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Zadeva: Informacija o stanju naravne in kulturne dediščine v Občini Semič 
 

Informacijo podajamo skladno s zastavljenim Programom dela občinskega sveta Občine Semič v letu 
2012. 

Naravna in kulturna dediščina Občine Semič je navedena in predstavljena v prilogah in sicer: 

- Priloga 1: Naravna dediščina v Občini Semič po podatkih Zavoda RS za varstvo narave, OE 
Novo mesto, 

- Priloga 2: Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje Občine Semič. 

Posamezne enote si je možno ogledati tudi na spletnih straneh: 

- http://giskds.situla.org/giskd/ oz. http://rkd.situla.org (za kulturno dediščino) 

- http://www.naravovarstveni-atlas.si/ISN2KJ/ (za naravno dediščino) 

 

Aktivnosti občine v zvezi z ohranjanjem dediščine, so predvsem: 

a) Kulturna dediščina: 

- Na podlagi sofinanciranja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, se je v letih 2009 in 
2010 obnovilo vojno grobišče v Zgornjem hrastniku in v Komarni vasi. Letos pričakujemo 
sredstva za obnovo grobišča NOB na Brezovi Rebri. 

- Objekti kulturne dediščine se obnavljajo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju akcij kulturne 
dediščine na območju Občine Semič. Občina vsako leto z razpisom določi, katero vrsto kulturne 
dediščine bo sofinancirala. 

- V mesecu juniju bo obnovljen Spomenik padlim I. belokranjske čete na Gornjih Lazah. 
 

- Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Semič, kjer je 
možno za objekte kulturne dediščine pridobiti dodatne točke (razpis je odprt do konca oktobra 
2012). 
 

b) Naravna dediščina: 
 

- Izvaja se vzdrževanje Kraške učne poti od Lebice do Krupe (sklenjena pogodba z Eko društvom 
Krupa za izvedbo). 

 
- V  okviru projekta Kali, ribniki in izviri: naša preteklost – naša prihodnost, so bili obnovljeni 

naslednji vodni viri: 
-Rožnodolski studenec 
-Bajer pri Potokih 
-Luža na Planini 
-Izvir Ribnik,  
-Izvir Ponikve,  
-Izvir Gričice,  
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-Izvir Pribišje  
-Divji Potok (ureditev učne poti) 
-Vodenica na Brstovcu 
-Kal na Kalu 
-Rožnodolski bajer; 
 

- v proračunu za leto 2012 so zagotovljena sredstva za delno vzdrževanje učnih in pohodnih poti; 
 

- Objavljen je bil občinski razpis za naravovarstvene programe (na razpis se ni prijavil nihče!). 
 

 
 
 
Pripravila:  Predlagateljica: 
Natalija Kastelec         Polona Kambič, županja 


