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

Številka: 032-16/2019-3 
 
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/ 5. redna seja. 
 
 
Sklepi 5. redne seje, dne 11. 4.  2019: 

 
1. Sklepi o seznanitvi z Letnimi poročili in plani javnega zavoda in javnega podjetja (KC Semič in JP 

Komunala Črnomelj, d.o.o.): 
Sklepi so bili posredovani javnemu zavodu in javnemu podjetju. 
 

2. Sklep o porabi dela presežka prihodkov nad odhodki Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič: 
Sklep je bil posredovan OŠ. 
 

3. Sklep o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič: 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/2019 dne 19. 4. 2019. 
 

4. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Odloka o pokopališkem redu v Občini Semič za 
prvo obravnavo: 
Odlok je bil podlaga za pripravo predloga za drugo obravnavo, ki je uvrščen na dnevni red 6. redne seje 
občinskega sveta. 
 

5. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič za prvo obravnavo: 
Odlok je bil podlaga za pripravo predloga za drugo obravnavo, ki je uvrščen na dnevni red 6. redne seje 
občinskega sveta. 
 

6. Sklep o sprejemu Zaključnega računa proračunu Občine Semič za leto 2018: 
Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/2019 dne 19. 4. 2019. 
 

7. Sklep o potrditvi premoženjske bilance Občine Semič na dan 31.12.2018: 
Sklep je del dokumentacije zaključnega računa za leto 2018. 
 

8. Sklep o imenovanju Irene Plut za direktorico JZ Kulturni center Semič za obdobje 2019 - 2024: 
Sklep je bil vročen imenovani in Svetu JZ. 
 

9. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o razrešitvi opravljanja funkcije člana Sveta Območnega 
razvojnega partnerstva Pokolpje z območja Bele krajine in o imenovanju novih članov: 
Sklep je bil posredovan Razvojnemu centru Novo mesto in v vednost belokranjskima občinama. 
 

10. Sklepa o seznanitvi z informacijo o stanju športne infrastrukture v občini in možnostih za 
umestitev novih športnih objektov v prostor ter informacijo o financiranju medijev iz proračuna 
Občine Semič  : 
Sklepa sta del dokumentacije 5. redne seje.   
 

Sklep 1. dopisne seje, dne 15. 5.  2019: 
 

1. Sklepi o potrditvi Sklepa o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega proračuna Občine Semič 
za leto 2019: 
Izvedena je bila prerazporedite sredstev, s katero so se zagotovila dodatna sredstva za vzdrževanje 
cestne infrastrukture, in sicer za vzdrževanje javnih poti v občini (krpanje udarnih jam, ureditev 



odvodnjavanja, popravilo bankin). Sredstva so se prerazporedila s postavke, predvidene za izgradnjo 
nadstrešnice nad baliniščem, za kar smo predvideli pridobitev sofinancerskih sredstev s strani Fundacije 
za šport, pri čemer s prijavo nismo bili uspešni in delno s podkonta, namenjenega za pluženje cest, kjer 
je poraba nižja od predvidene. Na podlagi zagotovljenih dodatnih sredstev bo izvedeno javno naročilo za 
izbiro izvajalca del sanacije javnih poti (skupno razpoložljivih 60.000 EUR). 
 

B) AKTIVNOSTI OBČINE:  
 
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 je bilo pridobljeno v začetku maja. V teku je 
izdelava razstave »Center narave Bele krajine«, ki naj bi bila zaključena do 30. 9. 2019. V postavljanju 
pa je tudi vinogradniška zbirka v kletnih prostorih. 
 
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: gradbena dela so zaključena. 
 
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. Izgradnja mrliške vežice v Črmošnjicah 
V teku je postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del, ki naj bi bil izbran do konca maja.  Rok za 
izvedbo del je 4 mesece od uvedbe v delo. 
 

3. Preplastitev cest v letu 2019 
V proračunu leta 2019 smo predvideli preplastitev naslednjih javnih poti: na Cerovcu pri Črešnjevcu in 
Hribu pri Cerovcu v skupni dolžini 1.780 m in širini 3m, v ulici Pod Vrhom v dolžini 580 m in širini 3 m ter 
v ulici Stara Gora v dolžini 125 m in širini 3,50 m. Kot najugodnejši ponudnik za izvedbo del je bila 
izbrana družba CGP d.d.. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 26.4.2019. Investicija bo sofinancirana 
z nepovratnimi sredstvi po 23. členu ZFO-1. Rok za izvedbo del je 4 mesece od uvedbe v delo (sredina 
septembra 2019). 
 

