
 
 
 
 
 
OBČINA SEMIČ 
OBČINSKI SVET 
Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
 
Gradivo za 16. redno sejo občinskega sveta v decembru 2016 – k točki 10 dnevnega reda 
 

 

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

 
ZADEVA:   Poročilo o dodeljenih sredstvih za sofinanciranje obnove kulturne dediščine, obnove 
                   fasad na objektih v Občini Semič in o dodelitvi enkratne denarne pomoči mladim 
                   družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v letu 2016 
 
 
Številka: 410-07/2016-9 
 
1.) Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič za leto 

2016: 
 
Podlaga: Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič (Ur. l. RS, št. 

25/2013) 
Razpisana sredstva: 15.000,00 EUR 
Število prejetih vlog: 1 
Predmet sofinanciranja: obnova cerkve Sv. Štefana v Semiču 
Status razpisa: zaključen 
 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU: 
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil s Poročilom o dodeljenih 
pomočeh za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič za leto 
2016. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Številka: 3520-01/2016-41 
 
2.) Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim družinam pri prvem reševanju 

stanovanjskega problema v letu 2016: 
  
Podlaga: Pravilnik o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega 

problema (Ur. l. RS, št. 45/10, 10/11, 20/12, 25/13) 
Razpisana sredstva: 15.000,00 EUR 
Število prejetih vlog: 9 
Prejeta sredstva: 1.666,66 EUR/družino 
Predmet sofinanciranja: 8 x preureditev stanovanja, 1 x nakup stanovanjske hiše 
Status razpisa: zaključen 
 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU: 
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil s Poročilom o dodelitvi 
enkratne denarne pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega 
problema v letu 2016. 
 
 
 
 
 
 



 
Številka: 410-06/2016-23 
 
3.) Javni razpis za  sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Semič za leto 2016: 
 
Podlaga: Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Semič (Ur. l. RS, št. 60/07, 107/10, 

25/13) 
Razpisana sredstva: 5.000,00 EUR 
Število prejetih vlog: 5, od tega 1 zavržena 
Prejeta sredstva: - 2.634,02 EUR za stavbo na naslovu Nestoplja vas 6 
                              - 1.447,42 EUR za stavbo na naslovu Roška cesta 59 
                              -    855,51 EUR za stavbo na naslovu Taborska ulica 2 
                              -      63,05 EUR za stavbo na naslovu  Vajdova ulica 113 
Predmet sofinanciranja: obnove fasad na stanovanjskih objektih 
Status razpisa: zaključen 
 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU: 
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil s Poročilom o dodeljenih 
pomočeh za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Semič za leto 2016. 
 
 
 
 
Pripravila: Predlagateljica: 
Natalija Kastelec                                                                                                     Polona Kambič, županja 
 
 


