
 
 
 
 

OBČINA SEMIČ 

OBČINSKI SVET 

Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
 

 

ZAPISNIK 
 
5. redne seje Občinskega sveta Občine Semič, ki je bila v četrtek, 11. 4. 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 
Stare (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, 

• Beti Pintarič – računovodja, 

• Renata Bukovec – zapisnikarica, 

• Samo Kavčič – direktor JP Komunala Črnomelj d.o.o.,  

• Andreja Miketič – ravnateljica OŠ Belokranjskega odreda Semič, 

• Irena Plut – direktorica Kulturnega centra Semič, 

• Malnarič Sonja – predsednica Nadzornega odbora Občine Semič, 

• 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. 
 
RAZPRAVA o dnevnem redu: Ni bilo razprave.  
 
Predlog sklepa št. 032-13/2019-3: 
Sprejme se dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Semič: 
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev zapisnikarja. 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje občinskega sveta. 
3. Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine. 
4. Obravnava Informacije o poslovnem poročilu JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 

2018. 
5. Informacija o gospodarsko finančnem načrtu JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 

2019. 
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6. Obravnava in sprejem Sklepa o porabi dela presežka prihodkov nad odhodki JZ OŠ 
Semič ter Sklepa o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini 
Semič.   

7. Obravnava poročila o delu Javnega zavoda Kulturni center Semič v letu 2018.  
8. Obravnava programa dela Javnega zavoda Kulturni center Semič za leto 2019.  
9. Obravnava Strateškega načrta Javnega zavoda Kulturni center Semič za obdobje 2019-

2024 in podaja mnenja ustanovitelja.  
10. Obravnava in sprejem predloga Odloka o pokopališkem redu v Občini Semič – PRVA 

OBRAVNAVA. 
11. Obravnava in sprejem predloga Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske 

gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič – PRVA 
OBRAVNAVA. 

12. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2018. 
13. Obravnava in sprejem predloga Premoženjske bilance Občine Semič za leto 2018. 
14. Obravnava informacije o stanju športne infrastrukture v Občini Semič ter o možnostih 

umestitve novih športnih objektov v prostor. 
15. Volitve in imenovanja. 
16. Pobude in vprašanja članov sveta. 
17. Razno. 

 
Navzočih pri glasovanju: 13 
GLASOVANJE: 13 ZA 
Sklep št. 032-13/2019-4  je sprejet. 
 
Izvolitev zapisnikarja: 
Županja Polona Kambič je predlagala naslednji sklep. 
 
Predlog sklepa št. 032-13/2019-4: 
Za zapisnikarico se predlaga Renato Bukovec. 
 
Navzočih pri glasovanju: 13 
GLASOVANJE: 13 ZA 

Sklep št. 032-13/2019-4 je sprejet. 
 

Ad. 2) OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

 
Razprava: Ni  bilo razprave. 
 
Predlog sklepa št. 032-13/2019-5: 
Sprejme se zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Semič. 
 
Navzočih pri glasovanju: 13 
GLASOVANJE: 13 ZA 
Sklep št. 032-13/2019-5 je sprejet. 
 

Ad. 3) POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA IN AKTIVNOSTIH OBČINE 
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Županja Polona Kambič je predstavila aktivnosti na projektu Misterion, CeROD-a, 3. razvojne 
osi in aktivnosti vezane na javna naročila. Javna dražba za prodajo zemljišč v coni je bila 
uspešna, obe parceli sta bili prodani po izklicni ceni. 
Županja je odgovorila tudi na pobude in vprašanja 4. redne seje občinskega sveta in dodatno 
pojasnila odgovor, ki ga je občina prejela glede sanacija PCB-ja. Občina je 19. 3. 2019 na 
Vlado RS naslovila zahtevo za sanacijo PCB kot starega okoljskega bremena Bele krajine. 
Vlada je zahtevo 21. 3. 2019 odstopila v reševanje Ministrstvu za okolje in prostor, 
ministrstvo pa je zahtevo odstopilo v reševanje Inšpektoratu RS za okolje in prostor z 
zahtevo, da inšpektorat preveri domneve glede slabo zgrajenega betonskega sarkofaga. 
Danes je bil Ministrstvu za okolje in prostor, Varuhu človekovih pravic in Vladi RS ponovno 
poslan dopis, da občina ni prejela odgovora na glavno vprašanje, in sicer, kdaj in kako se bo 
Ministrstvo za okolje in prostor lotilo sanacije, odstranitve in uničenje zemljine, ki je v 
sarkofagu.  
 
RAZPRAVA: ni bilo razprave. 
 

Ad. 4) OBRAVNAVA INFORMACIJE O POSLOVNEM POROČILU JP KOMUNALA ČRNOMELJ 
D.O.O. ZA LETO 2018 

 
Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj, je predstavil poročilo in izpostavil tri večje 
dejavnike, ki so vplivali na poslovanje v letu 2018, in sicer zimske razmere, spremembe s 
področja varstva osebnih podatkov in neurje s točo. V letu 2018 so registrirali novo 
dejavnost, geodezijo in prevzeli v upravljanje pokopališča v Krajevni skupnosti Sinji Vrh. 
Prodana količina vode v letu 2018 je bila nižja od planirane. Izpad prihodkov je bil 
nadomeščen z deli na trgu. V letu 2018 so bile dodatno znižane vodne izgube še za 100.000 
m3. 
 
