OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

ZAPISNIK
15. seje Občinskega sveta Občine Semič, ki je bila v četrtek, 29. 9. 2016, ob 17. uri v sejni sobi
Kulturnega centra Semič. Sejo je vodila županja Občine Semič, ga. Polona Kambič.
Na seji so bili prisotni naslednji člani Občinskega sveta Občine Semič:
G. Danijel Golobič, g. Mirko Golobič, ga. Valerija Hudorovac, g. Bojan Jakša, g. Ferdinand
Jakša, ga. Melita Kmet Ličen, g. Rudi Kofalt, g. Anton Križe, g. Vili Malnarič, g. Miha Mihelčič,
ga. Damjana Simonič, g. Peter Štukelj (prišel ob 17.05) in g. Damir Stare (prišel ob 17.15).
Odsotni: ga. Dina Plut.
Na seji so bili prisotni tudi:
• ga. Mateja Kambič – direktorica občinske uprave,
• g. Boštjan Ogulin – višji svetovalec za komunalno, cestno in investicijsko dejavnost,
• ga. Sonja Ličen Tesari – višji svetovalec za družbene dejavnosti,
• ga. Renata Bukovec – zapisnikarica,
• g. Marjan Kastelic, vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva Bele krajine (k točkama 4
in 5),
• g. Janez Simonič, predsednik Komisije za podeljevanje priznanj (k točki 6).
Ad. 1) UGOTOVITEV PRISOSTNOSTI, POTRDITEV DNEVNEGA REDA IN IZVOLITEV
ZAPISNIKARJA
Županja, ga. Polona Kambič, je ugotovila, da je na seji, od 14. svetnikov, prisotnih 11 članov
občinskega sveta.
RAZPRAVA: Ni bilo razprave.
Predlog sklepa št. 032-7/2016-3:
Sprejme se dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta Občine Semič:
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev zapisnikarja.
2. Obravnava in sprejem zapisnika 14. redne seje občinskega sveta.
3. Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine.
4. Obravnava Poročila o delu skupne občinske uprave – Medobčinske inšpekcije in
redarstva občin Bele krajine za leto 2015.
5. Obravnava in sprejem ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Semič za
leto 2015.
6. Obravnava in sprejem predloga za podelitev priznanj Občine Semič v letu 2016.
7. Obravnava in sprejem predloga Poročila o izvrševanju proračuna Občine Semič v
prvem polletju leta 2016.
8. Obravnava Poročila o izvedbi notranje revizije Občine Semič za leto 2015.

9. Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta (DIIP-a) za investicijsko operacijo »Ureditev ceste in pločnika v
PSC Vrtača«.
10. Obravnava in sprejem Sklepa o odprtju novega podkonta in prerazporeditvah za
oblikovanje veljavnega rebalansa proračuna za leto 2016.
11. Obravnava Poročila o razdelitvi sredstev za kulturne, športne, humanitarne in
programe v turizmu ter programe drugih društev za leto 2016.
12. Vloge in pritožbe.
13. Pobude in vprašanja članov sveta.
14. Razno.
Navzočih pri glasovanju: 11
GLASOVANJE: 11 ZA
Sklep št. 032-07/2016-3 je sprejet.
Ob 17.05 se je seje udeležil svetnik, g. Peter Štukelj.
Izvolitev zapisnikarja:
Županja, ga. Polona Kambič, je predlagala naslednji sklep.
Predlog sklepa št. 032-07/2016-4:
Za zapisnikarico se predlaga ga. Renato Bukovec.
Navzočih pri glasovanju: 12
GLASOVANJE: 12 ZA
Sklep št. 032-07/2016-4 je sprejet.
Ad. 2) OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
Razprava:
G. Rudi Kofalt je povedal, da je bil na 16. strani, pri točki 14.č, napačno naveden podatek pri
g. Štuklju, in sicer, da je bila strategija gasilstva, zaradi financiranja mladinskega tabora,
povišana za 9.000,00 EUR. Pravi podatek je 5.000,00 EUR.
Predlog sklepa št. 032-07/2016-5:
Sprejme se zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Semič.
Navzočih pri glasovanju: 12
GLASOVANJE: 12 ZA
Sklep št. 032-07/2016-5 je sprejet.
