Občina Semič
Gradivo za 6. sejo občinskega sveta v septembru 2007 - k točki 10 dnevnega reda
Številka: 032-08/2007-3

Zadeva: POROČILO O DELU TIMA ZA PRIPRAVO PROJEKTOV ZA ČRPANJE
EVROPSKIH SREDSTEV
V obdobju od uvodnega sestanka o ustanovitvi tima PPZES (15.5.2007) do 31.8.2007 smo člani tima
sodelovali pri pripravi dokumentacije za nekatere projekte, ki jih vodi Občina Semič, in sicer:
1. Naslov projekta: UREDITVENI NAČRT SEMIČA
Vsebina projekta: Za določitev uporabe prostora v prihodnjih letih bo Občina Semič v
sodelovanju s podjetjem Urbi d.o.o. iz Ljubljene pripravila Strategijo prostorskega razvoja
občine Semič, na podlagi katere bo pripravljen in dopolnjen prostorski načrt občine, v
novelaciji katerega bodo opredeljene lokacije za posamezne dejavnosti. Na podlagi
prostorskega načrta občine je potrebno izdelati ureditveni načrt ožjega dela Semiča (od PSC
Vrtača do Mladice, nekdanjega zdravstvenega doma pri Dergančevih in ob vznožju semiške
gore do PSC Vrtača), v katerem bo natančno določena:
o ureditev prometa skozi naselje Semič (ceste, parkirni prostori, pločniki in kolesarske
poti),
o možnosti uporabe obstoječih objektov v naselju Semič (okolica cerkve in trg, obnova
taborskega obzidja, Šuštaršičeve hiše itd),
o umestitev novih objektov (Dom starejših občanov, Športni center Semič, zelene
površine itd) in
o območja za stanovanjsko gradnjo (individualno in večstanovanjsko).
Pričakujemo, da bo podjetje Urbi d.o.o. jeseni 2007 pripravilo predlog prostorskega načrta
občine Semič in predlog ureditvenega načrta ožjega dela naselja Semič. Do pomladi 2008 bi
nato v občini Semič izvedli javne razprave o predlogu, tako da bi do poletja 2008 občinski svet
že lahko potrdil končno verzijo dokumenta. Na podlagi le tega bodo v prihodnje pripravljeni
predlogi projektov za Športni center Semič, dom starejših občanov Semič, ureditev površin za
stanovanjsko gradnjo, obnovo taborskega obzidja in cerkve sv. Štefana itd.
Viri financiranja: proračun občine Semič
2. Naslov projekta: PO SLEDEH KOČEVSKIH NEMCEV
Vsebina projekta: Kočevarji ali kočevski Nemci so bili bivša nemško govoreča skupnost, ki je
živela na Kočevskem, na nemškem jezikovnem otoku, katerega središče je bilo mesto
Kočevje. V prvih treh desetletjih štirinajstega stoletja so Ortenburžani (grofje iz zgornje
Koroške) naselili nemške kmete iz Koroške in vzhodne Tirolske. Naselitveno področje, ki je
bilo pred nemško kolonizacijo domala brez prebivalstva, je obsegalo površino 860 km² in 177
naselij. V drugi polovici devetnajstega stoletja je bilo 28000 Kočevarjev, najvišje število v
zgodovini. Zaradi revščine so se mnogi izselili v ZDA, po ustanovitvi Kraljevine Srbov, Hrvatov
in Slovencev leta 1918 pa tudi zaradi političnega pritiska na nemško manjšino. Po 2. svetovni
vojni so morali skoraj vsi Kočevarji zapustiti Slovenijo oz. Jugoslavijo. Potomci izgnanih
kočevskih Nemcev občasno prihajajo v opuščene vasi v občini Semič (Črmošnjice, Topli vrh,
Komarna vas, Štale, Gače, Ribnik, Resa, Planina, Blatnik, Srednja vas, Vrčice, Planina,
Sredgora), da si ogledajo, kje so živeli njihovi predniki. Da bi jim obisk območja, kjer so nekoč
živeli njihovi predniki, ostal v čim lepšem spominu, bomo v okviru tega projekta na podlagi
dogovora s projektnimi partnerji očistili ostanke nekaterih opuščenih kočevarskih vasi, opremili
objekte z opisnimi tablami in na Planini uredili kočevarski muzej ter informacijsko postajo.