Ob 17.10 se je seje sveta udeležil svetnik Damir Stare.  
 
RAZPRAVA: 
Mirko Golobič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Člane odbora je zanimalo, kako je s 
102 tonami mešanih embalažnih odpadkov, ki so konec leta ostali na deponiji Vranoviči.  
 
Rudi Kofalt je vprašal, ali je zaradi zmanjšanja vodnih izgub nastal prihranek oz. višek 
sredstev na vodni oskrbi.  
 
Sonjo Klemenc Križan je zanimalo, ali ima komunala preneseno v najem vso končano 
komunalno infrastrukturo v občini Semič in tudi, ali se za Semič vodi ločeno stroškovno 
mesto.  
 
Samo Kavčič, direktor, je pojasnil, da družbe, ki odvažajo odpadke, se v lanskem letu niso 
držale dogovorjenih količin, oz. so kvoto za odvoz izpolnile že septembra, zato odpadkov, ki 
so nastali oktobra, novembra in decembra niso odvažale. Glede odvoza teh odpadkov je 
sedaj ne potezi ministrstvo, ki mora z izvajalci odvoza skleniti dodaten dogovor. Reden odvoz 
odpadkov mešane embalaže v letošnjem letu poteka normalno.  
Glede zmanjšanja vodnih izgub je pojasnil, da je podjetje privarčevalo le pri stroških 
elektrike, kemikalij in nadomestila za črpanje vode, približno 0,20 EUR na m3.  
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Glede ločenega stroškovnega mesta je pojasnil, da se v poročilu Semič ne vodi ločeno, v 
elaboratu cen pa se Semič in Črnomelj vodita ločeno. V kolikor se bi začelo voditi ločeno 
stroškovno mesto po občinah, bi bila občina, ki ima večjo porabo vode, deležna cenejše 
storitev. 
 
Boštjan Ogulin je pojasnil, da je vsa zgrajena komunalna infrastruktura že prenesena v najem 
komunali in bo tudi upoštevana v elaboratu. 
 
Županja je zaključila razpravo in predlog cen dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 354-27/2018-18: 
Občinski svet Občine Semič se je seznanil z Letnim poročilom JP Komunala Črnomelj d.o.o. 
za leto 2018. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 354-27/2018-18 je sprejet. 
 

Ad. 5) INFORMACIJA O GOSPODARSKO FINANČNEM NAČRTU JP KOMUNALA ČRNOMELJ 
D.O.O. ZA LETO 2019 

 
Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj, je predstavil finančni načrt podjetja za leto 
2019.  Strategija v letu 2019 ni bistveno drugačna od strategije za leto 2018. Delež tržnih 
dejavnosti se na račun pogrebne dejavnosti, geodezije in gradenj povečuje.  
 
RAZPRAVA: 
Mirko Golobič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Člane odbora je zanimalo, ali 
podjetje razmišlja o vzpostavitvi lastne sežigalnice odpadkov.  
 
Sonja Klemenc Križan je vprašala, kakšen je ključ razdelitve splošnih in upravnih stroškov 
glede na občino Črnomelj. 
 
Miha Mihelčič je predlagal, da se na zbirnem centru ločenih odpadkov v Semiču uredi krožni 
promet. 
 
Samo Kavčič, direktor, je pojasnil, da po trenutni zakonodaji sežigalnice v Sloveniji niso 
dovoljenje. V kolikor se bo zakonodaja na tem področju uredila pa investicija ni smotrna, saj 
ima komunala premajhne količine odpadkov.  
Glede ključa razdelitvi stroškov je pojasnil, da se splošni upravni stroški delijo po uredbi 
MEDO. Ključ razdelitvi so proizvajalni stroški (stroški, ki nastanejo na posamezni dejavnosti, 
minus interni stroški). Izkaz uspeha je en in se ne deli na občine. Predstavil je primer 
vodooskrbe, izkaz uspeha za to področje sestavljajo omrežnina Semiča in Črnomlja ter 
vodarina, ki je skupni strošek in se deli glede na procent lastništva.  
 
Boštjan Ogulin je pojasnil, da je v naslednjem tednu  s projektantom dogovorjen glede 
izdelave projekta za ureditev krožnega prometa na zbirnem centru. Projekt bo natančneje 
določil višino investicije in šele nato bo sledila odločitev o umestitvi investicije v proračun. 
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Županja je zaključila razpravo in predlog cen dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 354-15/2019-3: 
Občinski svet Občine Semič se je seznanil z Gospodarsko finančnim načrtom JP Komunala 
Črnomelj d.o.o. za leto 2019 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 354-15/2019-3 je sprejet. 
 

Ad. 6) OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O PORABI DELA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD 
ODHODKI JZ OŠ SEMIČ TER SKLEPA O DOLOČITVI CENE PROGRAMOV VRTCA IN DODATNIH 
ZNIŽANJIH PLAČIL V OBČINI SEMIČ 

 
1. Obravnava in sprejem Sklepa o porabi dela presežka prihodkov nad odhodki JZ OŠ 

Semič 
 
Beti Pintarič je pojasnila, da šola že nekaj let ustvarja presežek prihodkov nad odhodki. V 
odloku o ustanovitvi javnega zavoda je navedeno, da se sme presežek prihodkov nad 
odhodku uporabiti za poplačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, s 
soglasjem ustanovitelja pa tudi za plače. V gradivu je tako predlagano, da se presežek 
uporabi za kritje stroškov odpravnin ob upokojitvi in se strošek odpravnin ne upošteva v 
novo oblikovani ekonomski ceni vrtca. 
 
