, ravnateljica OŠ Belokranjskega odreda Semič je predstavila gradivo. 
Poudarila je, da je bilo v lanskem šolskem letu vpisanih 325 učencev, uspeh je bil 95 %, 
povprečna ocena pa 3,8. Uspeli so realizirati vse zastavljene dejavnosti in tudi 98,42 % 
pouka, kljub dvema stavkama. V šolskem letu so izvajali 15 projektov, uspešni so bili na 
raznih šolskih tekmovanjih, aktivni pa so bili tudi pri organizaciji, izvedbi in sodelovanju na 
prireditvah, saj so skupaj izvedli kar 26 dogodkov.  
Vrtec je uspel izvesti vse načrtovane dejavnosti, v lanskem šolskem letu je bila izvedena tudi 
prva nočitev otrok v vrtcu, ki je bila, glede na odzive staršev in otrok, zelo uspešna.  
Zahvalila se je občini, ki je šoli, v skladu s pismom o nameri, zagotovila 124 smučarskih 
vozovnic, ki so jih v celoti izkoristili, 10 vozovnic pa so še dokupili.  
Svetnikom je predstavila tudi analizo nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). Izpostavila je, 
da je šolsko povprečje je pri vseh predmetih pod državnim nivojem, razen povprečje v 6. 
razredu pri angleščini. Glede na analizo približno 1/3 učencev piše NPZ nad državnim 
povprečjem, 2/3 pa pod povprečjem. NPZ je namenjen preverjanju splošnega znanja učencev 
in analizi, kaj je potrebno v učnem načrtu spremeniti oz. izboljšati.  
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RAZPRAVA: 
Katarina Plut, Odbor za družbene dejavnosti: Odbor je pohvalil dobro delo šole, kar je vidno 
tudi pri izboljšanju rezultatov nacionalnega preverjanja znanja ter pri rezultatih na različnih 
tekmovanjih. 
 
Damir Stare je opozoril, da socialnega vpliva na uspeh učencev šola ne more spremeniti, 
lahko pa spremeni oz. še izboljša delo učiteljev. 
 
Plut Dina je vprašala, ali učitelji pripravljajo učence na NPZ. 
 
Mag. Andreja Miketič, ravnateljica OŠ Semič, je pojasnila, da je navodilo RIC-a, Državnega 
izpitnega centra, da se učencev praviloma ne sme pripravljati na NPZ. Kljub temu učitelji  
dajejo učencem pisati naloge iz preteklih let. Ponovno je poudarila, da je namen NPZ-ja 
preverjanje uspešnosti učnih načrtov. V kolikor so vsi rezultati slabi se začne na nivoju države 
razmišljati, kaj je narobe z učnim načrtom in kako ga spremeniti.  
 
Sonja Klemenc Križan je pohvalila delo šole. Iz lastnih izkušenj je povedala, da se počutje 
otrok v šoli zadnje tri leta izboljšuje, opazen pa je tudi pristnejši stik med učenci in učitelji.   
 
Županja je zaključila razpravo in predlog sklepa dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 603-09/2017-29: 
Občinski svet Občine Semič se je seznanil s Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 
OŠ Belokranjskega odreda Semič za šolsko leto 2017/2018. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 603-09/2017-29 je sprejet. 
 

Ad. 7) OBRAVNAVA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 OŠ 
BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ Z ENOTO VRTEC SONČEK SEMIČ 

 
Mag. Andreja Miketič, ravnateljica OŠ Belokranjskega odreda Semič, je predstavila letni 
delovni načrt za šolsko leto 2018/2019. V šolo je vpisanih 324 učencev. Podaljšano bivanje je 
organizirano do 16.10, v tem času je organizirana tudi 1 ura gibanja za učence. Jutranje 
varstvo je po novem organizirano tudi za učence 2. in 3. razredov. Zahvala gre občini, ki je 
zagotovila sredstva za izvajanje dodatnega programa. Prednostne naloge v tem šolskem letu: 
razvijanje bralne pismenosti, razvijanje novih pristopov za individualizacijo pouka, tedenske 
razredne ure za vse učence ter spodbujanje spoštljivega odnosa do sočloveka. V letošnjem 
letu je šola pristopila k projektu Rastoča knjiga, ki ga je prevzela od občine. Vrtec je letos 
prvič najstarejše otroke za tri dni peljal v Dom Lipa v Črmošnjice. Odziv otrok in učencev je bil 
odličen, vrtca v naravi se je udeležilo 24 otrok od skupno 34. 
 
RAZPRAVA:  
Katarina Plut, Odbor za družbene dejavnosti: Člani odbora so izpostavili problematiko varstva 
otrok na šolskem postajališču, varstvo bi moralo biti zagotovljeno med 14.00 in 14.40.  
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Urška Banovec je ravnateljico opomnila, da pred šolo še vedno niso urejena tri parkirna 
mesta za starše, ki pripeljejo v šolo otroke.  
 
Mag. Andreja Miketič, ravnateljica OŠ Semič, je pojasnila, da je varstvo vozačev organizirano 
do 14. ure, po tej uri, to je po 7. šolski uri, varstvo vozačev ni organizirano.  
Glede parkirišč je pojasnila, da se na šoli srečujejo s pomanjkanjem parkirišč in obljubila, da 
bodo parkirišča za starše tik ob šoli tudi urejena. Lokacija je bila skupaj s predstavniki občine 
tudi že določena. 
 