Ad. 3) POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA IN AKTIVNOSTIH OBČINE
Županja, ga. Polona Kambič, je je predstavila poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta
in aktivnostih občine. Glede sklepa o prenosu ali menjavi zemljišč, ki so v najožjem
vodovarstvenem območju z oznako VVO-1 je pojasnila, da so aktivnosti v teku. Ravno danes
je na občno prišel odgovor Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki ga je potrebno proučiti,
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zato bo več znanega na naslednji seji. Večina investicij je v zaključni fazi in bodo predane
namenu v mesecu oktobru in novembru.
Podala je tudi informacijo o aktivnostih za zagon in obratovanje smučišča Gače. Od zadnje
seje sta Občina in podjetje Smuk d.o.o., s podjetjem Iskra d.d., podpisala kupoprodajni
pogodbi za objekte, naprave in opremo, pri čemer je Občina kupila vodovodno omrežje
Srednja vas – Gače s pripadajočimi objekti ter dve trafo postaji (vrednost 100.000,00 EUR +
DDV). Podjetje Smuk d.o.o. pa je kupilo žičniške naprave, ostale objekte na smučišču ter
opremo (vrednost 180.000,000 EUR + DDV). Občina trenutno vodi aktivnosti za pridobitev
sredstev za kritje dela stroškov nujnih vzdrževalnih del, pri čemer bo treba po zadnjih
ocenah zagotoviti približno 145.000 EUR brez DDV. 75.000 EUR bo prispevalo podjetje Smuk
d.o.o., finančno konstrukcijo manjkajočega dela sredstev, 70.000 EUR, pa naj bi zagotovilo 16
občin Bele krajine in Dolenjske ter Občina Kočevje. Način sodelovanja občin pri izvedbi
nujnih sanacijskih del je bil predstavljen ostalim sodelujočim občinam na seji Sveta regije JV
Slovenija, ki je bil dne 15. 9. 2016. Na omenjeni seji je bil sprejet sklep, da Svet regije podpira
predlagano finančno konstrukcijo za izvedbo nujnih sanacijskih del po ključu število
prebivalcev in oddaljenost glavnega naselja občine do Črmošnjic. Skladno s sprejetim
sklepom občina preverja materialno in pravno podlago za dodelitev sredstev podjetju Smuk
d.o.o., da bo celotna zadeva izvedena pravilno in zakonito.
Županja je predlagala tudi sprejem sklepa, in sicer, da svetniki pooblastijo županjo za podpis
pravne podlage za nakazilo sredstev kot pomoč za zagon in obratovanje smučišča na Gačah.
Ob 17.15 se je seje udeležil svetnik, g. Damir Stare.
Županja je svetnikom predstavila tudi informacijo o delovanju podjetniškega inkubatorja v
Beli krajini, aktivnosti v zvezi z zemljišči v PSC Vrtača in informacijo glede CeROD-a. Pri
CeROD-u še vedno veliko težavo predstavljajo Posavke občine. Na prejšnji seji sveta županov
JP CeROD so bila sprejeta sodila in cenik za en mesec. S strani Nadzornega sveta JP Komunala
Črnomelj je bilo apelirano ne obe občini, da se stvarem na CeROD-u pride do konca. V
kolikor na bo mogoče doseči dogovora, gredo občini na trg in poiščejo drugo rešitev.
RAZPRAVA:
G. Vili Malnarič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Člane odbora je zanimalo, kakšen
je odziv lastnikov objektov na Gričicah na novo nastalo situacijo. Glede PSC Vrtača pa so
mnenja, da je potrebno nadaljevati z urejanjem zemljišč v coni.
G. Danijel Golobič – Odbor za družbene dejavnosti: Člane odbora je zanimal informacija
glede Motvoza.
Županja, ga. Polona Kambič, je pojasnila, da je bil z lastniki na Gričicah organiziran sestanek
14. 7. 2016. Odziv je bil zelo dober. Novemu lastniku so takoj ponudili pomoč pri čiščenju in
čez 2 dni je že stekla akcija na smučišču.
Glede Motvoza je pojasnila, da je bila stečajnemu upravitelju poslana ponudba za
neposreden odkup zemljišč za ceno, kot jo je potrdil občinski svet, na katero še vedno ni
odgovora. V kolikor dogovor s stečajnim upraviteljem ne bo možen, se bo potrebno usmeriti
na zemljišča, ki so v lasti ga. Kristavčnik. Lastnica zemljišč je bila v tem času že na občini in je
zagotovila, da je zemljišča pripravljena prodati.