RAZPRAVA: 
Katarina Plut - Odbor za družbene dejavnosti: Odbor je predlagal sprejem sklepa. 
 
Županja je predlog sklepa dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 602-3/2019-3: 
Občinski svet Občine Semič sprejme Sklep o porabi dela presežka prihodkov nad odhodki JZ 
OŠ Semič 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 602-3/2019-3 je sprejet. 
 
2. Sklep o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič 

 
Andreja Miketič, ravnateljica OŠ Belokranjskega odreda Semič, je predstavila gradivo. V 
skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih in na podlagi 
sprejetih sprememb na področju plačne politike je pripravljen predlog podražitve cen 
programov vrtca. V primerjavi s trenutno veljavnimi cenami in ob upoštevanju fleksibilnega 
normativa je predlagan dvig cen v 1. starostnem obdobju za 9 % (40,42 EUR) in v 2. 
starostnem obdobju za 6 % (22,11 EUR). Poudarila je tudi, da število otrok v občini narašča 
kar se kaže tudi v zasedenosti vrtca. Konec tega meseca bo tudi znano, ali bodo v naslednjem 



 

 

6 
 

šolskem letu 10 ali 11 oddelkov v vrtcu. V mesecu decembru se bo ponovno naredil preračun 
cene, ki je potreben zaradi dviga plač s 1. 11. 2019. Lahko se zgodi, da dvig cene ne bo 
potreben, saj bodo upokojene delavke nadomestile mlajše, ki bodo imele nižje plačne 
osnove. 
 
Beti Pintarič je pojasnila, da so v sklepu navedene tudi dodatne olajšave, ki se ne 
spreminjajo. Spreminja se le postopek uveljavljanja dodatno znižanega plačila vrtca za en 
dohodkovni razred v primeru reševanja stanovanjskega problema. Do sedaj so vlagatelji 
dodatno olajšavo uveljavljali na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. S spremembo 
Zakona o vrtcih pa bodo vlagatelji dodatno znižanje plačila vrtca, zaradi urejanje 
stanovanjskega vprašanja, uveljavljali neposredno na občini. 
 
RAZPRAVA:  
Dino Plut je zanimalo, ali je sprememba za uveljavljane dodatnega znižanja plačila vrtca 
zakonsko predpisana. 
 
Beti Pintarič je pojasnila, da mora občina po novem, po navodilih Ministrstva za finance, 
ločeno voditi evidenco za vsa dodatna znižanja plačil vrtca in znižanja ločeno izkazovati v 
proračunu občine. Zaradi zagotovitve stalnega nadzora nad odobrenimi olajšavami je bilo 
predlagano, da o vseh dodatnih oprostitvah odloča občina ločeno in o tem sama obvešča 
vlagatelje in šolo.  
 
Damir Stare je predlagal, da se vse starše seznani, da imajo pravico do dodatnega znižanja 
plačila vrtca. 
 
Županja je zaključila razpravo in predlog sklepa dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 602-3/2019-4: 
Občinski svet Občine Semič sprejme Sklep o določitvi cene programov vrtca in dodatnih 
znižanjih plačil v Občini Semič. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 602-3/2019-4 je sprejet. 
 

Ad. 7) OBRAVNAVA POROČILA O DELU JAVNEGA ZAVODA KULTURNI CENTER SEMIČ V 
LETU 2018 

 
Irena Plut, direktorica Kulturnega centra Semič, je predstavila poročilo. Zavod je leto zaključil 
s 15.000 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Planirane aktivnosti za leto 2018 so bile 
izvedene v  celoti. V letu 2018 je bilo zabeleženih preko 20.700 obiskovalcev na 326 
dogodkih.  
 
RAZPRAVA: 
Katarina Plut - Odbor za družbene dejavnosti: Odbor se je s poročilom seznanil in predlagal 
sprejem sklepa. 
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Damir Stare je pripomnil, da prebivalci Črmošnjic niso bili obveščeni o obisku Dedka Mraza v 
Semiču in je predlagal, da se v bodoče plakate o dogodku namesti tudi v Črmošnjice. 
 
Anton Križe je vprašal, ali trenutno število zaposlenih, glede na obseg dela, zadostuje.  
 
Rudi Kofalt je pohvalil delo direktorice in njene ekipe, saj Semič živi s KC-jem in KC živi s 
Semičem. 
 
Irena Plut, direktorica, je pojasnila, da obveščanje poteka po spletu, elektronski pošti, preko 
Belokranjca in ostalih medijev, preko e-asistenta za otroke v vrtcu in šoli in tudi preko 
plakatov na oglasnih deskah. V bodoče bodo tudi v Črmošnjicah nameščeni plakati o 
dogodkih v KC-ju. 
Direktorica je pojasnila, da bi bila dodatna zaposlitev zelo dobrodošla, saj poleg kulture 
pokrivajo še področje turizma, športa in mladine. Trenutno situacijo rešujejo s študenti, ki v 
popoldanskih urah pomagajo pri prodaji kart pred samimi dogodki in z zaposleno v TIC-u, ki 
trenutno deluje v prostorih KC-ja. 
 