Boštjan Ogulin je pojasnil, da bodo parkirišča za starše locirana nasproti šolske kurilnice in 
bodo označena s talno signalizacijo. Zagotovil je, da bo zadeve v kratkem realizirana. 
 
Županja je zaključila razpravo in predlog sklepa dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 603-06/2018-19: 
Občinski svet Občine Semič se je seznanil z Letnim delovnim načrtom OŠ Belokranjskega 
odreda Semič za šolsko leto 2018/2019. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 603-06/2018-19 je sprejet. 
 

Ad. 8) OBRAVNAVA INFORMACIJE O PLAČANIH SUBVENCIJAH IN OSTALIH POMOČEH IZ 
PRORAČUNA OBČINE SEMIČ V LETU 2018 

 
Županja Polona Kambič je predstavila gradivo. Glede na pobudo svetnice na 2. redni seji, da 
občina razmisli o pripravi Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade 
družine je županja pojasnila, da je občina že leta 2010 sprejela Pravilnik o enkratni denarni 
pomoči mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema. Pomoč po pravilniku je 
namenjena mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega problema. Predlagana višina 
pomoči v obrazložitvi predloga pravilnika je bila 1.500 EUR in je bila predlagana kot neke 
vrste delno povračilo plačila komunalnega prispevka. Naslednje leto je bila višina pomoči 
povišana na 2.500 EUR.  
Pojasnila je tudi, da občina, poleg zakonsko določenih subvencij namenja dodatno pomoč 
fizičnim im pravnim osebam v občini. V letu 2018 je občina izven zakonsko predpisanih 
oprostitev in pomoči iz občinskega proračuna fizičnim in pravnim osebam namenila 
517.842,10 EUR.  Poudarila je, da je občina ena izmed redkih slovenskih občin, ki se je v 
celoti odpovedala komunalnemu prispevku za gradnjo poslovnih objektov v industrijski coni. 
Ker gre v navedenem primeru za oprostitev namenskih prihodkov jih mora občina v 
proračunu zagotoviti iz drugih virov. 
 
RAZPRAVA: 
Mirko Golobič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Odbor se je seznanil s poročilom. 
 
Katarina Plut – Odbor za družbene dejavnosti: Odbor o gradivu ni razpravljal. 
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Sonja Klemenc Križan je pojasnila, da je zadovoljna z odgovorom glede pomoči mladim 
družinam. 
 
Županja Polona Kambič je pojasnila, da so mlade družine poleg pomoči pri prvem reševanju 
stanovanjskega problema deležne tudi dodatnega znižanega plačila vrtca za 1. plačni razred. 
Občina namenja tudi enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v višini 200 EUR. V letu 
2018 je bilo namenjeno rekordno število pomoči, in sicer kar 54. 
 
Predlog sklepa št. 032-2/2019-10: 
Občinski svet Občine Semič se je seznanil z Informacijo o plačanih subvencijah in ostalih 
pomočeh iz proračuna Občine Semič v letu 2018. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 032-2/2019-10 je sprejet. 
 

Ad. 9) OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE SEMIČ ZA 
LETO 2019 – PRVA OBRAVNAVA 

 
Mateja Kambič, direktorica OU, je predstavila predlog proračuna za leto 2019, ki je v višini 
5.040.000 EUR in je za dobrih 320.000 EUR nižji od rebalansa proračuna. Največja postavka v 
predlogu proračuna je projekt Misterion v višini 644.285 EUR.  Ostale večje investicije v letu 
2019 so: 
- preplastitve cest v skupni višini 281.112 EUR, 
- obnova vodovodne infrastrukture v višini 236.000 EUR, 
- izgradnja mrliške vežice Črmošnjice v višini 100.000 EUR, 
- investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 75.000 EUR, 
- komunalna infrastruktura PSC Vrtača v višini 50.000 EUR,  
- postavitev nadstrešnice nad baliniščem v višini dobrih 68.000 EUR. 

Investicijski del proračuna znaša slabih 38 %.  
Poudarila je, da se zaradi sklenjenega Dogovora o plačah z Vlado RS in sindikati v letu 2019 
povišujejo plače in drugi izdatki zaposlenim, v letu 2019 pa je predvidena tudi dodatna 
zaposlitev.  
V letošnjem letu mora občina za odplačilo kreditov skupno zagotoviti slabih 255.000 EUR.  
Zadolženost na prebivalca občine na dan 31.12.2018 je bila 333,40 EUR in je pod slovenskim 
povprečjem, ki znaša 409,00 EUR. 
 
RAZPRAVA: 
Mirko Golobič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Odbor je predlog proračuna 
obravnaval skupaj z Odborom za družbene dejavnosti. V razpravi so bili oblikovani naslednji 
predlogi oz. vprašanja: 
- kdaj bo preplaščen  odsek državne ceste od odcepa za Potoke do Rožnega Dola, 
- proračun sledi načrtu razvojnih programov; glede na številne potrebe vseh ni možno 

vključiti v proračun, zato je potrebno za realizacijo projektov poiskati dodatna 
nepovratna sredstva,  

- lokalna cesta Semič – Črešnjevec – Metlika je v slabem stanju, 
- kdaj bo na vrsti izgradnja mrliške vežice na Gradniku, 
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- kako namerava občina rešiti zaposlitev občinskega urbanista, kot narekuje zakonodaja, 
- v osnovni šoli in vrtcu bi bilo potrebno čim prej pričeti z investicijami, kot so preureditev 

kuhinj in ureditev medetaže nad jedilnico v šoli; v šoli se je zopet pojavil problem zaradi 
preseženih vrednosti radona, 

- v proračunu je predvideno 50.000 EUR za investicijo v ZD Črnomelj, za kaj točno se 
namenja sredstva, 

- ali občina pripravlja kakšen projekt za prijavo na razpis LAS – Leader.   
 