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G. Peter Štukelj je povedal, da se je Nadzorni sveta JP Komunala Črnomelj sestal na seji, na
kateri je pregledal varčevalne ukrepe podjetja, seznanjeni pa so bili tudi z aktivnostmi na
CeROD-u. NS je županjama in županu občin Bele krajine predlagal, da od CeROD-a zahtevajo
časovnico. V kolikor podjetje ne bo zagotovilo zahtevanega vse tri občine, v določenem času,
izstopijo iz CeROD-a.
Županja je zaključila razpravo in svetnikom v sprejem predlagal sklep glede podpisa pravne
podlage za nakazilo sredstev kot pomoč za zagon in obratovanje smučišča na Gačah.
Predlog sklepa št. 478-34/2015-16:
Občinski svet pooblašča županjo, Polono Kambič, za podpis pravne podlage za nakazilo
sredstev kot pomoč za zagon in obratovanje smučišča na Gačah.
Navzočih pri glasovanju: 13
GLASOVANJE: 13 ZA
Sklep št. 478-34/2015-16 je sprejet.
Ad. 4) OBRAVNAVA POROČILA O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE – MEDOBČINSKE
INŠPEKCIJE IN REDARSTVA OBČIN BELE KRAJINE ZA LETO 2015
G. Marjan Kastelic, vodja medobčinske inšpekcije in redarstva je predstavil poročilo o delu za
leto 2015. Končne ugotovitve izvajanja nadzora iz delovnega področja MIR kažejo, da se
stanje na področju mirujočega prometa izboljšuje. Kritične točke so predvsem dostava ter
parkiranje na pločnikih in mestih za invalide. V letu 2015 se je izvedel nadzor glede
priključitev na javni vodovod in kanalizacijo. Na področju odpadkov pa je bilo zabeleženo
manjše število prijav nezakonito odloženih odpadkov v okolje. V letu 2015 je bilo v Občini
Semič uvedenih 24 upravnih zadev, 2 zadevi sta bili uspešno rešeni, 18 zadev je še v fazi
reševanja.
RAZPRAVA:
G. Vili Malnarič, Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Člani odbora podpirajo odločitev,
da se čim več dela na preventivi. Predlagali so, da se posebna pozornost nameni divjim
odlagališčem.
G. Ferdinand Jakša je predlagal, da se na mestih, kjer se pojavljajo divja odlagališča, postavi
opozorilne table z napisom, prepovedano odlaganje smeti. Opozoril je tudi na divje
odlagališče ob cesti za Vimol.
G. Marjan Kastelic je pojasnil, da so bili pri ogledu terene dobljeni podatki o storilcu. Storilec
je moral v predpisanem roku odstraniti smeti, kar je tudi storil, zoper njega pa je bil vložen
tudi prekrškovni postopek.
Županja, ga. Polona Kambič, je zaključila razpravo in predlog sklepa dala na glasovanje.
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Predlog sklepa št. 032-14/2007-110:
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil s Poročilom o delu skupne
občinske uprave – medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine za leto 2015 in z
Zaključnim računom skupnega organa za leto 2015.
Navzočih pri glasovanju: 13
GLASOVANJE: 13 ZA
Sklep št. 032-14/2007-110 je sprejet.
Ad. 5) OBRAVNAVA IN SPREJEM OCENE IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI
OBČINE SEMIČ ZA LETO 2015
G. Marjan Kastelic, vodja medobčinske inšpekcije in redarstva, je predstavil oceno izvajanja
občinskega programa varnosti Občine Semič za leto 2015, ki je bila prvič narejena posebej za
občino. Na področju javnega reda in miru je bil zaznan porast kršitev, saj je bilo v letu 2015
obravnavanih 52 prekrškov, leto prej pa 36. Večina kršitev se pojavlja na Sovinku. Na
področju prepovedanih drog sta bili zabeleženi 2 kršitvi, leto prej pa 3. Na področju
prometnih nesreč je bilo leta 2015 evidentiranih 28 nesreč, leta 2014 pa 22. V porastu so bile
tudi prometne nesreče s telesnimi poškodbami. Kritične so predvsem regionalne ceste,
največ prometnih nesreč pa je bilo zaradi neprilagojene hitrosti. Skupna ocena je, da je
stanje na območju Občine Semič dobro.
