
OBČINA SEMIČ 
 
Gradivo za 7. sejo občinskega sveta v septembru 2007, k 9.  točki dnevnega reda 
__________________________________________________________________________ 

ZADEVA: Poročilo o razdelitvi sredstev za kulturne, športne, 
socialno varstvene in programe drugih društev v letu 2007 
 
Občina Semič je objavila razpis za dodelitev proračunskih sredstev v letu 2007: 
- za sofinanciranje kulturnih programov na območju občine Semič za leto 2007, 
- za dodelitev proračunskih sredstev občine Semič za programe športa za leto 2007, 
- za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju 

občine Semič v letu 2007. 
 
Komisije za vodenje javnih razpisov so zbrale, obdelale in pripravile predlog izbora 
programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje razpisanih 
programov zagotavlja proračun občine. 
Predlog razdelitve sredstev je komisija posredovala županu, ki je o delitvi  sredstev odloči s 
sklepom, s tem, da je predhodno pridobil mnenje Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Razdelitev sredstev: 
 
I. področje kulture: 
Za to področje je bila imenovana Komisija za vodenje javnega razpisa (kultura 2007) v 
sestavi Sonja Ličen Tesari (Uprava Občine Semič), Zvone Butala (Odbor za družbene 
dejavnosti) in Anica Jakša (strokovna sodelavka). Komisija je na seji pregledala prispele 
vloge, jih ocenila ter pripravila predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev. 
razpisana sredstva:  
6.385 EUR za sofinanciranju letnih kulturnih programov. 
Prispele vloge: 
- KUD Jože Mihelčič Semič: kulturne prireditve v občini ob krajevnih in državnih 

praznikih, ohranjanje starih semiških običajev (FS), negovanje narodnih in partizanskih 
pesmi (ŽPZ), gostovanje gledaliških in lutkovnih skupin; literarna sekcija: izdaja brošure s 
prispevki domačih članov; zgodovinska sekcija: zbiranje gradiva za novo knjigo R.Mohar; 
dodeljeno 2.000 EUR 

- KD Orel Semič: Krakarjevi dnevi, šolanje pritrkovanja in zborovodska šola, materinski 
dan v Črmošnjicah in Semiču, dan družine, revije in gostovanja, delavnice, 
miklavževanje, Štefanje; dodeljeno 1.735 EUR 

- Belokranjsko muzejsko društvo: izdaja knjige Belokranjska železnica; 
dodeljeno 450 EUR 

- Društvo upokojencev Semič: udeležba na 5. reviji pevskih zborov Dolenjske in Bele 
krajine, koncert ob 5. obletnici PZ DU Semič, sodelovanje literatov na prireditvah;       
dodeljeno 500 EUR 

- Društvo likovnih ustvarjalcev Semič: likovna kolonija v avgustu in skupinska razstava 
konec leta; zavrnjeno oziroma dogovor, da prevzamejo organizacijo Slikarskega 
srečanja v oktobru 

- Alenka Mušič: Slikarska razstava v NLB v Radovljici; dodeljeno 200 EUR 
- Društvo invalidov Črnomelj: projekt "Skrb za integracijo invalidov v kulturno in 

družbeno življenje; dodeljeno 200 EUR 
- Knjižnica Črnomelj, enota krajevna knjižnica Semič: literarni natečaj »Lepota besede 

2007«, bralni klub »Knjižni moljček«; dodeljeno 500 EUR 



- Mladinski center BIT: kulturno-umetniške in izobraževalne aktivnosti v okviru projekta 
športno poletje; dodeljeno 500 EUR 

- Župnija Semič: Oratorij 2007 (aktivno, ustvarjalno in skupno preživljanje enega tedna 
počitnic); dodeljeno 300 EUR 

OSTALI PREDLOGI: 
1. PRAZNOVANJE JESENI V SEMIČU vzporedno z občinskim praznikom (predlog 

Blaž Kočevar); prireditve, tudi kulturne, naj se zajamejo v sklop občinskega praznika; 
2. Projekt BELOKRANJSKA KIPARSKA POT (ideja: KUD Artoteka Bela krajina); o 

predlogu naj svoje mnenje najprej podajo župani belokranjskih občin; 
 