Katarina Plut, Odbor za družbene dejavnosti: Odbor je o predlogu proračuna za leto 2019 
razpravljal skupaj z Odborom za gospodarstvo in lokalni razvoj. Dodatno je bil izpostavljen 
problem sanacije radona v dveh učilnicah v OŠ Semič. Predlagano je bilo, da se oceni, ali bi 
bila izgradnja medetažne jedilnice cenejša rešitev od sanacije učilnic.  
 
Miha Mihelčič je predlagal, da se v drugo obravnavo proračuna umesti ureditev kuhinje v 
vrtcu. 
 
Damir Stare je vprašal, ali bo za izgradnjo mrliške vežice v Črmošnjicah dovolj samo 100.000 
EUR. V proračunu 2018 je bilo zagotovljenih 120.000 EUR, kljub temu pa investitorja ni bilo 
mogoče dobiti, saj so bili vsi predračuni višji. 
 
Rudi Kofalt je opozoril na prenizka sredstva za programe v gasilstvu, saj so se samo 
zavarovalne storitve v letu 2019 povišale za 10.000 EUR.  
 
Urško Banovec je zanimalo, kje je podlaga za tako visok strošek nadkritja balinišča. Ker gre za 
investicijo, ki bo služila manjšemu številu občanov je predlagala, da se sredstva namenijo za 
povečanje mobilnosti starejših v občini in pomoči potrebnim. Opozorila je še na ostala 
balinišča v občini, ki bodo prav tako zahtevala nadkritje ter na znižanje sredstev za pomoč pri 
obnovi farne cerkve v višini 10.000 EUR. 
Prosila je za obrazložitev proračunske postavke »Idejna zasnovo ureditve razvoja 
Črmošnjiške doline« v višini 24.000 EUR in zakaj so sredstva za tekoče vzdrževanje Semiča in 
središča povišana za 4.000 EUR.  
 
Miha Mihelčič in Mladen Kamenšek sta bila mnenja, da je projektantska vrednost nadkritja 
balinišča previsoka. 
 
Županja Polona Kambič je pojasnila: 
- Sredstva za programe v gasilstvu so nižja le za 2.000 EUR, saj so bila v lanskem letu na tej 

postavki zagotovljena sredstva za izvedbo kongresa v višini 2.000 EUR. Kongres letos ne 
bo organiziran v Semiču.  

- Projekt nadkritja balinišča v Semiču je bil prijavljen na javni razpis Fundacije za šport. 
Predvidena višina financiranje je 50 %. Odgovora občina še ni prijela. Višina investicije je 
določena glede na projektantski predračun. Balinišče v Semiču bi z nadkritjem dobilo 
dodatno vrednost, saj bi lahko služilo organizaciji vsem turnirjem v občini in ob vseh 
vremenskih razmerah. Balinišče uporabljajo tudi ostale generacije in ne samo starejši.  
Glede projektantske vrednosti je pojasnila, da gre za javni objekt, za katerega mora 
občina po koncu gradnje pridobiti vse ustrezna dovoljenja, vključno z uporabnim 
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dovoljenjem. Sama cena investicije pa je na koncu odvisna od ponudb izvajalcev, ki se 
prijavijo na javni razpis.  

- Mobilnost starejših: občina razmišlja o poslovnem najemu vozila, ki bi bil namenjen 
mobilnosti starejšim. Skupaj z upokojenci bi pristopili k projektu Prostofer. Strošek 
poslovnega najema vozila na letni ravni je 7.000 EUR. 

- Za obnovo farne cerkve je v proračunu namenjenih 50.000 EUR, kar je še vedno zelo 
veliko sredstev, prav pa je, da k financiranju obnove pristopi tudi lastnik, Križniški red, ki 
do sedaj za obnovo ni namenil nobenih sredstev. 

- Na pobudo krajanov Črmošnjic, CŠOD Dom Lipa in podjetja Gače so v lanskem letu 
potekali sestanki na temo razvoja Črmošnjiške doline. Rezultat sestankov je bila priprava 
projektne naloge z namenom pridobitve idejnega projekta razvoja Črmošnjiške doline in 
sklenitev dogovora, da občina pristopi k izdelavi idejne umestitve v prostor. Sredstva v 
višini 24.000 EUR so namenjena za izdelavo idejne zasnove ureditve razvoja Črmošnjiške  
doline in so določena glede na že pridobljene informativne ponudbe za izdelavo 
projekta.  

- Višja sredstva za vzdrževanje Semiča in središča so zaradi rednejšega vzdrževanja centra 
Semiča in zaradi vse več zgrajene javne infrastrukture. 