Tematska pot bo zanimiva tudi za prebivalce občine Semič, Bele krajine in celotne Slovenije
kot izobraževalna in rekreacijska pot, na kateri bodo obiskovalci v gozdnatem območju
neokrnjene narave spoznali, kako so v naši bližini več kot 600 let živeli kočevski Nemci.
Oblikovali in natisnili bomo promocijsko gradivo in izdelali načrt trženja tematske poti. Projekt
je trenutno v fazi dispozicije.
Viri financiranja: razpisi Ministrstva za kulturo, razpis Ministrstva za gospodarstvo (turizem),
Koroška deželna vlada, zasebni viri potomcev kočevskih Nemcev iz Avstrije in Nemčije

3. Naslov projekta: IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Vsebina projekta: Kot smo navedli v zaključku Poročila o delu tima za pripravo projektov za
črpanje evropskih sredstev (obravnavano na občinskem svetu v juniju 2007), bo tim poleg
projektov za zagotovitev osnovne infrastrukture pripravil tudi projekte s t.i. »mehkimi
vsebinami« za kandidiranje na razpise na področju kohezije za rast in zaposlovanje v Evropski
uniji, in sicer na cilj 3 (teritorialno sodelovanje), znotraj katerega se financirajo projekti za
čezmejno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje in medregionalno sodelovanje. Kulturni
dom v Semiču bo sofinanciran iz cilja 1, vsebine v kulturnem domu pa iz Cilja 3, znotraj tega
pa bomo v okviru tega in ostalih projektov poleg izvedbe vsebine kupili tudi del opreme za
kulturni dom. V okviru projekta »Izobraževanje za trajnostni razvoj« nameravamo z
izobraževanjem spodbuditi prebivalce Bele krajine in hrvaškega obmejnega območja, da bi v
svojem vsakodnevnem življenju spremenili dosedanje načine ravnanja z okolju bolj prijaznimi.
Trajnostni razvoj je definiran kot razvoj, ki upošteva potrebe sedanjih generacij brez ogrožanja
potreb prihodnjih generacij. Projekt bo ob sodelovanju slovenskih in hrvaških partnerjev
izveden na območju belokranjskih občin in občin, ki na hrvaški strani mejijo na Belo krajino.
Projekt je trenutno v fazi dispozicije.
Viri financiranja: razpis za čezmejno sodelovanje Slovenija – Hrvaška (januar 2008)
4. Naslov projekta: CELOVITO REŠEVANJE PROBLEMA INDUSTRIJSKEGA IN
KMETIJSKEGA ONESNAŽEVANJA S POP-SI TER REMEDIACIJA DEGRADIRANEGA
OBMOČJA V BIVANJSKO UDOBEN PROSTOR
Vsebina projekta: Na podlagi dogovora z dr. Svetozarjem Poličem iz Inštituta Jožef Štefan, ki
bo pripravil opis programa aktivnosti za sanacijo onesnaževanja s POP-si, bomo pripravili
posamezne projekte, ki jih bomo prijavili na različne razpise, tako državne kot tudi razpise za
teritorialno sodelovanje iz cilja 3. Program aktivnosti pričakujemo do sredine septembra, nato
pa nadaljujemo z oblikovanjem konkretnih projektov.
Viri financiranja: razpis Interreg IV C (21. september 2007) in razpis za čezmejno
sodelovanje Slovenija – Hrvaška (januar 2008)
Za dolgoročni plan izvedbe smo evidentirali še naslednje projekte:
5. OBNOVA CERKVE SV. ŠTEFANA
6. VODOVOD TREBNJI VRH IN STARA GORA
7. VODOVOD – ZAMENJAVA SALONITNIH CEVI
8. SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ ODPADKOV
9. ŠPORTNI CENTER SEMIČ
10. OBNOVA TABORSKEGA OBZIDJA
11. DOM STAREJŠIH OBČANOV idr.
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