RAZPRAVA:
G. Vili Malnarič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Odbor je imel pripombo, da v
oceni niso zajeta kazniva dejanja, ki so se zgodila v Semiču in vplivajo na občutek varnosti.
G. Rudi Kofalt je vprašal, kakšna je sankcija napačnega parkiranja pri Kulturnem centru Semič
v času večjih prireditev.
G. Peter Štukelj je predlagal, da se pred postavitvijo ležečih policajev na teren pošlje
inšpektorja, da ugotovi stanje.
Ga. Melita Kmet Ličen je predlagala, da se poveča prisotnost redarjev na avtobusni postaji pri
šoli v času, ko otroci odhajajo domov, saj je zaradi parkiranja gostov pred lokalom ogrožena
njihova varnost.
Županja, ga. Polona Kambič, je povedala, da je posebno pozornost potrebno nameniti
prevoznosti cest. Glede šolskih prevozov pa je pojasnila, da je zemljišče pred lokalom
privatna lastnina. Z lastnikom so že potekali pogovori, kako urediti situacijo na terenu in
predlagano je bilo, da se pred avtobusno postajo zariše prostor, ki je namenjen samo
avtobusom.
G. Marjan Kastelic je pojasnil, da so kazniva dejanja izključno pristojnost policije. Glede
prevoznosti cest je povedal, da so bile nekatere stvari že urejene. Težava se pojavlja
predvsem pri lastnikih zemljišč, ki ne živijo v občini. Glede napačnega parkiranja pri KC je
pojasnil, da se prireditve praviloma izvajajo v popoldanskem času, ko niso v službi, zato na
terenu ni prisotnega redarja. Občina je v nekaj primerih že obvestila MIR, da v Semiču poteka
5

večja prireditev in prosila, da redarji ne izvajajo nadzora nad parkiranimi vozili. Glede
parkiranja pri vrtcu pa je predlagal, da se pod znak doda dopolnilna tabla, ki bo označevala,
da je potrebno napisati čas prihoda.
Županja, ga. Polona Kambič, je zaključila razpravo in predlog sklepa dala na glasovanje.
Predlog sklepa št. 032-14/2007-111:
Sprejme se ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Semič za leto 2015 v
predlagani vsebini.
Navzočih pri glasovanju: 13
GLASOVANJE: 13 ZA
Sklep št. 032-14/2007-111 je sprejet.
Ad. 6) OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE SEMIČ V
LETU 2016
G. Janez Simonič, Komisija za podeljevanje priznanj, je povedal, da so se člani sestali 19. 9.
2016 in obravnavali prispele vloge na razpis za podelitev priznanj Občine Semič v letu 2016.
Na razpis so pravočasno prispele štiri vloge za podelitev priznanj:
- Avto moto društvu Kolpa MXS oz. NIX motoklubu Semič (predlagatelj Ivan Bukovec),
- PGD Črešnjevec za dodelitev diplome (predlagateljica županja, Polona Kambič),
- PGD Črmošnjice za dodelitev plakete (predlagateljica županja, Polona Kambič),
- Silvi Jančan za dodelitev plakete (predlagatelj kolektiv OŠ Belokranjskega odreda
Semič).
Po razpravi je komisija izglasovala naslednja sklepa:
- županji predlaga podelitev dveh diplom, in sicer: Avto moto društvu Kolpa MXS in
PGD Črešnjevec,
- Občinskemu svetu Občine Semič predlaga podelitev dveh plaket, in sicer: PGD
Črmošnjice in Silvi Jančan.
RAZPRAVA:
G. Danijel Golobič, Odbor za družbene dejavnosti: Člani odbora so podprli predlog komisije.
Županja, ga. Polona Kambič, je zaključila razpravo in predlog sklepa komisije dala na
glasovanje.
Predlog sklepa št. 094-01/2016-10:
Plaketo občine Semič se v letu 2016 podeli:
- Prostovoljnemu gasilskemu društvu Črmošnjice in
- Silvi Jančan, ravnateljici OŠ Belokranjskega odreda Semič.
Navzočih pri glasovanju: 13
GLASOVANJE: 13 ZA
Sklep št. 094-01/2016-10 je sprejet.
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Ad. 7) OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE SEMIČ V PRVEM POLLETJU LETA 2016
Ga. Mateja Kambič je predstavila poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2016
in poudarila, da občina nima likvidnostnih težav.
RAZPRAVA:
G. Vili Malnarič, Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Člani na poročilo niso imeli
pripomb.