 
Boštjan Ogulin je pojasnil, da projekt nadkritja balinišča zajema postavitev nadstrešnice in 
pomožnega objekta za rekvizite. Nadstrešek bo dolg 35 m, 8 m širok in 9 m visok. Pri 
projektiranju se je gledalo tudi na estetiko, saj bo nadstrešek predstavljal zelo velik objekt v 
prostoru. Narejen bo iz lepljenega lesa, določen del strehe pa bo zaradi svetlobe zastekljen. 
Glede povišanja postavke za vzdrževanje Semiča je pojasnil, da je bilo v zadnjih letih zgrajene 
veliko javne infrastrukture, pločnikov, ki jih je potrebno vzdrževati (pluženje, posipavanje, 
košnja, pometanje). 
 
Oskar Hudak je povedal, da v občini balina cca. 200 ljudi, ki niso samo upokojenci, pogovori o 
nadkritju pa potekajo že 10 let.  
 
Urška Banovec je pojasnila, da nima nič proti balinanju, ne strinja se le z nesprejemljivo 
drago investicijo. 
 
Miha Mihelčič je prosil za obrazložitev postavke za nakup vozila. Vprašal je tudi ali je občina 
razmislila o nakupu vozila v obliki operativnega leasinga / poslovnega najema.  
 
Županja Polona Kambič je pojasnila, da je občinsko vozilo staro 16 let in ni več varno za dolge 
relacije. Vozila ne bi prodali ampak bi bilo namenjeno za teren, vsaj dokler ne bi zahtevalo 
večjih popravil. V proračunu so namenjena sredstva za nakup vozila v vrednosti do 20.000 
EUR brez DDV. Tip in znamka vozila še nista določena. O poslovnem najemu vozila je občina 
razmišljala za vozilo, ki bo namenjeno mobilnosti starejših, predstavlja pa najem kar velik 
stroške, in sicer 7.000 EUR na leto pri 150.000 prevoženih kilometrih. 
 
Županje je zaključila razpravo in predlog proračuna za leto 2019 s pripombami dala na 
glasovanje. 
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Predlog sklepa št. 410-13/2018-16: 
Občinski svet Občine Semič potrdi predlog Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2019 z 
naslednjimi dopolnitvami oz. predlogi:   
- prouči se možnost povišanja sredstev za programe v gasilstvu (zaradi občutnega  

povišanja zavarovalnih premij v primerjavi s preteklimi leti); 
- prouči se možnost zagotovitve sredstev za povečanje mobilnosti starejših občanov 

Občine Semič;  
- prouči se možnost zagotovitve sredstev za ureditev kuhinje v vrtcu. 

 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 410-13/2018-16 je sprejet. 
 
Predlog sklepa št. 410-13/2018-17: 
Občinski svet Občine Semič  potrdi predlog Kadrovskega načrta proračuna Občine Semič za 
leto 2019 za prvo obravnavo. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 410-13/2018-17 je sprejet. 
 
Predlog sklepa št. 478-02/2019-2: 
Občinski svet Občine Semič potrdi se Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
občine za leto 2019 za prvo obravnavo. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 478-02/2019-2 je sprejet. 
 
Predlog sklepa št. 478-03/2019-2: 
Občinski svet Občine Semič potrdi Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine 
za leto 2019 za prvo obravnavo. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 478-03/2019-2 je sprejet. 
 
Predlog sklepa št. 410-13/2018-18: 
O predlogu Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2019 se opravi javna razprava. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 410-13/2018-18 je sprejet. 
 
Županja je ob 18.40 prekinila sejo sveta. Seja se je nadaljevala ob 18.50. 
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Ad. 10) OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI TAKSE ZA 
OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V 
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE SEMIČ – PRVA OBRAVNAVA 

 
Natalija Kastelec je predstavila gradivo. Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora 
(Ur. l. RS, št. 61/17) ima občina možnost predpisati takso za obravnavanje tistih zasebnih 
potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe 
prostora v občinskem prostorskem načrtu. Na podlagi navedenega je pripravljen predlog 
odloka z naslednjimi višinami takse: 
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 250,00 EUR, 
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 200,00 EUR,  
– za spremembo namenske rabe v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča): 

50,00 EUR. 
 
RAZPRAVA: 
Mirko Golobič, Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Odbor je predlagal sprejem predloga 
odloka. 
 
Predlog sklepa št. 007-01/2019-2: 
Občinski svet Občine Semič sprejme predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje 
zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Semič v predlagani vsebini za prvo obravnavo. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 007-01/2019-2 je sprejet. 
 

Ad. 11) OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV 
LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI SEMIČ – PRVA OBRAVNAVA 

 
Natalija Kastelec je predstavila gradivo. Zakon o urejanju prostora v 127. členu opredeljuje 
lokacijsko preveritev kot nov instrument prostorskega načrtovanja. Na podlagi 132. člena 
zakona občina investitorju zaračuna nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske 
preveritve. Stroški se določijo z odlokom, v postopku posamične lokacijske preveritve pa jih 
občina določi s sklepom. Višina predlagane takse je določena glede na predvidene stroške 
lokacijske preveritve, in sicer: 
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500 EUR, 
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.500 EUR, 
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 EUR. 

Zakon višine takse ne predpisuje. 
 