Županja je zaključila razpravo in predlog sklepa dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 014-01/2018-11: 
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil z Letnim poročilom Javnega 
zavoda Kulturni center Semič za leto 2018.  
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 014-01/2018-11 je sprejet. 
 

Ad. 8) OBRAVNAVA PROGRAMA DELA JAVNEGA ZAVODA KULTURNI CENTER SEMIČ ZA 
LETO 2019 

 
Irena Plut, direktorica Kulturnega centra Semič, je predstavila plan za leto 2019. Iz presežkov 
preteklih let bo izvedena zamenjava luči na odru in kupljen računalnik za potrebe TIC-a. 
Zamenjane bodo luči, ki so bile iz starega kulturnega doma premeščene v nov objekt.  
 
RAZPRAVA: 
Katarina Plut - Odbor za družbene dejavnosti: Odbor se je s planom seznanil in predlagal 
sprejem sklepa. 
 
Sonja Klemenc Križan je vprašala kakšen strošek bi predstavljala sanacija telovadnice 
Partizan, glede na podatke, da je objekt energetsko zelo potraten.  
 
Irena Plut, direktorica, je pojasnila, da je bila telovadnica Partizan obnovljena leta 2011. 
Zaradi majhnega medsebojnega prekrivanja strešnikov prihaja do zamakanja na strehi, ko se 
talita sneg in led. Največje toplotne izgube so skozi strop.  
 
Boštjan Ogulin je pojasnil, da je bilo na objektu zamenjano stavbno pohištvo, ostrešje, 
narejena je bila nova fasada in izoliran strop nad dvorano. Napaka pri obnovi ostrešja je bila 
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le, da ni bila narejena zračna streha. Glede potratnosti objekta je pojasnil, da so tovrstni 
objekti, zaradi višine, vedno potratni. 
 
Županja je zaključila razpravo in predlog sklepa dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 014-05/2019-4: 
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil z Poslovno – finančnim načrtom 
Javnega zavoda Kulturni center Semič za leto 2019.  
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 014-05/2019-4 je sprejet. 
 

Ad. 9) OBRAVNAVA STRATEŠKEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA KULTURNI CENTER SEMIČ 
ZA OBDOBJE 2019-2024 IN PODAJA MNENJA USTANOVITELJA 

 
Irena Plut, direktorica Kulturnega centra Semič, je predstavila strateški načrt za obdobje 
2019 – 2024 za področje kulture, mladine, športa in turizma. Izpostavila je tudi, da je v 
načrtu, po odprtju muzejske hiše, predvidena nova zaposlitev vsaj za polovični delovni čas.  
 
RAZPRAVA: 
Katarina Plut - Odbor za družbene dejavnosti: Odbor je gradivo obravnaval in predlagal, da 
se, glede na obseg dela in številne dogodke in aktivnosti, razmisli o zaposlitvi za polni delovni 
čas. Odbor je predlagal potrditev strateškega načrta. 
 
Oskar Hudak je povedal, da se ne sme pozabiti na vinogradništvo, ki je lahko velika osnova za 
razvoj turizma. Predlagal je tudi, da se ponovno oživi vinsko turistično cesto. 
 
Irena Plut, direktorica, je povedala, da so velikokrat deležni predlogov za vključitev različnih 
ponudnikov v turistično ponudbo. Vse predloge obravnavajo in ko pride do konkretnega 
oblikovanja ponudbe se zgodi, da so ponudniki slabo odzivni in  niso pripravljeni sodelovati 
na dogodkih ali v projektu. Poudarila je, da zavod s ponudniki, ki so pripravljeni sodelovati, že 
vrsto let uspešno sodeluje in oblikuje turistično ponudbo kraja. Glede konkretnega predloga 
Društva vinogradnikov Semič je predlagala, da društvo prvo oblikuje seznam ponudnikov, ki 
želijo biti vključeni na vinsko cesto, kar je bilo društvo tudi že večkrat predlagano. 
 
Županja je zaključila razpravo in predlog sklepa dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 610-02/2019-4: 
Občinski svet Občine Semič podaja pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu Javnega zavoda 
Kulturni center Semič za obdobje 2019 – 2024.  
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 610-02/2019-4 je sprejet. 
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Ad. 10) OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI 
SEMIČ – PRVA OBRAVNAVA 

 
Boštjan Ogulin je predstavil predlog odloka. Bistvena novost predloga odloka je, da se 
področje deli na dve dejavnosti, in sicer, pogrebno dejavnost in pokopališko dejavnost. 
Pogrebno dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska 
gospodarska javna služba ter tržno pogrebno dejavnost. Pokopališka dejavnost pa obsega 
upravljanje ter urejanje pokopališča in jo zagotavlja občina.  V predlogu odloka je 
predvideno, da je izvajalec gospodarske javne službe upravljanja pokopališč in tudi obvezne 
gospodarske javne službe 24-urne pogrebne dežurne službe Javno podjetje Komunala 
Črnomelj. Uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke 
infrastrukture plačujejo uporabniki oziroma najemniki po ceniku, ki ga potrdi občinski svet. 
Bistvena novost pri stroških je uporaba pokopališke infrastrukture, ki je del grobnine in jo 
plačujejo najemniki grobov. 
 
RAZPRAVA:  
Dina Plut - Statutarna komisija: Komisija se je seznanila s predlogom odloka in predlagala 
potrditev. 
 