Predlog sklepa št. 410-12/2015-67:
Sprejme se Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Semič v prvem polletju leta 2016.
Navzočih pri glasovanju: 13
GLASOVANJE: 13 ZA
Sklep št. 410-12/2015-67 je sprejet.
Ad. 8) OBRAVNAVA POROČILA O IZVEDBI NOTRANJE REVIZIJE OBČINE SEMIČ ZA LETO 2015
Ga. Mateja Kambič je predstavila poročilo o izvedbi notranje revizije za leto 2015 in
poudarila, da revizija ni ugotovila nepravilnosti.
RAZPRAVA: Ni bilo razprave.
Predlog sklepa št. 450-01/2016-17:
Občinski svet Občine Semič se je seznanil s Poročilom o izvedbi notranje revizije Občine
Semič za leto 2015.
Navzočih pri glasovanju: 13
GLASOVANJE: 13 ZA
Sklep št. 450-01/2016-17 je sprejet.
Ad. 9) OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI NOVELACIJE DOKUMENTA
IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP-A) ZA INVESTICIJSKO OPERACIJO
»UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA V PSC VRTAČA«
1. Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta (DIIP-a) za investicijsko operacijo »Ureditev ceste in pločnika v PSC
Vrtača«
Ga. Mateja Kambič je pojasnila, da gre za investicijo, ki je bila umeščena v proračunu po
sprejemu rebalansa. Ocenjena vrednost investicije je bila 179.382 EUR, od tega bi občina
prejela 175.000 EUR povratnih sredstev s strani MGRT. Po izvedenem javnem razpisu je
celotna vrednost z vključenim nadzorom predvidena v višini 117.754,81 EUR. Zaradi
sprememb je potrebno izdelati novelacijo investicijske dokumentacije, ker pa se vrednost
investicije spremeni za več kot 20 %, mora novelirano investicijsko dokumentacijo potrditi
občinski svet.
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RAZPRAVA:
G. Vili Malnarič, Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Odbor predlaga potrditev novelacije
investicijske dokumentacije.
Predlog sklepa št. 371-15/2016-23:
Sprejme se Sklep o potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za
projekt »Ureditev ceste in pločnika v Poslovni coni Vrtača« v predlagani vsebini.
Navzočih pri glasovanju: 13
GLASOVANJE: 13 ZA
Sklep št. 371-15/2016-23 je sprejet.
Predlog sklepa št. 371-15/2016-24:
Občinski svet Občine Semič pooblašča županjo, da ustrezno prilagodi vsebino sklepa, v
kolikor bodo takšne zahteve s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Navzočih pri glasovanju: 13
GLASOVANJE: 13 ZA
Sklep št. 371-15/2016-24 je sprejet.
2. Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta (DIIP-a) za investicijsko operacijo »Gozdna cesta Vavpčke Trave –
Škrilj«
Ga. Mateja Kambič je pojasnila, da gre za investicijo, ki je bila prijavljena na razpis
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ocenjena vrednost investicije je bila
43.965,00 EUR, s strani ministrstva pa bi prejeli 21.982,37 EUR nepovratnih sredstev. Po
izvedenem javnem razpisu je bila vrednost investicije nižja, 33.829,73 EUR. Zaradi
spremembe je potrebno izdelati novelacijo investicijske dokumentacije, ker pa se vrednost
investicije spremeni za več kot 20 %, mora novelirano investicijsko dokumentacijo potrditi
občinski svet.
RAZPRAVA: Ni bilo razprave.
Predlog sklepa št. 371-3/2016-30:
Sprejme se Sklep o potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za
projekt »Gozdna cesta Vavpčke Trave – Škrilj« v predlagani vsebini.
Navzočih pri glasovanju: 13
GLASOVANJE: 13 ZA
Sklep št. 371-3/2016-30 je sprejet.
Predlog sklepa št. 371-3/2016-31:
Občinski svet Občine Semič pooblašča županjo, da ustrezno prilagodi vsebino sklepa, v
kolikor bodo takšne zahteve s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
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Navzočih pri glasovanju: 13
GLASOVANJE: 13 ZA
Sklep št. 371-3/2016-31 je sprejet.
Ad. 10) OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O ODPRTJU NOVEGA PODKONTA IN
PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO
2016
Ga. Mateja Kambič je predstavila razloge za odprtje novih podkontov in prerazporeditev za
oblikovanje veljavnega rebalansa proračuna Občine Semič za leto 2016.