RAZPRAVA: 
Mirko Golobič, Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Odbor je predlagal sprejem predloga 
odloka. 
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Predlog sklepa št. 007-02/2019-2: 
Občinski svet Občine Semič sprejme predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v Občini Semič, v prvi obravnavi. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 007-02/2019-2 je sprejet. 
 

Ad. 12) OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI PREDLOGA SPREMEMBE OBČINSKE 
MEJE 

 
Natalija Kastelec je predstavila gradivo. Na območju Slovenije se izvaja projekt uskladitve 
mej občin z mejami parcel, ki poteka v sodelovanju med občinami in Geodetsko upravo RS.  
Podatki o mejah občin in mejah parcel v praksi niso usklajeni. Občinske uprave se v prvi fazi 
na strokovnem nivoju dogovorijo spremembo poteka meje, na koncu pa občinski svet 
sprejme sklep. Za občino Semič so bili pripravljeni predlogi sprememb, in sicer: 
- parc. št. 1208 k.o. Stare Žage iz območja Občine Semič preide v območje Mestne občine 

Novo mesto, k.o. Stare Žage po prostorskih planih niso bile nikoli del občine Semič, 
- parc. št. 2135 in 2136/1 k.o. Petrova vas iz območja Občine Semič preideta v območje 

Občine Črnomelj, k.o. Petrova vas ni bila nikoli v občinskem prostorskem načrtu del 
občine Semič, 

- parc. št. 2901/3 in 2716 k.o. Dole iz območja Občine Semič preideta v območje Občine 
Metlika, k.o. Dole prav tako nikoli niso bile del Občine Semič.  

 
RAZPRAVA: 
Mirko Golobič, Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Odbor je predlagal potrditev 
predlaganega sklepa. 
 
Predlog sklepa št. 353-31/2018-14: 
Občinski svet Občine Semič sprejme predlog Sklepa o potrditvi predloga spremembe 
občinske meje v predlagani vsebini. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 353-31/2018-14 je sprejet. 
 

Ad. 13) OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA SKLEPA O USTANOVITVI ODBORA ZA MLADE 
V OBČINI SEMIČ 

 
Županja Polona Kambič je predstavila gradivo. Že prejšnja sestava občinskega sveta je na 27. 
redni seji v juliju 2018 obravnavala informacijo o ukrepih občine, prijaznejše mladim. Iz 
pripravljenega gradiva izhaja, da občina že sedaj izvaja veliko mladim prijaznih ukrepov, 
nenazadnje se to kaže tudi pri povečanju rojstva otrok v zadnjem letu in povečanju števila 
šolskih prevozov. Vezano na razpravo na takratni seji in v želji, da bi se participacija mladih 
bistven povečala, je v skladu 65. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič 
oblikovan predlog, da se pri občinskem svetu imenuje Odbor za mlade. Odbor bi bil lahko 
formiran tudi kot posvetovalno telo pri županji, vendar pa je mnenja, da ima odbor večjo 
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težo, če je posvetovalno telo občinskega sveta. Odbor bi tako obravnaval gradiva občinskega 
sveta in tematike, ki se tiče mladih.  
 
RAZPRAVA:  
Katarina Plut, Odbor za družbene dejavnosti: Odbor je gradivo obravnaval in potrdil predlog, 
da se ustanovi Odbor za mlade pri Občini Semič. 
 
Damirja Stareta je zanimalo koliko članov bo imel odbor in kako bo sestavljen. Predlagaj je, 
da sta v odboru samo dva člana občinskega sveta ostali člani pa naj bodo zunanji.  
 
Županja Polona Kambič je pojasnila, da je v skladu s Poslovnik predpisano, da morajo imeti 
vsi odbori najmanj polovico članov iz vrst občinskega sveta. Članstvo v odboru je odvisno od 
vloženih predlogov, zato je ob tej priložnosti pozvala svetnike, da dajo predloge članov. 
 
Rudi Kofalt je vprašal, ali je članstvo v odboru omejeno glede na starost in predlagal, da se v 
odbor imenuje mlade. 
 
Tudi Urška Banovec je predlagala, da se v sklep o ustanovitvi odbora zapiše zaveza, da 
morajo biti člani v odboru mladi med 15. in 29. letom. Podprla je predlog Stareta, in sicer, da 
se spremeni sestava članstva  na način, da je večina članov zunanjih. Mladi, ki bodo 
imenovani v odbor morajo predstavljati vse mlade, zato je predlagala, da se razmisli o 
razširitvi članstva na 8 članov ali več ter, da se natančneje definirajo naloge odbora. 
 
Damir Stare je predlagal, da se odbor za mlade ustanovi kot posvetovalno telo županje, pri 
čemer večino predstavljajo zunanji člani. 
 
Županja Polona Kambič je povzela razpravo svetnikov in sicer, da občinski svet ne glasuje o 
predlogu Sklepa o ustanovitvi Odbora za mlade v Občini Semič ampak se odbor (komisija) 
ustanovi kot posvetovalno telo pri županji. Pristojnosti odbora ostanejo enake predlogu 
sklepa. Občina bo predstavnike političnih strank, listo in javnost pozvala k podaji predlogov 
za članstvo v odboru. Županja je še predlagala, da se za predsednico odbora imenuje Urško 
Banovec. 
 