Mirko Golobič - Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Odbor je v razpravi poudaril, da 
mora biti semiško pokopališče bolj urejeno in predlagal sprejem odloka v predlagani vsebini. 
 
Katarina Plut - Odbor za družbene dejavnosti: Člani odbora so predlagali sprejem odloka v 
predlagani vsebini. 
 
Miha Mihelič je vprašal, zakaj se upravljavca določa z odlokom in ne z javnim razpisom. 
 
Rudi Kofalt je opozoril na 7. člen, ki določa način izvajanja pogrebne slovesnosti in vprašal, 
kam v pogrebnem sprevodu sodijo gasilska društva. Do sedaj so bila gasilska društva pred 
pogrebnim vozom, v predlogu odloka pa so predstavniki lokalnih in družbenih institucij v 
sprevodu predvideni za pogrebnim vozom. 
 
Županja Polona Kambič je pojasnila, da Zakon o gospodarskih javnih službah določa, da je za 
izvajalca gospodarskih javnih služb možno neposredno določiti javno podjetje, v kolikor 
izpolnjuje določene pogoje. Upravljavec pokopališč v občini bo v upravljanje prejel vsa 
pokopališča.  
Glede pogrebnega sprevoda je pojasnila, da je v 3. odstavku 7. člena zapisano, da se 
pogrebna slovesnost izvede v skladu s pokojnikovo voljo na krajevno običajen način.  
 
Sonja Klemenc Križan je vprašala, do kdaj je veljavna koncesijska pogodba s podjetjem Kukar 
d.o.o., ki upravlja s pokopališčem v Semiču.  
 
Boštjan Ogulin je odgovoril, da je pogodba veljavna od 1. 1. 2018 do podpisa pogodbe z 
novim upravljavcem. V 30. dneh po določitvi novega upravljavca mora stari upravljavec 
novemu predati vso dokumentacijo pokopališča. 
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Županja je razpravo zaključila in predlog odloka v predlagani vsebini dala na glasovanje. 
Potrjen odlok bo dan v javno obravnavo. 
 
Predlog sklepa št. 007-03/2018-8: 
Občinski svet Občine Semič sprejme predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Semič v 
predlagani vsebini za prvo obravnavo. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 007-03/2018-8 je sprejet. 
 

Ad. 11) OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNE 
OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24-URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI 
SEMIČ – PRVA OBRAVNAVA 

 
Boštjan Ogulin je predstavil predlog odloka.  Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
določa, da morajo občine zagotavljati 24-urno dežurno službo, ki je obvezna občinska 
gospodarska javna služba. 24-urna dežurna služba obsega prevoz od kraja smrti do hladilnih 
prostorov izvajalca javne službe. Cena 24-urne dežurne službe bo enotna in oblikovana 
skladno z določili uredbe in jo bo potrdil občinski svet.  
 
RAZPRAVA: 
Dina Plut – Statutarna komisija: Komisija se je seznanila s predlogom odloka.  
 
Županja je zaključila razpravo in predlog odloka v predlagani vsebini dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 007-03/2019-2: 
Občinski svet Občine Semič sprejme predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič v predlagani 
vsebini za prvo obravnavo.  
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 007-03/2019-2 je sprejet. 
 
Županja Polona Kambič je ob 19.00 prekinila sejo sveta. Seja se je nadaljevala ob 19.15. 
 

Ad. 12) OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA 
LETO 2018 

 
Mateja Kambič, direktorica OU, je predstavila zaključni račun. V letu 2018 je bil ustvarjen 
primanjkljaj v višini 85.000 EUR. Stanje na računu na dan 31.12.2018 je bilo 377.000 EUR. 
Občina je bila celo leto likvidna in vse svoje obveznosti poravnavala tekoče, brez zamud. V 
leto 2019 ni bilo prenesenih zapadlih obveznosti. Investicije v letu 2018 predstavljajo 48 % 
realiziranega proračuna. Največji investicijski odhodek je predstavljal projekt Misterion. 
 
RAZPRAVA:  



 

 

11 
 

Sonja Malnarič – Nadzorni odbor Občine Semič: Nadzorni odbor je obravnaval zaključni 
račun za leto 2018 in nanj podal pozitivno mnenje.   
 
Mirko Golobič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Odbor na zaključni račun ni imel 
pripomb. 
 
Katarina Plut – Odbor za družbene dejavnosti: Odbor na zaključni račun ni imel pripomb. 
 
Županja je zaključila razpravo in predlog sklepa dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 450-01/2019-18: 
Občinski svet Občine Semič sprejme Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2018. 
Zaključni račun se pošlje v objavo v Uradni list RS. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 450-01/2019-18 je sprejet. 
 

Ad. 13) OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA PREMOŽENJSKE BILANCE OBČINE SEMIČ ZA 
LETO 2018 

 
Beti Pintarič je predstavila premoženjsko bilanco občine. Premoženjsko bilanco občine 
sestavlja premoženje občine, javnega zavoda Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič in 
Javnega zavoda Kulturni center Semič. Premoženje občine na dan 31. 12. 2018 znaša slabih 
38 mio EUR. 
 
RAZPRAV: Ni bilo razprave. 
 
Županja je predlog sklepa dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 450-02/2019-10: 
Občinski svet Občine Semič potrjuje premoženjsko bilanco Občine Semič na dan 31. 12. 
2018 v višini 37.929.714 EUR. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 450-02/2019-10 je sprejet. 
 