RAZPRAVA:
G. Vili Malnarič, Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Odbor je predlagal potrditev sklepa.
Predlog sklepa št. 410-12/2015-68:
Občinski svet Občine Semič sprejme Sklep o odprtju novih podkontov in prerazporeditvah
za oblikovanje veljavnega rebalansa proračuna Občine Semič za leto 2016 v predlagani
vsebini.
Navzočih pri glasovanju: 12
GLASOVANJE: 12 ZA
Sklep št. 410-12/2105-68 je sprejet.
Ad. 11) OBRAVNAVA POROČILA O RAZDELITVI SREDSTEV ZA KULTURNE, ŠPORTNE,
HUMANITARNE IN PROGRAME V TURIZMU TER PROGRAME DRUGIH DRUŠTEV ZA LETO
2016
Ga. Renata Bukovec je predstavila poročilo.
RAZPRAVA:
G. Danijel Golobič, Odbor za družbene dejavnosti: Odbor na poročilo ni imel pripomb.
Predlog sklepa št. 410-05/2016-82:
Občinski sveta Občine Semič se je seznanil s Poročilom o razdelitvi sredstev za kulturne,
športne, humanitarne in programe v turizmu ter programe drugih društev za leto 2016.
Navzočih pri glasovanju: 13
GLASOVANJE: 13 ZA
Sklep št. 410-05/2016-8 je sprejet.
Ad. 12) VLOGE IN PRITOŽBE
1. Vloga za ukinitev javnega dobra
G. Bojan Jakša, Komisija za vloge in pritožbe: Komisija se je sestala 26. 9. 2016, na seji je bil
prisoten tudi predlagatelj, g. Jože Plut. Komisija je bila soglasna, da se upošteva sklep 14.
redne seje Občinskega sveta št. 478-14/2016-3, z dne 7. 7. 2016.
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RAZPRAVA:
G. Danijel Golobič, Odbor za družbene dejavnosti: Odbor podpira odločitev Komisije za vloge
in pritožbe.
Županja, ga. Polona Kambič, je poudarila, da je pri ukinjanju javnega dobra, ki je še vedno v
uporabi, praksa, da se vzpostavi nadomestno javno dobro. Predlagala je sprejem sklepa, ki ga
je predlagala Komisija.
Predlog sklepa št. 478-14/2016-7:
Potrdi se sklep občinskega sveta Občine Semič, št. 478-14/2016-3, z dne 7. 7. 2016.
Navzočih pri glasovanju: 13
GLASOVANJE: 12 ZA
Sklep št. 478-14/2016-7 je sprejet.
Ad. 13) POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
G. Danijel Golobič:
- Priključek iz ulice Med vinogradni na Smučko cesto je urejen, vendar pa ob močnejšem
deževju križišče (priključek) zaliva blato. Težavo bi lahko rešili z nasutjem peska.
- Na cesti Smočka luža – Brezova Reber, na priključku za Brezovo Reber, še vedno ni
sanirana udarna jama na cestišču.
- Vaščani Potokov so opozorili na poškodovan asfalt na cesti v vas, in sicer na delu, ki ni bil
saniran. Zaradi poškodb je v času sneženja cesto nemogoče očistiti, zato šolski kombi ne
more po otroke v vas ampak morajo le-ti 3 km peš do glavne ceste.
- Na cesti Pod Primožem, na uvozi iz Roške ceste, so posedki. Cesto bi bilo nujno sanirati
in jo razširiti za 1 m.
G. Anton Križe je predlagal, da občina razmisli o ureditvi odvodnjavanja na Semiški gori.
G. Ferdinand Jakša je vprašal, kdaj bo asfaltirana cesta na železniško postajo.
G. Boštjan Ogulin je odgovoril, da bo cesta asfaltirana v roku 14 dni.
G. Damir Stare:
- Cesto v Črmošnjicah, od Maksa do kamnitega mostu proti Mašlju, je potrebno asfaltirati.
Vaščani so predlagali, da sami pripravijo zemeljska dela, občina pa prispeva asfalt.
- Izgradnjo Mrliške vežice v Črmošnjicah se do 3. gradbene faze uvrsti v proračun za leto
2017. Strošek gradnje bi lahko bil minimalen, saj so vaščani pri gradnji pripravljeni
prispevati delo, občina pa zagotovi le material.