Predlog sklepa št. 032-2/2019-11: 
Predlog sklepa o ustanovitvi Odbora za mlade v občini Semič kot začasno delovno telo 
občinskega sveta v mandatnem obdobju 2018 – 2022 se ne potrdi v predlagani vsebini.  
Sprejme se sklep, 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. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 032-2/2018-11 je sprejet. 
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Ad. 14) OBRAVNAVA POROČILA O DODELJENIH SREDSTVIH ZA IZVAJANJE LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI SEMIČ V LETU 2018 

 
Beti Pintarič je predstavila gradivo. Občina je v letu 2018 objavila javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov v skupni višini 24.250 EUR. Na tri razpisane programe ni 
bilo prijetih prijav, in sicer na program: športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 
potrebami, šport starejših in usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu. 
Izkoriščenost razpisanih sredstev je bila 77,06 %, 18.685,90 EUR.  
 
RAZPRAVA: 
Katarina Plut, Odbor za družbene dejavnosti: Člane odbora je zanimalo, katere programe je 
izvajalo Nogometno društvo Posavje Krško, zakaj je del sredstev ostal neizkoriščen 
(razpisanih 24.250,0 EUR, izkoriščenih 18.685,90 EUR), ali to pomeni, da bo v letošnjem letu 
manj razpisanih sredstev in zakaj je Društvo upokojencev Semič dobilo manj sredstev kot 
prejšnja leta. 
 
Beti Pintarič je pojasnila, da Nogometno društvo Posavje Krško izvaja šolo nogometa v OŠ 
Semič. Program izvaja Sašo Mirosavljevič. V preteklih letih je bila prejemnica sredstev šola, 
zaradi novega Zakona o športu pa se šola več ne more prijaviti na razpis za izvajanje tega 
programa, zato se je na razpis prijavilo društvo v katerem deluje Sašo Mirosavljevič, ki že 
vrsto let izvaja šolo nogometa v osnovni šoli.  
V predlogu proračuna za leto 2019 je predlagana enaka višina sredstev kot leta 2018.  
Glede sredstev za Društvo upokojencev Semič je odgovorila, da Zakon o športu po novem 
predvideva, da se na javni razpis za izvajanje športnih programov lahko prijavijo samo 
športna društva. Kljub zakonu je občina v odloku pustila možnost, da  se na program športne 
prireditve lahko izjemoma prijavijo tudi društva, ki niso registrirana kot športna društva. 
Društvo upokojencev je dobilo odobrena sredstva za številne prireditvi, pri črpanju teh 
sredstev pa društvo ni uspelo dostaviti dokazil o izvedbi le-teh, zato je del odobrenih 
sredstev ostal neizkoriščen.  
 
Miha Mihelčič je vprašal, kateri programi so bili financirani osnovni šoli.  
 
Beti Pintarič je odgovorila, da je šola prejela sredstva za športne dogodke (mini olimpijada, 
kvalitetno preživljanje prostega časa otrok, športni dogodki v pouka prostih dnevih), nakup 
opreme za izvedbo dogodkov. Sredstva za osnovno šola so bila nižja od sredstev preteklih let 
ravno na račun nogometne šole.  
 
Županja je zaključila razpravo in predlog sklepa dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 671-1/2018-99: 
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil s Poročilo o dodeljenih 
sredstvih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič v letu 2018.  
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 671-1/2018-99 je sprejet. 
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Ad. 15) OBRAVNAVA POROČIL O DODELJENIH SREDSTVIH V OBČINI SEMIČ V LETU 2018 ZA: 
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 

 
1. Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič za 

leto 2018: 
 
Natalija Kastelec je predstavila gradivo. Razpisanih je bilo 60.000 EUR, na razpis je prispela 1 
vloga, sredstva so bila v celoti izkoriščena.  
 
RAZPRAVA: Ni bilo razprave. 
 
Predlog sklepa št. 410-10/2018-14: 
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil s Poročilom o dodeljenih 
pomočeh za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič za leto 
2018. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 410-10/2018-14 je sprejet. 
 

2. Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim družinam pri prvem 
reševanju stanovanjskega problema v letu 2018: 

 
Natalija Kastelec je predstavila gradivo. Razpisanih je bilo 15.000 EUR, na razpis je prispelo 7 
vlog. Vlagatelji so prejeli vsak po 2.142,85 EUR. Sredstva so bila v celoti izkoriščena.  
 
RAZPRAVA: Ni bilo razprave.  
 

Predlog sklepa št. 3520-01/2018-36:  
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil s Poročilom o dodelitvi 
enkratne denarne pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema 
v letu 2018. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 3520-01/2018-36 je sprejet. 
 
3. Javni razpis za  sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Semič za leto 2018: 
 
Natalija Kastelec je predstavila gradivo. Razpisanih je bilo 20.000 EUR, na razpis je prispelo 6 
vlog, sredstva razpisa so bila v celoti izkoriščena.  
 
RAZPRAVA: Ni bilo razprave.  
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Predlog sklepa št. 410-07/2018-32:  
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil s Poročilom o dodeljenih 
pomočeh za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Semič za leto 2018. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 410-07/2018-32 je sprejet. 
 
4. Javni razpis za  dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih 

kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Semič za leto 2018: 
 
Boštjan Ogulin je predstavil gradivo. Razpisanih je bilo 5.000 EUR, na razpis je prispela 1 
vloga. Vlagatelj je prejel 433,74 EUR. Sredstva razpisa niso bila v celoti izkoriščena. 
 