Ad. 14) OBRAVNAVA INFORMACIJE O STANJU ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V OBČINI SEMIČ 
TER O MOŽNOSTIH UMESTITVE NOVIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V PROSTOR 

 
Županja Polona Kambič je predstavila gradivo. V gradivu je predstavljeno trenutno stanje, in 
sicer, prostorski pogoji za umestitev športnih objektov v prostor in obstoječi športni objekti. 
Narejena pa je tudi analiza stanja in potreb. Občina trenutno razpolaga z veliko športne 
infrastrukture, ki je slabo izkoriščena. Največji interes javnost izkazuje za nadkrito balinišče, 
igrišče za odbojko na mivki, strelišče in pumptrack poligon. Kratkoročni načrti občine so, 
dokončna ureditev travnatega igrišča v Semiču in igrišča na Oskoršnici, nadkritje balinišča v 
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Semiču, ureditev igrišča na Oskoršnici, ureditev igral in fitnesa na prostem pri Kulturnem 
centru Semič, postavitev igrišča za odbojko na mivki, ureditev pumptrack poligona.  V 
dolgoročnem načrtu občine pa je ureditev športnega parka Semič. Že leta 2012 je bila širši 
javnosti predstavljena idejna zasnova športnega parka Semič. Zaradi visokih investicijskih 
stroškov občina izgradnjo parka nima v kratkoročnih planih. Področje športa občina zasleduje 
skladno s finančnimi zmožnostmi in v povezavi z dejanskimi potrebami občanov. V 
dolgoročnem planu je tudi vzpostavitev turističnega centra Gače in turistično-rekreacijskega 
centra Semič.  
 
RAZPRAVA: 
Katarina Plut – Odbor za družbene dejavnosti:  
Člani so v razpravi izpostavili naslednje: 

- investicija v nadkritje balinišča se izvede tudi v primeru, če prijava ne bo uspešna na 
razpisu Fundacije za šport, 

- občina naj nadaljuje pogovore glede odkupa in cene zemljišča, na katerem se zgradita 
dve igrišči za odbojko na mivki, 

- lokacija za pumptrack poligon na Osojniku ni primerna, saj je nujna umestitev 
poligona v okolico Semiča,  

- ureditev strelišča na podstrešju doma Partizan naj se premakne v dolgoročne plane, v 
kolikor pa je lastnik Hotela Smuk zainteresiran za ureditev strelišča v kletnih prostorih 
objekta, se strelska družina poveže z lastnikom. 

 
Mirko Golobič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Odbor je mnenja, da se investicija v 
nadkritje balinišča izvede, se pa dodatno pridobi nove ponudbe za izvedbo. Nujno bi bilo tudi 
poiskati upravljavca za travnato igrišče za vrtcem. 
 
Urška Banovec je predlagala, da občina stopi v kontakt s krajinskim arhitektom in pridobi 
strokovno mnenje o umestitvi športnih objektov v prostor. Smiselno je nove športne objekte 
umestiti ob že obstoječi športni infrastrukturi. Na stranki so obravnavali gradivo in podan je 
bil predlog, da občina naveže stik z lastnikom zemljišč ob travnatem igrišču, ki je pripravljen 
svoja zemljišča prodati. S pridobitvijo novih zemljišč bi občina lahko uredila igrišča za 
odbojko ob travnatem igrišču, ki ima že urejeno vso potrebno infrastrukturo. Predlagala je 
tudi, da se v okolici Malikovca uredijo kolesarske poti in fitnes igrala. Ureditev fitnes naprav 
pri kulturnem centru ni smotrna, saj tovrstni objekti ne sodijo h kulturnem centru. 
 
Županja Polona Kambič je pojasnila, da je za ureditev okolice kulturnega centra pridobljeno 
gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za ureditev, ki so ga pripravljali strokovnjaki na 
področju krajinske arhitekture. Vsaka sprememba projekta bi pomenila tudi spremembo 
gradbenega dovoljenja. So pa igrala pri centru mišljena predvsem za otroke, kar je glede na 
obisk v popoldanskem času nujno in gre le za dodatek k ureditvi okolice. Projekt ureditve 
ureja tudi gradnjo nove garaže ob objektu KC-ja, obstoječa garaža v domu pa bi se sprostila 
za druge vsebine. V prvi fazi je bilo predvideno, da se v objektu uredi lokal, vendar je 
smotrnost ureditve lokala po odprtju hotela vprašljiva. 
 
Idejni projekt za ureditev športnega parka Semiča ureja območje, ki je namenjeno za šport in 
rekreacijo v občinskem prostorskem načrtu. Območja po sedaj veljavnem OPN-ju ni mogoče 
spreminjati oz. širiti saj so vsa ostala zemljišča kmetijska in niso namenjena za šport in 
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rekreacijo. Znotraj območja bi bilo mogoče športne objekte le drugače umestiti. Za projekt 
športnega parka so bile opravljene tudi javne obravnave in javnost je imela možnost dati 
pripombe na predlog. Bi bilo pa smiselno projekt ponovno novelirati. Na zemljiščih, ki so v 
lasti Derganca, je predvidena parkovna ureditev območja in otroško igrišče.   
Ureditve kolesarskih in trim stez ob obstoječih poteh v okolici Malikovca so možne.  
 
