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Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
 
Gradivo za 15. redno sejo občinskega sveta v septembru 2016 – k točki 3 dnevnega reda 
 

 

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

Številka: 032-09/2016-2 
 
Zadeva: Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine 
 
A) IZVRŠEVANJE SKLEPOV: 
Vsi sklepi so bili poslani v objavo na spletno stran občine, www.semic.si, v katalog informacij javnega 
značaja/seje 2016/ 15. redna seja. 
 
Sklepi 15. redne seje, dne 29. 9.  2016: 

 
1. Sklep občinskega sveta Občine Semič, da pooblašča županjo, Polono Kambič, da podpiše 

pravno podlago za nakazilo sredstev kot pomoč za zagon in obratovanje smučišča na Gačah:  
Dne 10.11.2016 je bil s strani županov in županj 16 občin podpisan Sporazum o sodelovanju pri izvedbi 
projekta »Nujna sanacijska dela na smučišču Gače«. 
 

2. Sklep o seznanitvi s Poročilom, o delu skupne občinske uprave MIR Bele krajine za leto 2015: 
Sklep je bil v vednost posredovan Medobčinski inšpekciji in redarstvu.  

 
3. Sklep o sprejemu ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Semič za leto 2015: 

Sklep je bil v vednost posredovan Medobčinski inšpekciji in redarstvu.  
 

4. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o podelitvi plaket za leto 2016: 
Plaketa Občine Semič je bila imenovanim podeljena na slovesnosti ob občinskem prazniku dne 
28.10.2016. 
  

5. Sklep o potrditvi novelacije DIIP za projekt »Ureditev ceste in pločnika v Poslovni coni Vrtača«: 
Sklep je bil predložen zahtevku za črpanje nepovratnih sredstev po 23. členu ZFO-1. 
 

6. Sklep o potrditvi novelacije DIIP za projekt »Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj«: 
Sklep bo predložen zahtevku za črpanje sredstev po razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano RS za operacijo »Ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016«, v kolikor 
bomo s prijavo uspešni. 
 

7. Sklep o odprtju novega podkonta in prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega rebalansa 
proračuna za leto 2016: 
Sklep je bil realiziran v sprejeti vsebini. 
 

8. Sklep, da se potrdi sklep, sprejet na 14. redni seji, v vsebini: občinski svet soglaša, da se na 
nepremičnini parc. št. 2833/2, k.o. Kot, ukine javno dobro in nepremičnina proda oziroma 
zamenja, v kolikor vlagatelja soglašata z eno izmed naslednjih variant: vlagatelja zagotovita prost 
prehod za hojo preko parcele parc. št. 2833/2, k.o. Kot, z vpisom pravice v zemljiško knjigo ali 
pred prodajo zemljišča vlagatelja na lastne stroške zagotovita primerljiv dostop po robu parcele v 
lasti vlagateljev z vpisom pravice v zemljiško knjigo: 
Sklep je bil posredovan vlagateljem. 
 

9. Sklep s stališčem Občine Semič o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS: 
Sklep je bil posredovan predlagateljem, Skupnosti občin Slovenije. 
 
 

B) AKTIVNOSTI OBČINE:  
 

1. Komunalna infrastruktura ulica Pot k Lebici – II. faza: 
Dela so zaključena in predana namenu. Druga faza je obsegala: rekonstrukcijo ceste od priključka na LC 
pri cvetličarni do križišča pri avtopralnici, ki zajema rekonstrukcijo cestišča - (spodnji ustroj, zgornji 



ustroj), izgradnjo pločnika, opornega zidu, meteorne kanalizacije in izgradnja pločnika od križišča pri 
avtopralnici mimo Bahorič do priključka na LC pri Štukelj Igor. Na manjkajočem delu od Bahorič do 
Ogulin se je uredila tudi javna razsvetljava. S strani MGRT smo v začetku decembra že prejeli 
nepovratna sredstva po ZFO-1 v višini 108.281 EUR. Skupna vrednost projekta je bila 111.411 EUR. 
 

2. Obnova vodovodov: 
Zaključena je obnova vodovoda Kot – občinska meja Črnomelj v dolžini cca. 890 m, Gaber – 
razbremenilnik ŽP v dolžini 90 m ter sekundarni vod na Kolodvorski cesti od »Krašna do Smile«. 
Vrednost del je dobrih 150.000 €. 
 

3. Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj: 
Dela so zaključena in predana namenu. Dolžina gozdne ceste je 1.437 m. Vrednost del je bila dobrih 
34.000 EUR. Konec decembra naj bi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS prejeli 
odločbo o dodelitvi sredstev na osnovi naše prijave za operacijo »Ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 
2014-2020 za leto 2016«. Sofinanciranje naj bi bilo v višini okoli 16.600 EUR. 
 

4. Gozdna cesta Ravno Bukovje: 
Dela so zaključena. Dolžina gozdne ceste je 500 m. Vrednost del je bila dobrih 15.000 EUR.  
 

5. Projektna dokumentacija - kanalizacija:  
Projekti kanalizacije ulic Sadinja vas, Trata in Vavpča vas so zaključeni. V teku je pridobivanje služnosti.  
V sklopu priprave projektne dokumentacije za kanalizacijo in ČN Krupa, Moverna vas so predhodne 
arheološke raziskave zaključene, prav tako je izdelano zaključno poročilo. Trenutno čakamo soglasje 
ZVKDS. Po pridobitvi soglasja sledi vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.     
 

6. Kanalizacija – ulica Pod Primožem:  
Dela na sekundarnem vodu kanalizacije v ulicah Srednja Pot in Pod Primožem so zaključena. 
 

7. Prehod za pešce čez državno cesto na Trati:  
Investicija je zaključena. Komisijski pregled s strani DRSI je bil izveden.  
 

8. Projektna dokumentacija – obnova muzejske hiše:  
Gradbeno dovoljenje je bilo v novembru pridobljeno. V izdelavi je projekt za izvedbo (PZI). Samo 
izvedbo smo prijavili na razpis Interreg Slo-Hr v okviru skupnega projekta s partnerji z nazivom 
»Doživetje skrivnosti voda«. V kolikor bomo s prijavo uspešni (znano bo predvidoma v marcu 2017), 
bomo z deli pričeli v sredini leta 2017. 
 

9. Projektna dokumentacija –umiritev prometa pri GD v Stranski vasi:  
Predvidena je prestavitev lokalne ceste ter ureditev umirjevalnega otoka in prehod za pešce z 
avtobusnim postajališčem. Projekt je izdelan. Sledi pridobitev zemljišč. 
 

10. Mrliška vežica Črmošnjice:  
Projekt je izdelan. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je podana na UE. 
 

11. Prestavitev ceste na Gornjih Lazah:  
Investicija je zaključena, sledi tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.  
 

12. Nadkritje balinišča pri OŠ Semič:  
V zaključni fazi je izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.  
 

13. Ureditev okolice Kulturnega centra:  
Gradbeno dovoljenje je pridobljeno in izdelan projekt za izvedbo. Ocenjena vrednost projekta je dobrih 
800.000 EUR z DDV (od tega garaža 165.000 EUR).  
 

14. Brv preko reke Krupe:  
Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. 
 

15. Ureditev prehoda za pešce na Vajdovi ulici (Kašča): 
Projektna naloga je potrjena s strani DRSI. V izdelavi je projekt za izvedbo.  
 
 
 
 
 
 



 
OSTALO: 
 
1. Informacija o aktivnostih za prenos ali menjavo zemljišč, ki so v najožjem vodovarstvenem 

območju z oznako VVO-1 
 

Občinski svet je na 14. redni seji sprejel sklep, da pooblašča županjo in občinsko upravo, da dosežeta 
dogovor s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS o prenosu ali menjavi zemljišč, ki so v najožjem 
vodovarstvenem območju z oznako VVO-1. V nadaljevanju podajamo informacijo o aktivnostih: 
 
Občina Semič je na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS poslala dopis, v katerem je bil predlagan 
prenos zemljišč na vodovarstvenih območjih na Občino Semič. S Sklada so nam poslali vzorec pogodbe 
in potrdila, ki so obvezen sestavni del pogodbe. Predmet neodplačnega prenosa so lahko tista zemljišča, 
ki jih je Sklad na podlagi predpisov pridobival na neodplačni način. Predmet prenosa je lahko območje 
zajetja, kar določa Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Območje zajetja je 
določeno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin 
Črnomelj, Metlika in Semič (Uradni list RS, št. 53/16). Ker območje zajetja ne sovpada s katastrsko mejo 
zemljišč, je potrebno predhodno opraviti parcelacije. V letu 2017 bomo tako naročili potrebne parcelacije, 
po pravnomočnosti odločb GURS-a pripravili pogodbo in nato speljali vse ustrezne postopke za prenos 
zemljišč na Občino Semič. 