RAZPRAVA: Ni bilo razprave.  
 

Predlog sklepa št. 410-06/2018-10:  
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil s Poročilom o dodeljenih 
nepovratnih finančnih sredstvih za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na 
javno kanalizacijo v Občini Semič za leto 2018. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 410-06/2018-10 je sprejet. 
 
5. Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih 

komunalnih čistilnih naprav v Občini Semič za leto 2018 
 
Boštjan Ogulin je predstavil gradivo. Razpisanih je bilo 4.000 EUR, na razpis ni prispela 
nobena vloga in so sredstva v celoti ostala neizkoriščena.  
 
RAZPRAVA: Ni bilo razprave.  
 

Predlog sklepa št. 410-05/2018-6:  
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil s Poročilom o dodeljenih 
nepovratnih finančnih sredstvih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v 
Občini Semič za leto 2018. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 410-05/2018-6 je sprejet. 
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Ad. 16) POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 

 
Katarina Plut – Odbor za družbene dejavnosti: Člane odbora je zanimalo v kakšni fazi je 
ureditev trim steze na odseku kraške učne poti in v kakšni fazi so aktivnosti za izgradnjo 
odbojkarskega igrišča na mivki za Gostilno Pezdirc. 
 
Oskar Hudak je predlagal, da občina razmisli o pripravi Odloka, ki bo lastnikom zapuščenih 
parcel naložil, da morajo parcele ustrezno vzdrževati. 
 
Županja Polona Kambič je odgovorila, da je kraška učna pot že sedaj trim steza brez urejenih 
vadišč. Glede ureditve igrišča za odbojko je pojasnila, da je v naslednjih dneh sklican 
sestanek s šolo in Kulturnim centrom glede uporabe igrišča. Po sestanku bo narejena analiza 
uporabe. Izgradnja igrišča je stvar odločitve občinskega sveta, svet pa bo o tem odločal na 
naslednji seji, ko bo obravnaval gradivo o uvrstitvi novih športnih objektov v prostor.  
Kar se tiče zaraščenosti zemljišč je pojasnila, da Zakon o kmetijskih zemljiščih že sedaj nalaga 
lastnikom vzdrževanje zemljišč, v nasprotnem primeru jim inšpektor z odločbo naloži 
sanacijo.  
 
Damir Stare se je opravičil, da zaradi zamude ni bil prisoten pri obravnavi zapisnika 2. redne 
seje. Na zapisnik je imel pripombo, in sicer, pri »Pobudah in vprašanjih članov svete« je pri 
svoji razpravi, da se na naslednji seji obravnava točka vezana na znižanje sejnin, poleg 
zapisanega predlagal tudi, da se znižajo sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta, sejnina 
za udeležbo na konstitutivni seji pa se ne izplačuje.  
Vaščan Blatnika ga je opozoril, da na Blatniku ni hidranta.  
Opozoril je tudi na nevzdržne razmere zaradi nelegalnega strelišča nad Srednjo vasjo in 
predlagal, da občina na zemljišču namesti oznako, prepovedano streljanje in zadevo prijavi 
ustreznim inšpekcijskim službam. Inšpekcija naj preveri tudi kamnolom na Toplem Vrhu, ki ga 
prav tako uporabljajo za strelišče.  
Glede Dedka Mraza v lanskem letu je opozoril na slabo obveščenost, na katero so ga 
opozorili starši, ki nimajo otrok v vrtcu v Semiču. Predlagal je, da se v bodoče z letaki in 
plakati obvesti vse občane.  
 
Robi Jakša je glede strelišča pojasnil, da je bila policija že večkrat na terenu, vendar 
nepravilnosti niso ugotovili. Opozoril je tudi na večje število potepuških psov na Semiški gori. 
 
Natalija Kastelec je glede strelišča nad Srednjo vasjo pojasnila, da je dejavnost strelišča 
možna le na zemljiščih, ki so v OPN-ju opredeljena kot športne površine, kar pa zemljišče v 
Srednji vasi ni. Preverjanje skladnosti s prostorskim načrtom ni v pristojnosti policije. 
Predlagala je, da strelci na občino dostavijo vso dokumentacijo glede uporabe prostora. 
 
Sonja Klemenc Križan je vprašala, ali je bila občina v zadnjem času s strani policije obveščena 
o povečanju števila vlomov v stanovanjske hiše. 
Opozorila je tudi na nevaren cestni odsek na cesti od Gornjih Laz proti Dolnjim Lazam, kjer je 
pod žago nevaren odvodni jarek in bi bilo nujno postaviti zaščitno ograjo. 
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Mihe Mihelčič je predlagal, da občina naredi projekt za trim stezo in ga prijavi na razpis 
Fundacije za šport. Opozoril je na moteče pasje iztrebke na javnih površinah in predlagal, da 
občina sprejem določene ukrepe. Vprašal je, kakšne aktivnosti potekajo glede premika tabel 
za začetek Semiča do Trate oz. Cekutata.  Od odcepa za Trato do tabel za začetek Semiča ni 
omejitve hitrosti in je najvišja dovoljena hitrost 90 km/h. Vprašal je tudi, ali se planira 
povečanje števila parkirnih mest pri Kulturnem centru. 
 