 
II. programi športa  
Za to področje je bila imenovana Komisija za vodenje javnega razpisa (šport 2007) v sestavi 
Sonja Ličen Tesari (Uprava Občine Semič), Zvone Butala (Odbor za družbene dejavnosti), 
Tomaž Šimec (rekreativni šport) in Janez Željko (profesor športne vzgoje). 
Komisija je na seji pregledala prispele vloge, jih na podlagi pogojev in meril ocenila ter 
pripravila predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev: 
 
1. interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok: 3.800 EUR  
- Agencija za šport Novo mesto (koordinacija, organizacija šolskih in izpeljava programov 

športa otrok in mladine v š.l. 2006/2007; plačilo računa; v preteklem letu 300 EUR), 

- Željko Janez (elementarne športne igre, 7-8 let, 54 ur; osnovna motorika, 6-7 let, 54 ur),   
dodeljeno 1000 EUR, 
- Osnovna šola Semič(Zlati sonček-vrtec 2 skupine in šola 3 skupine, Krpan-tri skupine, tečaj 

plavanja-4 skupine, šolska športna tekmovanja, 80 urni programi: odbojka mlajše in starejše 

deklice, nogomet mlajši in starejši dečki in deklice, košarka mlajši in starejši dečki in deklice, 

planinska orientacija),dodeljeno 1000 EUR, 
- ŠŠD Bela krajina, Ženski odbojkarski klub: interesni 80 urni program mlajše in starejše 

deklice,dodeljeno 1500 EUR. 
2. šp. vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 2.000 EUR 
- Osnovna šola Semič nogometna šola U8 in nogometna šola U10, dodeljeno 2.000 EUR. 
3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami: 300 EUR 
Ker ni bilo prijavljenega programa, se sredstva namenijo za vzdrževanje telovadnice. 

4. športna dejavnost študentov 800 EUR (191.712 SIT) 
- Željko Janez (zimska rekreacija, 50 udeležencev, 72 ur), dodeljeno 720 EUR. 
80 EUR se nameni za vzdrževanje telovadnice. 

5. Kakovostni šport 1.700 EUR (407.388 SIT) 
- Strelska družina Iskra Semič (ekipe: člani zračna puška, člani trap, mladinci trap), 

dodeljeno 1000 EUR, 
- Društvo za jadralno padalstvo Cumulus Bela krajina (ekipa Preleti DP in ekipa Preleti liga), 

dodeljeno 700 EUR. 
6. Športna rekreacija       
- redna rekrea. vadba pod strokovnim vodstvom (mladina): 4.200 EUR  
Prijavljenim programom se razdeli tudi neporabljena sredstva v višini 3.000 EUR  iz konta 

40299931/3241: kvalitetno preživljanje prostega časa.  

Skupaj razpoložljiva sredstva: 7.200 EUR. 

- ŠD Partizan Semič (redna rekreativna vadba- samoobramba: 50 ur, od 12 do 20 

let),dodeljeno 500 EUR, 
- Željko Janez (košarka M, 12-14 let 162 ur, 9-11 let 108 ur), dodeljeno 5.000 EUR, 



- Mladinski center BIT (športno poletje, vsak dan od 1.7. do 31.8.: mali in mini nogomet, 

košarka, odbojka, floorball hokej, badminton, namizni tenis, rolanje, pikado, šah),dodeljeno 

1.700 EUR, 
- redna rekreativna vadba pod strokovnim vodstvom: 2.000 EUR: 
- Strelska družina Iskra Semič (1 skupina 50 ur dejavnosti), dodeljeno 540 EUR, 
- ŠD Partizan Semič (2 skupini košarka in odbojka po 96 ur),dodeljeno 1080 EUR,  
- Društvo upokojencev Semič (1 skupina keglanje 80 ur), dodeljeno 380 EUR, 
- množične prireditve občinskega pomena in organizirana rekreacijska tekmovanja na 

nivoju občine: 5.800 EUR 
- ŠD Kot (spomladanska in jesenska liga mali nogomet in balinanje),dodeljeno 1.160 EUR, 
- Društvo semiških brkačev (tek po kraški učni poti, šahovski turnir), dodeljeno 1.450 EUR, 
- Društvo za jadralno padalstvo Cumulus Bela krajina (Para Smuk in Dnevi letenja),dodeljeno  
580 EUR, 
- Župnija Semič (kolesarsko romanje po Sloveniji),dodeljeno 870 EUR, 
- NIX moto klub Semič (po ena tekma državno prvenstvo in pokal Akrapovič),dodeljeno 