- Najemnik šole v Črmošnjicah želi šolo odkupiti od občine. Med vaščani obstaja bojazen,
da bo najemnik šolo prodal naprej oz. vanjo naselil nove najemnike. Predlagal je, da
občina šolo, če je ne namerava obnoviti, poruši.
G. Danijela Golobiča je zanimalo, kakšna je vrednost objekta in kakšne so zakonske zahteve,
ki jih mora izpolniti najemodajalec, da lahko najemnika izseli iz stanovanja.
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Županja, ga. Polona Kambič, je pojasnila, da je šola vredna med 25.000 in 30.000 EUR.
Občina lahko družino iz stanovanja izseli le, če družini zagotovi nadomestno stanovanje, ki
ima po zakonu primerno površino glede na število družinskih članov. Družini je že bilo
ponujeno nadomestno stanovanje v Semiču, vendar ponudbe niso sprejeli.
G. Miha Mihelčič je pohvalil letošnje organizatorje Semiške ohceti za dobro pripravljen in
pester program.
G. Bojan Jakša je opozoril na golosek v Črmošnjicah, ki ob večjem deževju povzroča kaljenje
vode.
Ga. Melita Kmet Ličen je prenesla pobudo, ki je bila podana tudi na Svetu zavoda šole, da
šola vsaj en športni dan izvede na smučišču Gače. Ker šola nima opreme je tudi predlagala,
da se izvede akcija zbiranja odslužene smučarske opreme in oblačil. Na Svetu zavoda je bil
sprejet sklep, da bi veljalo izkoristiti prednosti domačega smučišča, ko bo smučišče urejeno.
G. Peter Štukelj:
- Zimski športni dan na Gačah ni bil izveden, ker je vedno planiran aprila in šola od tega
termina ne odstopa. Na Svetu zavoda so se nekako uspeli dogovoriti, da bi bil termin
fleksibilen, vse pa je odvisno od učitelja vzgoje in ravnatelja.
- Potrebno je sanirati udarno jamo med Nestoplo vasjo in Brezjem.
- Potrebno je narediti kriterije za postavitev ležečih policajev.
- Vprašal je, koliko vaščanov Vavpče vasi je zahtevalo postavitev ležečega policaja?
G. Anton Križe je predlagal, da se glede postavitev ležečih policajev pridobi mnenje pristojnih
oseb.
G. Vili Malnarič je predlagal, da se v bodoče pridobi soglasje celotne skupnosti. Postavitev
ležečega policaja mora biti zadnja opcija za umirjanje prometa.
G. Damir Stare je predlagal, da se z zahtevo za postavitev ležečega policaja seznani krajane
na zborih občanov. Predlagal je še, da se razmisli o oživitvi vaških skupnosti.
G. Boštjan Ogulin je pojasnil, da kriterijev za postavitev ni. Osebno mnenje pa je, da so
zadeve smiselne pri javnih objektih in na odsekih, kjer se pojavlja večje prečkanje ceste. Z
odstranitvijo se počaka do naslednje seje.
Ga. Damjana Simonič je predlagala, da se z vaščani Vavpče vasi poišče kompromis glede
postavljenega ležečega policaja.
Županja, ga. Polona Kambič, je pojasnila, da je upravljavec smučišča predlagal, da bi vsaki šoli
omogočil en brezplačen športni dan, organiziral pa bi tudi vaditelje smučanja.
Glede ležečih policajev je pojasnila, da bi bila zelo vesela, če si občinski svet vzame
pristojnost obravnave vlog za postavitev ležečih policajev, saj je teh vlog vedno več.
G. Križeta je prosila, da predstavi situacijo v Stranski vasi, kajti na občinskem svetu je bilo
dogovorjeno, da se uredi zmanjšanje hitrosti prometa, sedaj pa je strani vaščanov prišla
zahteva po premiku celotne ceste.
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G. Anton Križe je pojasnil, da se vaščani strinjajo z zmanjšanjem hitrosti na cesti pri gasilnem
domu v Stranski vasi. Projekt je bil predstavljen gasilcem, ki pa s pripravljenim niso bili
zadovoljni, saj bi cesta posegala na gasilski prostor, s tem pa bi zgubili parkirne prostore.
Predlog je bil, da se cesta ob gasilskem domu odmakne za 2,5 m.
Opozoril je tudi, na merilec hitrosti, ki je postavljen na Metliški cesti, saj ne deluje pravilno.