Katarina Plut je predlagala asfaltiranje bankine nasproti kapelice na Krvavčjem Vrhu.  
 
Županja Polona Kambič je odgovorila, da policija občine ni obvestila o povečanem številu 
vlomov.  
Glede prestavitve tabel za Semič je pojasnila, da je na Direkciji za infrastrukturo 14. 2. 2019 
dogovorjen sestanek glede problematike na državnih cestah v občini. 
Kar se tiče potepuških psov je povedla, da ima občina z zavetiščem za živali sklenjeno 
pogodbo o oskrbi zapuščenih živali, potrebno je le poklicati zavetišče. Je pa strošek oskrbe 
teh živali visok, na letni ravni je lahko celo do 8.000 EUR. 
 
Dino Plut je zanimalo, ali bo na sestanku z Direkcijo obravnava tudi priključek na Grabru.  
Pojasnila je tudi, da pobuda za izgradnjo igrišča za odbojko na mivki ni mišljena v smislu, da 
se igrišče uredi na travnatem igrišču za Gostilno Pezdirc ampak, da se za igrišče pridobi novo 
površino. 
 
Boštjan Ogulin je odgovoril, da ima občina že pripravljen projekt ureditve okolice Kulturnega 
centra. V projektu je predvidenih tudi dodatnih 25 parkirnih mest, izvedba projekta pa je 
odvisna od proračunskih sredstev. 
Bankina na Krvavčjem Vrhu bo asfaltirana v sklopu rednega vzdrževanja cest. 
Glede priključka na Gabru je pojasnil, da je zadeva kompleksna, saj je inšpektor za državne 
ceste izdal sklep o zaprtju priključka na državno cesto. Ureditev priključka na lokalno cesto 
bo zahtevala večja finančna sredstva. 
 
Natalija Kastelec je glede pasjih iztrebkov pojasnila, da Odlok o javnem redu in miru v Občini 
Semič določa, da so uporabniki javnih površin dolžni skrbeti za čistočo na javnih površinah, to 
velja tudi za lastnike psov. 
 
Urška Banovec je povedala, da je bila na Studiu City oddaja o PCB-ju, omenjen je bil tudi 
sarkofag, ki se nahaja na prostoru podjetja Iskra. Zanimalo jo je, kakšne aktivnosti potekajo 
glede sanacije. 
Predlagala je, da občina preveri možnosti ureditve javnega parkirišča na Vrčicah ali Blatniki, 
kjer pohodniki, ki se odpravljajo na Mirno goro, puščajo svoja vozila. 
 
Županja Polona Kambič je povedala, da se sarkofag nahaja na dvorišču podjetja Iskra. Pred 
leti je bila izdelana študija o sanaciji PCB-ja. Študija je ugotovila, da sanacija predstavlja 
veliko tveganje. V državnem programu sanacije starih okoljskih bremen je predvidena tudi 
sanacija PCB-ja v Semiču, ki jo je dolžna izvesti država. Občina je vrsto let opozarjala na 
problematiko, vendar se zadeve bistveno niso premaknile, razen izdelave nekaj študij stanja 
obremenitve okolja. Na ministrstvo bo ponovno vložena zahteva za sanacijo.  
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Mirko Golobič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Člani odbora so v razpravi 
izpostavili naslednje: 
- na Štrekljevcu pri Sodja Antonu je potrebno rešiti odvodnjavanje iz javne poti, 
- na lokalni cesti od Omote proti Gradniku sanirati jarek ob robu cestišča, 
- preveriti, ali lahko na Roški cesti šolski kombi/avtobus odloži otroke tudi na lokaciji pri  

nadvozu čez železnico (pri odcepu proti Henigsmanu), 
- urediti bi bilo potrebno ekološki otok na Smuški cesti,  pod Špringerjem, 
- pričeti z aktivnostmi za asfaltiranje makadamske ceste Vražji kamen - Stranska vas – Štiri 

Roke – Goliš, 
- ureditev krožnega prometa na zbirnem centru v Semiču. 
- v plan geodetskih odmer vključiti odmero in vris javne poti za naselje Sela pri Vrčicah,  
- policijo opozoriti na Rome na Roški cesti, saj je pogosto slišati streljanje iz strelnega 

orožja.  
 
Županja Polona Kambič je odgovorila, da je v državnem prostorskem načrtu 1 za tretjo 
razvojno os, hkrati z gradnjo hitre ceste, predvidena tudi gradnje obvozne ceste za Semič z 
namenom, da se razbremeni Štrekljevec s Podrebrom proti Semiču. Trasa ceste naj bi 
potekala od Goliša, mimo Sovinka, do odcepa za Pugled.  
 

Ad. 17) RAZNO 

 
Županja Polona Kambič je svetnike seznanila, da bo v mesečniku Belokranjec objavljena 
informacija o financiranju Društva semiških brkačev v letih 2015 – 2017.  Zadnje čase se v 
javnosti pojavljajo različne neresnične govorice in z namenom razjasnitve dejstev ter v skrbi 
za varovanje ugleda občine, bo  informacija javno objavljena. 
 
 
 
Seja sveta je bila zaključena ob 20.00. 
 
 
 
 
 
 
 
ZAPISALA:       ŽUPANJA: 
 
Renata Bukovec      Polona Kambič 
 
 
________________________    _________________________ 
 
 
 
 

 