Damir Stare je vprašal, kdaj se planira nadkriti balinišče. 
 
Županja Polona Kambič je pojasnila da je nadkritje balinišča v planu v letošnjem proračunu. V 
kolikor bo prijava na Fundaciji za šport uspešna se nadkritje izvede, v nasprotnem primeru se 
sredstva preusmeri v cestno infrastrukturo, skladno s sprejetim sklepom na občinskem svetu.  
 
Mladen Kamenšek je povedal, da je v Semiču in okolici veliko igrišč, ki bi jih bilo potrebno 
obnoviti. Pred leti je imel Semič svojo semiško ligo, ki je sedaj ni več.  
 
Beti Pintarič je pojasnila, da morajo biti pobudniki in organizatorji lige društva in širša 
javnost, lokalna skupnost lahko organizatorjem lige pomaga le s financiranjem športnih 
programov. Vprašati bi bilo potrebno društva, zakaj niso več pripravljena organizirati lig in 
turnirjev. 
 
Anton Križe je pojasnil, da v Semiču žal ni interesa društev, da bi lahko uspešno organizirali 
športne lige. Predlagal je, da Kulturni center organizira sestanek na temo organizacije 
športnih lig in nanj povabi vsa športna društva v Semiču. 
 
Županja Polona Kambič je zaključila razpravo in predlog sklepa dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 671-02/2019-2: 
Občinski svet Občine Semič se je seznanil z informacijo o stanju športne infrastrukture v 
Občini Semič in o možnostih za umestitev novih športnih objektov v prostor. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 671-02/2019-2 je sprejet. 
 

Ad. 15) VOLITVE IN IMENOVANJA 

 
1. Imenovanje direktorja Javnega zavoda Kulturni center Semič za mandatno obdobje 

2019 - 2024 
 
Mateja Kambič, direktorica OU, je predstavila gradivo. Direktorici KC-ja poteče mandat 
30.6.2019. Dne 1.3.2019 je bil objavljen razpis za delovno mesto direktorja za obdobje petih 
let. Postopek izbire je izvedla Komisija za izvedbo izbirnega postopka. Rok za oddajo prijav je 
bil 15.3.2019. Na razpis sta prispeli 2 prijavi. Ena prijava ni izpolnjevala osnovnih razpisnih 
pogojev, in sicer stopnje izobrazbe, k prijavi pa ni bila priložena niti strategija razvoja zavoda.  
S kandidatko, ki je izpolnjevala pogoje je komisija izvedla razgovor in sprejela mnenje, da je 
Irena Plut primerna kandidatka za zasedbo delovnega meta direktorja JZ Kulturni center 
Semič za mandatno odboje 2019 – 2024.  
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RAZPRAVA: Ni bilo razprave. 
 
Županja je na glasovanje dala oba predlagana sklepa. 
 
Predlog sklepa št. 014-03/2019-17: 
Za direktorico JZ Kulturni center Semič za mandatno obdobje 2019 – 2024 se imenuje Irena 
Plut, Pod Vrhom 7, Semič. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 014-03/2019-17 je sprejet. 
 
Predlog sklepa št. 014-03/2019-18: 
Občinski svet Občine Semič pooblašča županjo Polono Kambič, da kandidatko, ki ni bila 
izbrana, obvesti o njeni neuvrstitvi v izbirni postopek zaradi neizpolnjevanja razpisnih 
pogojev ter o izbiri. 
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 014-03/2019-18 je sprejet. 
 

Ad. 16) POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 

 
Mirko Golobič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Na seji odbora je bilo predlagano, 
da se seje občinskega sveta video snemajo in predvajajo v živo. 
 
Katarina Plut – Odbor za družbene dejavnosti: Člani odbora so predlagali, da se ponovno 
imenuje Odbor za izgradnjo doma starejših. S strani šole pa je bila dana pobuda, da se 
Društvo upokojencev Semič povabi, da sodeluje v projektu Tedna vseživljenjskega učenja, ki 
ga bo šola izvajala v mesecu maju.  
 
Oskar Hudak je pojasnil, da je bila dana pobuda za ponovno imenovanje Odbora za izgradnjo 
doma starejših s strani upokojencev oziroma stranke DeSUS. Predlog za ponovno imenovanje 
odbora je bil dan z namenom, da se aktivneje pristopi k iskanju investitorja. Francoska 
družba Orpea Group je na štajerskem pričela z gradnjo doma za starejše. Družba ima plan v 
petih občinah zgraditi pet domov za starejše s skupno 300 posteljami.  
 
Mladen Kamenšek je predlagal, da občina preveri kakšne bodo cene v domovih tujih 
investitorjev, da ne bodo na koncu vsi naši občani, zaradi previsokih cen, v domovih na 
Hrvaškem. 
 
Županja Polona Kambič je povedala, da bo občina preverila kakšne pogoje ima francosko 
podjetje za gradnjo doma. Odbor je smiselno ponovno ustanoviti, ko se bodo stvari na tem 
področju začele premikati. Vse pobude in predlogi vezani na izgradnjo doma pa so vedno 
dobrodošli. 
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Oskar Hudak je glede cen pojasnil, da naj bi le-te bile v okviru sedanjih obstoječih cen na 
trgu.  
 
Beti Pintarič je pojasnila da podjetje Orpea Group gradi domove z višjim standardom, kot jih 
poznamo v Sloveniji do sedaj.    
 