 
 
2. Informacija o aktivnostih za zagon in obratovanje smučišča Gače 

Občinski svet Občine Semič je na 15. redni seji sprejel sklep, da pooblašča županjo, da podpiše pravno 
podlago za nakazilo sredstev kot pomoč za zagon in obratovanje smučišča na Gačah. Dne 10.11.2016 
je bil s strani županov in županj 16 občin (Bele krajine, Dolenjske in Kočevja) podpisan Sporazum o 
sodelovanju pri izvedbi projekta »Nujna sanacijska dela na smučišču Gače«. S sporazumom je 
določeno, da občine skupno zagotovijo 70.000,00 EUR. Sredstva v višini 17.674 € bo Mestna občina 
Novo mesto namenila za neposredni nakup smučarskih kart, sredstva v višini 52.326,00 EUR pa bodo 
upravičencu dodeljena na osnovi javnega razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje zagona 
smučišča Gače v letu 2016, ki ga je Občina Semič objavila dne 2.12.2016. Rok za oddajo vloge je 
9.12.2016, vlagatelj pa mora predložiti dokazilo, da je na pristojno ministrstvo vložil vlogo za pridobitev 
obratovalnih dovoljenj ali da z obratovalnimi dovoljenji že razpolaga, in sicer za vlečnice: Gače Bis 1, 
Gače 1 in Medo. 
 
Sicer podjetje Smuk d.o.o. intenzivno izvaja potrebne aktivnosti za zagon in obratovanje smučišča v 
zimski sezoni 2016/2017. Izvedena so nujna vzdrževalna dela, ki so bila potrebna na žičniških napravah, 
objektih in opremi. Na pristojno ministrstvo je že bila podana vloga za pridobitev obratovalnih dovoljenj 
za  vlečnice Gače Bis 1, Gače 1 in Medo. Načrtovano je, da se sezona odpre okoli božičnih praznikov. 

 
 
3. Delovanje podjetniškega inkubatorja v Beli krajini / Aktivnosti na področju podjetništva 

Z vodstvom podjetniškega inkubatorja smo se dogovorili, da naslednjo sejo občinskega sveta, ki bo 
predvidoma 26.1.2017, začnemo z ogledom inkubatorja. Predstavili nam bodo prostore inkubatorja in 
aktivnosti, ki se v njem izvajajo.  
 

4. Cerod 
Informacija bo podana na sami seji. 
 
 

16. Informacija o prijavah investicij na razpise za sredstva evropskih skladov 
A) Prijava operacije »Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza« 
Občina Semič je v juliju 2016 oddala vlogo na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-
2017, in sicer za sofinanciranje operacije »Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza«. S sklepom  
o dodelitvi sredstev z dne 22. 11. 2016 je bilo vlogi ugodeno in s tem odobreno sofinanciranje v višini do 
268.432,00 EUR. 
 
Vrednost operacije je ocenjena na 444.855,00 EUR z DDV. Sofinanciranje v višini odobrenih sredstev 
predstavlja do 90% upravičenih stroškov, pri čemer so nepovratna sredstva v deležu 75 % namenska 
sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in 25 % namenska sredstva državnega proračuna RS. 
Preostali del do celotne vrednosti bo zagotovila Občina Semič iz svojega proračuna. 
 



Občina Semič namerava z navedeno operacijo komunalno opremiti in v operativno stanje vzpostaviti 
jugozahodni in severozahodni del Proizvodno servisne cone Vrtača (2,1 ha), saj v njej trenutno ni prostih 
komunalno opremljenih zemljišč. 
 