1.740 EUR. 
7. Šport invalidov 210 EUR 
Društvo invalidov Črnomelj (rekreativni programi 9 skupin, skupaj 480 ur) 

8. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 
- Fakulteta za šport, izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov izven sedeža 

fakultete, pomoč študentom iz občine Semič: 630 EUR 
Simonič Nina (2. letnik) 330 EUR 
Ivanuša Mihael (3. letnik) 300 EUR 
- Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 1.700 EUR 
Sredstva se črpajo z direktnim plačilom kotizacije; udeleženci nato dostavijo dokazila o 

končanju izobraževanja. 

9. delovanje športnih društev in njihovih združenj 1.201 EUR 
- Planinsko društvo Semič (organizacija 12 pohodov, vzdrževanje markiranih poti),  
dodeljeno 760 EUR, 
- ŠŠD Bela krajina, Ženski odbojkarski klub (tekmovanje v ligi starejših deklic),        

dodeljeno 441 EUR. 
10. informatika in založništvo v športu 210 EUR 
- Društvo invalidov Črnomelj (izdaja biltena ob 25-letnici društva)  
11. propagandna dejavnost in športne prireditve 
- športno rekreativne prireditve ob občinskem prazniku: 1.700 EUR  
Društvo semiških brkačev (šahovski turnir) dodeljeno 340 EUR, 
Društvo upokojencev Semič (turnir v balinanju, pikadu in streljanju)dodeljeno 1.020 EUR, 
Planinsko društvo Semič (pohod po poteh prve belokranjske čete)dodeljeno 340 EUR, 
- priznanja športnikom in športnim delavcem: 420 EUR 
predlogi za športne delavce: Janez Željko   
predlogi za športnike: Špehar Marko (motokros, ni občan Občine Semič!), Vito Plut 
(nogomet), Tomaž Šimec (vsestransko športno rekreativno udejstvovanje). 
 
 
III. socialno varstveni in programi drugih društev: 
Za to področje je bila imenovana Komisija za vodenje javnega razpisa (razni programi 2007) 
v sestavi Sonja Ličen Tesari (Uprava Občine Semič), Zvone Butala (Odbor za družbene 
dejavnosti) in Anica Bucik (patronažno varstvo). 
Komisija je na seji pregledala prispele vloge, jih ocenila ter pripravila predlog sofinanciranja 
izbranih izvajalcev: 



 
1. tehnična kultura 
razpisano 472 EUR 
Prispela vloga 
- Modelarsko društvo Bele krajine Semič (dejavnost društva: letalska, avtomobilska in 

raketarska sekcija) dodeljeno 472 EUR 
 
2. naravovarstveni programi  
razpisano 213 EUR 
Prispela vloga 
- Eko društvo Krupa (skrb za košnjo in čistočo izvira reke Krupe in okolice)           

dodeljeno 213 EUR 
 
3. Rdeči križ in zdravstveno letovanje otrok 
razpisana sredstva: Rdeči križ 2.754 EUR, zdravstveno letovanje otrok 417 EUR 
Prispele vloge: 
- Območno združenje RK Črnomelj (izvaja dejavnost RK tudi za področje občine Semič): 

pridobivanje krvodajalcev in organiziranje krvodajalskih akcij, motiviranje prebivalcev za 
darovanje delov človeškega telesa, poizvedovalna dejavnost, socialna dejavnost: 
konkretna materialna pomoč, srečanje starostnikov, obdaritev starejših, delo z mladimi, 
preventivna in zdravstveno vzgojna dejavnost, koordiniranje dela krajevnih odborov;  
dodeljeno 2.754 EUR – socialna dejavnost in 417 EUR – zdravstveno letovanje otrok 
 

4. humanitarni programi 
Razpisano 4.048 EUR 
Prispele vloge: 
- Društvo invalidov Črnomelj (587 invalidov iz občin Črnomelj in Semič) 