Predlagal je, da se merilec po določenem obdobju prestavi na drugo lokacijo.
G. Boštjan Ogulin je pojasnil, da je bil projekt v Stranski vasi naročen za izvedbo šikane, s
projektantko je bilo naknadno ugotovljeno, da bi bilo smiselno projektno obdelati obstoječe
avtobusno postajališče in umestiti novo avtobusno postajališče pri ekološkem otoku. Projekt
je bil nato nastavljen fazno, ureditev šikane in umiritev prometa, nato rekonstrukcija
obstoječega avtobusnega postajališča in kot zadnje izgradnja novega postajališča. Sedaj pa je
celotna zadeva prerasla v premik lokalne ceste od Praprota do Kumpa. Gasilci so bili proti
predlaganim rešitvam v projektu, saj bi šikana posegala 1 m na njihovo zemljišče in zahtevajo
prestavitev šikane, ki pa je ni možno izvesti, če se cesta ne prestavi za 2 m.
G. Damir Stare je predlagal, da se izdela projekt, kot je bil predlagano s strani vaščanov
Stranske vasi.

Ad. 14) RAZNO
Županja, ga. Polona Kambič, je pojasnila, da so svetniki k točki razno naknadno prejeli
gradivo, katerega predlagatelji so Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin
Slovenije ter Združenje občin Slovenije, v zvezi s spremembami predloga za vpis pravice do
pitne vode v Ustavo RS. Predlog usmeritve za oblikovanje ustavnega zakona se je na julijski
seji Državnega zbora bistveno spremenil in sedaj, namesto, da bi ščitil vodne vire in pravice
do pitne vode, posega v pravice lokalne samouprave na področju zagotavljanja oskrbe
prebivalcev s pitno vodo. Z namenom preprečitve nepopravljive škode pri zagotavljanju
življenjsko pomembnih storitev za občane je predlagano, da Občinski svet Občine Semič
sprejme naslednji sklep s stališčem Občine Semič o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS:
»Občinski svet Občine Semič podpira vpis neodtujljive pravice do pitne vode v ustavo, prav
tako se strinja s izhodiščem, da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v upravljanju
države ter da naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno
vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev.
Pri tem se naj upošteva, da pravico do pitne vode ni mogoče enačiti s pravico do javnega
vodovoda. Pripravljavce besedila ustavnega zakona pozivamo, da upoštevajo dosedanjo
zakonodajno ureditev, po kateri morajo občine zagotavljati javne vodovode na območjih v
skladu z Operativnim programom oskrbe s pitno vodo, na ostalih območjih pa si oskrbo s
pitno vodo ali samooskrbo občani zagotovijo še naprej.
Občinski svet Občine Semič razume predlog, da bi odslej oskrbo gospodinjstev zagotavljala
država preko neprofitne javne službe tako, da naravne vodne vire za ta namen izkorišča sama
neposredno ali izkoriščanje prenese v neposredno upravljanje samoupravnim lokalnim
skupnostim, kot poseg v izvirne pristojnosti občin, zato ga ostro zavrača.
Občinski svet Občine Semič glede na sprejeto stališče k točki 2 na 21. seji Državnega zbora
opozarja poslanke in poslance ter Ustavno komisijo Državnega zbora, da se naj v zahtevi po
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preprečevanju podeljevanja koncesij za oskrbo prebivalstva s pitno vodo jasno loči med
prepovedjo sklepanja koncesijskih pogodb z zasebnimi podjetji in javnimi podjetji, katerim se
naj dopusti izvajanje te gospodarske javne službe še naprej.
Občinski svet Občine Semič zahteva, da Državni zbor v vse postopke in razprave v zvezi s
spremembo Ustave RS in vpisom neodtujljive pravice do pitne vode, vključi tudi občine in
njihova združenja.«
RAZPRAVA:
G. Danijel Golobič je predlagal sprejem predlaganega sklepa.
Predlog sklepa št. 007-02/2016-2:
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep s stališčem Občine Semič o vpisu pravice do pitne
vode v Ustavo RS v predlagani vsebini.
Navzočih pri glasovanju: 12
GLASOVANJE: 12 ZA
Sklep št. 007-02/2016-2 je sprejet.

Seja sveta se je zaključila ob 19.55 uri.

ZAPISALA:
Renata Bukovec

ŽUPANJA:
Polona Kambič

________________________

_________________________
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