Operacija obsega: 
- izgradnjo cestnega omrežja,  
- izgradnjo vodovodnega omrežja, 
- izgradnjo fekalne kanalizacije, 
- izgradnjo meteorne kanalizacije in drenažne kanalizacije, 
- izgradnjo cestne razsvetljave, 
- izgradnjo elektroenergetskega omrežja in 
- izgradnjo TK omrežja. 
 
Izvajalec del bo izbran v začetku leta 2017, operacija pa bo v skladu s terminskim planom izvedena 
predvidoma do konca julija 2017. 
 
B) Prijava operacije »Gozdna cesta Vavpčke Trave – Škrilj« 
Občina Semič je v aprilu 2016 oddala vlogo na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
RS za operacijo »Ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016«, in sicer smo prijavili 
investicijo »Gozdna cesta Vavpčke Trave – Škrilj«. Gre za gradnjo nove gozdne ceste v skupni dolžini 
1.437 m. Predvideno sofinanciranje je do 50% upravičenih stroškov. Investicija je gradbeno zaključena. 
Vrednost veh del je dobrih 34.000 EUR, s strani ministrstva naj bi prejeli okoli 16.600 EUR. Odločbe o 
dodelitvi sredstev ob pripravi tega gradiva še nismo prejeli. Je pa bila s strani ministrstva že opravljena 
kontrola na terenu in rečeno, da nam bo odločba o dodelitvi sredstev dostavljena do konca decembra 
2016. Zahtevek za sredstva bi potem izstavili že v januarju 2017. 
 
C)  Prijava operacije »Doživetje skrivnosti voda« 
Občina Semič je v novembru skupaj s projektnimi partnerji: Občino Metlika, Občino Kamanje, LAG 
(Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis) ter Kompasom Novo mesto d.o.o. oddala vlogo na javni razpis 
Interreg SLO – HR za projekt "Doživetje skrivnosti voda". Edinstvene zgodbe, ki jih preko dediščine na 
tem območju piše voda, bodo osnova za razvoj čezmejnega turističnega proizvoda, ki bo dediščino 
približal obiskovalcem in jo na ta način tudi ohranjal. Glavni skupni cilj projekta je povezati in povečati 
privlačnost edinstvene naravne in kulturne dediščine, razviti zeleni čezmejni trajnostni turistični proizvod, 
da bo obiskovalcem omogočal drugačno doživetje skrivnosti podzemnih voda in vključeval elemente 
ozaveščanja obiskovalcev, povezoval z lokalnim prebivalstvom ter podjetji za razvoj. Inovativno 
predstavljena dediščina bo privabila obiskovalce v Belo krajino, v Semič preko Metlike do Kamanja. 
Projekt bo predstavil zadnja spoznanja o vlogi človeka skozi evolucijo (arheološka izkopavanja) in 
podzemnim življenjem, o skrivnostih kraških voda z razkritjem edine živeče podzemne školjke na svetu 
Kuščarjeve Kongerie, do katere dostopajo le potapljači, predstavljena bo tudi skrivnostna človeška ribica.  
Z najmodernejšo tehnološko opremo muzeja in arheološkega parka, s predstavitvijo najdb, urejenimi 
učnimi potmi med tremi občinami bo dediščina in turistični produkt z doživljajskimi občutji drugačen od 
vseh do sedaj. Proizvod bo tako fizično, kot tudi konceptualno povezoval znamenitosti, storitve, 
namestitve, prireditve, vezane na dediščino območja na obeh straneh meje. Različne ciljne skupine 
obiskovalcev bodo preko oblikovanih paketov lahko kakovostno doživele skrivnosti kraških voda.  
 
Občina Semič namerava v okviru projekta obnoviti muzejsko hišo v Semiču vključno z ureditvijo 
prirodoslovne zbirke ter postaviti visečo brv preko reke Krupe. Vrednost projekta vseh partnerjev skupno 
je 1.239.206 EUR. Upravičeni stroški Občine Semič so 528.510,00 EUR (celotna vrednost projekta samo 
Občine Semič je sicer ocenjena na 807.606 EUR). Sofinanciranje s strani Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR) je 85% upravičenih stroškov, kar za Občino Semič pomeni 449.233,50 EUR. 
Občina Semič je vodilni partner v projektu.  

 
 
 

Pripravila:        Predlagateljica: 
Občinska uprava                                                                      Polona Kambič, županja 