4. Prenova kuhinje v vrtcu Sonček v Semiču 
V teku je postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del. Le-ta naj bi bil izbran predvidoma do sredine 
junija 2019. Rok za izvedbo del je 3 mesece od uvedbe v delo. Ocenjena vrednost projekta je 122.800 
EUR. 
 

5. Izgradnja opornih zidov v občini 
V teku je postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del. Le-ta naj bi bil izbran do konca maja 2019. 
Rok za izvedbo del je 3 mesece od uvedbe v delo. Ocenjena vrednost del je 65.000 EUR. 
 
 
 
 



6. Obnova vodovodov v občini v letu 2019 
V letu 2019 bo izvedena obnova naslednjih odsekov vodovoda: v ulici Pod Vrhom v dolžini 438 m, v ulici 
Med Vinogradi v dolžini 549 m in na Taborski ulici v dolžini 214 m. Vrednost del je 231.720 eur. 
 

7. Projektne dokumentacije 
V izdelavi so naslednje projektne dokumentacije: 
- Obnova opornega zidu od Brunskoletove hiše do župnišča 
- Kanalizacija Oskoršnica 
- Obračališče pri zbirnem centru v Semiču. 
 
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 OŠ (predračunska vrednost je 30.000 EUR) 
- 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 
 

8. Odbor za mlade v občini 
Odbor za mlade se je od imenovanja sestal na dveh sejah. Srečal se je s predstavniki Urada za mladino 
ter mladinskega sveta Slovenije. Seznanjeni so bili s projektom »Rastimo skupaj 2019«, v katerega je v 
regiji JV Slovenija vključena le Občina Semič. Dne 28.6.2019 ob 15.30 bo v sklopu navedenega projekta 
v KC Semič dogodek na temo informiranja mladih in njihova participacija pri odločanju, ki ga organizira 
Urad za mladino in mladinski svet Slovenije.  
Kot prvo aktivnost si je odbor zastavil vzpostavitev sistema za pretok informacij med člani odbora in 
ostalimi mladimi v občini, kar je tudi v skladu s programom projekta »Rastimo skupaj«: informiranje in 
vključevanje mladih v odločanje.  
 

9. CeROD in CERO-DBK 
CeROD: Svet županov se je nazadnje sestal 14.2.2019, ko je potrdil Elaborat o oblikovanju cen 
obdelave in odlaganja odpadkov ter sprejel poslovni plan in plan investicij za leto 2019. V času priprave 
tega gradiva pa je svet županov podpisal pogodbo o dolgoročnem medsebojnem sodelovanju pri 
ravnanju z odpadki med regijskima centroma za ravnanje z odpadki RCERO Ljubljana in CeROD Novo 
mesto. 
 
CERO-DBK: Dne 25.4.2019 se je sestal Svet županov javnega podjetja in sprejel poročilo o delovanju 
javnega podjetja za leto 2018 (družba je bila sicer ustanovljena v novembru 2018). V zvezi z investicijo v 
objekt MBO smo občine pooblastile navedeno javno podjetje, da prevzame vodenje postopka oddaje 
skupnega javnega naročila za izgradnjo objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih 
odpadkov, s tehnološko opremo, zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo. Izvajalec del bo izbran v 
postopku konkurenčnega dialoga. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu JN dne 13.5.2019, rok za 
oddajo ponudb pa je 10.6.2019. 

 
10. 3. razvojna os 

Odbor za spremljanje aktivnosti za gradnjo 3. razvojne osi – južni del se je nazadnje sestal dne 
12.4.2019. Predstavljene so bile trenutne aktivnosti. V juniju 2019 bo objavljeno JN za izbiro izvajalca del 
od avtocestnega priključka do odcepa za Revoz. V kolikor bo JN izpeljano brez pritožb, se naj bi dela 
pričela do konca leta 2019. Naslednja seja je predvidena za 31.5.2019.  
 



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).  

 
 
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
1. Količki na Metliški cesti za bloki: 

Količki so postavljeni. 
 

2. Odvodnjavanje v PSC Vrtača (pri Tomplast): 
Zadeva je urejena. 
 

3. Luže ob lokalni cesti Semič – Stranska vas in pri bus postajališču v Stranski vasi: 
Izveden je bil terenski ogled, rešitve so podane, sanacija bo izvedena. Sanacija luže pri bus postajališču 
je izvedena.   
 

 
 
Pripravila:        Predlagateljica: 
Občinska uprava                                                                                        Polona Kambič, županja 