Miha Mihelčič je predlagal, da se ne ukine športnika leta ampak se tudi letos objavi razpis za 
športnika leta. 
 
Županja Polona Kambič je pojasnila, da razpis za športnika leta ni ukinjen. V letošnjem letu 
razpis ne bo objavljen, saj po letnem programu športna za to ni predvidenih sredstev. 
Naslednje leto pa bo razpis lahko ponovno objavljen.  
 
Dina Plut je vprašala, ali so bili na Metliški cesti, za bloki, postavljeni količki. 
 
Rudi Kofalt je povedal, da je bila pri zadnjem nalivu cesta pri Tomplastu poplavljena. 
 
Anton Križe je povedal, da je v Stranski vasi, pri NIX-u, zamašen prepust zaradi česar je 
cestišče ob večjih nalivih poplavljeno. Opozoril je tudi na lužo na cesti Semič – Stranska vas, 
pri starem smetišču. 
 
Silvo Vlahovič je opozoril na lužo, ki stoji na cesti pri avtobusnem postajališču v Stranski vasi 
in na nevaren kanal ob cesti od železniške postaje do ulice K Tajčbirtu. 
 
Urška Banovec je predlagala, da se v Kotu opravi ogled cest, ko je deževje. 
 
Boštjan Ogulin je povedal, da bi količki morali biti že postavljeni, bo pa zadevo kljub temu 
preveril. Luža pri Tomplastu bo sanirana v dveh tednih, prav tako bodo urejeni prepusti v 
Stranski vasi in na cesti pri treh rokah. Na seznamu za sanacije je tudi kanal oz. mulda na 
cesti od železniške postaje do ulice k Tajčbirtu. Za sanacije cest mora biti prvo objavljen javni 
razpis, šele po izbiri izvajalca se bo pričelo s sanacijo. 
 
 

Ad. 17) RAZNO 

 
1. Informacija o financiranju medijev 

 
Županja Polona Kambič je predstavila informacijo o financiranju medijev.  
 
RAZPRAVA: 
Katarina Plut – Odbor za družbene dejavnosti: Odbor je predlagal, da se Radiu Odeon 
predlaga sprejem ponudbe za delovanje spletnega medija Radia Odeon po dogovoru treh 
županov v višini 300 EUR + DDV mesečno po ključu delitve 3:2:1. Če predloga ne želi sprejeti 
se sredstva v višini 800,00 EUR, ki so v proračunu namenjena tej pomoči, preusmeri v šolski 
sklad za nadarjene učence. 
 
Miha Mihelčič je vprašal, na kakšen način lahko občina financira medije. 
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Županja Polona Kambič je pojasnila, da občina medije financira preko javnega razpisa, 
oglasna sporočila pa se financirajo preko neposrednih naročil in po veljavnem ceniku 
posameznega medija.  
 
Dina Plut je vprašala, kdo so učenci, ki imajo status nadarjenega učenca.  
 
Sonja Malnarič, Nadzorni odbor, je pojasnila, da morajo nadarjeni učenci opraviti posebna 
predpisana testiranja, na podlagi katerih se učencu podeli status nadarjenega učenca. Status 
učenca spremlja do konca devetletke, šola po je dolžna s takšnim učencem delati več. V 
kolikor se šoli nameni sredstva za nadarjene učence, mora šola oblikovati sklad, ki je 
namenjen izključno učencem, ki imajo status nadarjenega učenca.  
 
Damir Stare je predlagal, da šola, v primeru odobrite sredstev, ob koncu šolskega leta dostavi 
poročilo o porabi teh sredstev.  
 
Županja ja zaključila razpravo in predlog sklepa dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 615-01/2019-9: 
Občinski svet Občine Semič se je seznanil z informacijo o financiranju medijev iz proračuna 
Občine Semič.  
 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 615-01/2019-9 je sprejet. 
 
2. Imenovanje nadomestnih članov sveta Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje 

 
Županja Polona Kambič je predstavila gradivo.  
 
RAZPRAVA: Ni bilo razprave.  
 
Predlog sklepa št. 031-01/2010-86: 
Občinski svet Občine Semič razrešuje opravljanja funkcije člana Sveta Območnega 
razvojnega partnerstva Pokoplje z območja Bele krajine naslednje člane: 
1. predstavnika nevladnih organizacij: 

- Marjanco Cimerman (OZRK Črnomelj) 
- Jožefa Nemaniča (OZRK Metlika). 

2. predstavnika gospodarstva: 
- Stanislava Križa (OOZ Metlika). 

 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 031-01/2010-86 je sprejet. 
 
Predlog sklepa št. 031-01/2010-87: 
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Občinski svet Občine Semič potrjuje naslednje nove oz. nadomestne člane Sveta 
Območnega razvojnega partnerstva Pokoplje z območja Bele krajine: 
1. predstavnici nevladnih organizacij: 

- Ljudmila Kocjan (OZRK Črnomelj) 
- Zalka Klemenčič (OZRK Metlika) 

2. predstavnica gospodarstva: 
- mag. Tatjana Adlešič (OOZ Metlika). 

 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 031-01/2010-87 je sprejet. 
 
 
Seja sveta je bila zaključena ob 20.30. 
 
 
 
ZAPISALA:       ŽUPANJA: 
 
Renata Bukovec      Polona Kambič 
 
 
________________________    _________________________ 