/prijavljen socialni program mobilne enota: obiski, prva osebna in socialna pomoč ter 
ohranjanje zdravja – za težje, nepokretne in socialno ogrožene invalide; dodeljeno 500 
EUR 

- Društvo revmatikov Slovenije , podružnica Novo mesto (4 člani iz občine Semič) 
/prijavljajo program rehabilitacije, izobraževanja in svetovanja revmatikom in njihovim 
družinam/; dodeljeno 200 EUR                     

- Društvo kroničnih ledvičnih bolnikov Dolenjske (7 bolnikov iz občine Semič) 
/prijavljen projekt: socialni programi za izboljšanje kvalitete življenja kroničnih ledvičnih 
bolnikov in programi ozaveščanja za širšo družbeno skupnost o dejavnikih tveganja za 
nastanek ledvične bolezni/; dodeljeno 300 EUR                       

- Društvo Sožitje Bela krajina – društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju 
(16 članov iz občine Semič) 
/prijavljen projekt: izvajanje popoldanskih delavnic za osebe z motnjo, ki so doma, 
izvajanje oblik samopomoči, klub staršev/ dodeljeno 400 EUR 

 
- Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja (1 član iz občine Semič) 

/prijavljen posebni socialni programi za paraplegike: ohranjanje zdravja, posebne socialne 
pomoči-kompenziranje invalidnosti, prevozi paraplegikov, prebivanje in prilagajanje 
okolja, šport in rekreacija paraplegikov, tehnični pripomočki, interesne dejavnosti in druge 
dejavnosti v letu 2007/ dodeljeno 400 EUR 

- Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto (2 člana iz občine Semič)  
/prijavljen projekt: prva socialna, osebna in finančna pomoč ter integracija slepih in 
slabovidnih v družbo/ dodeljeno 200 EUR 



- Društvo vojnih invalidov Dolenjske Novo mesto (12 članov iz občine Semič; prijavljen 
program: konkretna in neposredna nega ter fizična pomoč vojnim invalidom  na domu) 
dodeljeno 200 EUR 

- Medobčinsko društvo civilnih invalidov vojn Novo mesto (8 članov iz občine Semič), 
/prva socialna in prva pravna pomoč, preprečevanje socialne izključenosti in ohranjevanje 
zdravja, socialna rehabilitacija, redna športna vadba, informativna dejavnost, prevozi 
invalidov, kultura/ dodeljeno 200 EUR 

- Društvo psoriatikov Slovenije Podružnica Dolenjska (4 člani iz občine Semič; prijavljen 
projekt izobraževanje članov) dodeljeno 200 EUR 

- Zakonski in družinski inštitut Novo mesto; izvaja s.v. storitve osebna pomoč in pomoč 
družini za dom (prijavljena projekta: terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in 
spolnem nasilju, pomoč družinam, ki se srečujejo z zasvojenostjo): dodeljeno 200 EUR 

- Društvo življenje brez nasilja Novo mesto 
/prijavljen projekt Varna hiša: nastanitev v varnem prostoru, svetovalno delo, delavnice, 
spremljanje in zagovorništvo, informiranje javnosti in preventiva/ dodeljeno 500 EUR 

 
VLOGE ZA POMOČ: 
- Invalidsko društvo ILCO Novo mesto (predavanja, predstavitve novih pripomočkov, 

izobraževanje prostovoljcev za delo z bolniki, družabna srečanja, športne aktivnosti in 
ustvarjalne delavnice za bolnike s "stomo", obiski starejših bolnikov na domu) 0 

- Slovensko društvo "Transplant" (združuje in pomaga bolnikom s transplantiranimi organi; 
5 iz občine Semič) 0 

- Ustanova Mali vitez (fundacija za pomoč mladim ozdravljenim od raka: ublažitev 
posledic zdravljenja raka pri mladih, ki so v otroštvu preboleli raka, izvedba rehabilitacij v 
taborih, na morju in v zdraviliščih, organizacija dobrodelnih prireditev) dodeljeno 500 
EUR 

- Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije Podružnica za Dolenjsko in Belo krajino 
(poudarek na izvajanju preventivnih dejavnosti, posvetovalnica,organizacija dogodkov) 0 

- Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije: pomoč pri organizaciji srečanja na 
državni ravni v Novem mestu: 0   

- Ustanova Anin sklad (pomoč velikim družinam) dodeljeno 248 EUR 
- Unicef (akcije: cepljenje plus, pomoč otrokom) 0 
- Društvo za pomoč bolnim in trpečim – Rdeči noski (organizacija vedrih vizit klovnov po 

slovenskih bolnišnicah) 0 
- Radio klub na vidu prizadetih invalidov Slovenije (socialni in tehnični program) 0 
 
5. programi drugih društev  
razpisano 3.651 EUR 
Prispele vloge: 
- Društvo upokojencev Semič (delovanje društva in vzdrževanje klubskih prostorov, 

humanitarni program) dodeljeno 600 EUR 
- Združenje borcev in udeležencev NOB Slovenije, Občinski odbor Semič (vzdrževanje obeležij NOB, 

pričakovana sredstva 600 EUR; svečanost ob dnevu upora proti okupatorju, pričakovana sredstva 150 EUR): 
500 EUR 

- Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Bela krajina (85 članov iz občine 
Semič): vodenje pisarne združenja, statusne zadeve članov, dejavnost praporščakov, 
veteranske športne igre, izdelava zgodovinskega arhiva za obdobje 1990 - 1991, družabne 
aktivnosti, proslave in komemoracije; dodeljeno 300 EUR 

- Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja (15 članov iz občine Semič) 
/projekt pisarna za informiranje in svetovanje Črnomelj: neposredna pomoč ljudem, ki 
imajo težave v duševnem zdravju in so v stiski ter pomoč njihovim svojcem; terensko 



delo; skupine za samopomoč; program socialne mreže, predavanja, izdaja biltena, 
rekreacija/ dodeljeno 300 EUR 

- Klub zdravljenih alkoholikov Novo mesto (4 člani iz občine Semič), /prijavljen projekt: 
urejanje socialnih stisk povezanih z uživanjem alkohola, program samopomočne skupine/ 
dodeljeno 200 EUR 

- Sadjarsko društvo Bele krajine (26 članov iz občine Semič): prijavljen projekti: razstave 
sadja, prikaz rezi sadja v času mirovanja, varstvo sadnega drevja, ocenjevanje domačih 
žganj in sadnih sokov, predavanje in prikaz del v sadovnjaku, strokovna ekskurzija, 
žganjekuha; dodeljeno 300 EUR 

- Mladinski center BIT: prijavljen projekt Lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje 
zasvojenosti Semič (v letu 2007 ugotoviti stanje, pripraviti program delovanje LAS in 
pripraviti projekte, ki se bodo izvajali v letu 2008); pričakovana sredstva: 600 EUR. 
Rezervirano 600 EUR; sredstva se dodeli v začetku septembra oz. po sklicu vseh 
društev občine Semič na posvet o mladinskih projektih! 
 

POSAMEZNI DOGODKI: 
- OŠ Semič: organizacija državnega tekmovanja za Dolenjsko za Preglovo priznanje; 

dodeljeno 400 EUR 
- Zdravstveni dom Črnomelj: tekmovanje za čiste zobe; dodeljeno 100 EUR 
- Fundacija Z glavo na zabavo (sodelovanje pri organizaciji prireditve); predlog projekta 

obravnava v jeseni LAS 
 
VLOGE ZA POMOČ: 
- Policijsko veteransko društvo (organizacija centralne proslave ob dnevu državnosti v 

Novem mestu); 0 
- Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu (varovanje, vzdrževanje in čiščenje 

partizanskih grobišč in spomenikov ter ohranjanje prvobitne narave v okolici grobišč); 
dodeljeno 300 EUR 

- Mednarodno združenje študentov politologije IAPSS (priprava mednarodnega seminarja 
»Mladi za premoščanje razlik: ponuditi roko Romom«); 0 

 
OSTALO: 
- Društvo Mena Maribor Sekcija za Belo krajino in Dolenjsko: sofinanciranje zaposlitve pri 
neprofitnih delodajalcih: 22,13 EUR; se izplača, če bo program odobren! 
 
 
 
 
 
Pripravila: Sonja Ličen Tesari                                      Župan Ivan Bukovec 


