
 

 

 

 

OBČINA SEMIČ 

OBČINSKI SVET 

Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
 

 

ZAPISNIK 
 
4. seje Občinskega sveta Občine Semič, ki je bila v četrtek, 12. 2. 2015, 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, g. Bojan Jakša, g. Ferdinand Jakša, ga. Melita Kmet Ličen, 
g. Rudi Kofalt, g. Anton Križe, g. Vili Malnarič, g. Miha Mihelčič, ga. Dina Plut, ga. Damjana 
Simonič, g. Damir Stare, g. Peter Štukelj in ga. Valerija Hudorovac.  
 
Na seji so bili prisotni tudi: 

• ga. Mateja Kambič – direktorica občinske uprave,  

• ga. Sonja Ličen Tesari – višji svetovalec za družbene dejavnosti, 

• g. Boštjan Ogulin – višji svetovalec za komunalno, cestno in investicijsko dejavnost, 

• ga. Tatjana Hutar – svetovalec za razvoj podeželja in malo gospodarstvo, 

• ga. Natalija Kastelec - svetovalec za prostorsko in stanovanjsko dejavnost, 

• ga. Renata Bukovec – zapisnikarica, 

• g. Franc Stariha – predsednik Nadzornega odbora, 

• ga. Andreja Milavec - Belokranjec, 

• ga. Verica Marušič – TV Novo mesto. 
 

Ad. 1) UGOTOVITEV PRISOSTNOSTI, POTRDITEV DNEVNEGA REDA IN IZVOLITEV 
ZAPISNIKARJA 

 
Županja, ga. Polona Kambič, je ugotovila, da je na seji prisotnih 14 svetnic in svetnikov ter 
odprla razpravo o predlogu dnevnega reda.  
 
RAZPRAVA: Ni razprave.  
 
Predlog sklepa št. 032-1/2015-5: 
Sprejme se dnevni red 4. redne seje Občinskega sveta Občine Semič: 
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev zapisnikarja. 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 3. redne seje občinskega sveta. 
3. Obravnava in sprejem predloga Programa dela Občinskega sveta Občine Semič v letu 

2015. 
4. Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine. 
5. Obravnava in sprejem Sklepa o ceni najema prostorov in opreme Kulturnega centra 

Semič za javne zavode in društva s sedežem v občini Semič. 
6. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2015 – DRUGA 

OBRAVNAVA. 
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7. Obravnava in sprejem predloga Odloka o občinskih taksah v Občini Semič – PRVA 
OBRAVNAVA. 

8. Obravnava in sprejem predloga Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Semič 
– PRVA OBRAVNAVA. 

9. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Semič. 
10. Obravnava in sprejem predloga Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in                  

samostojnih članov občinskega sveta Občine Semič. 
11. Obravnava in sprejem letnega programa kulture v Občini Semič za leto 2015. 
12. Obravnava in sprejem letnega programa športa v Občini Semič za leto 2015. 
13. Obravnava in sprejem predloga Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega 

proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič. 
14. Poročilo o dodeljenih sredstvih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini 

Semič v letu 2014.   
15. Poročilo o dodeljenih pomočeh za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 

Semič v letu 2014. 
16. Pobude in vprašanja članov sveta. 
17. Razno. 

Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 032-1/2015-5 je sprejet. 
 
Izvolitev zapisnikarja: 
Županja, ga. Polona Kambič, je predlagala naslednji sklep. 
 
Predlog sklepa št. 032-1/2015-6: 
Za zapisnikarico se predlaga ga. Renato Bukovec. 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 

Sklep št. 032-1/2015-6 je sprejet. 
 

Ad. 2) OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  

 
Razprava: Ni razprave. 
 
Predlog sklepa št. 032-1/2015-7: 
Sprejme se zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Semič. 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 032-1/2015-7 je sprejet. 
 

Ad. 3) OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
SEMIČ V LETU 2015 

 
Razprava: 
G. Vili Malnarič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Poročilo o poslovanju daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso naj bo pripravljeno na način, da bo iz njega razvidno letno 
poslovanje in ne le kurilna sezona. Le tako bo mogoče iz njega razbrati, ali je cena primerna ali 
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ne.  Poročilo naj bo pripravljeno za leti 2013 in 2014.  Predlagano je bilo tudi, da se v program 
doda poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
Glede na znižanje cen nafte pa je bilo predlagano, da se zniža cena storitev prevoza otrok, 
vendar je ga. Ličen Tesari pojasnila, da je cena prevozov že sedaj med nižjimi. 
 
Županja, ga. Polona Kambič, je predlog programa dela občinskega sveta z dopolnitvami dala 
na glasovanje.  
 
Predlog sklepa št. 032-1/2015-8: 
Občinski sveta Občine Semič sprejme predlog programa dela Občinskega sveta Občine Semič 
v letu 2015 z naslednjimi dopolnitvami: 
- Obravnava poročila o delovanju daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Občini Semič 

v kurilni sezoni 2014/2015 se nadomesti z Obravnavo poročila o delovanju daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso v Občini Semič v letih 2013 in 2014 (DOLB). 

- V program se umesti Obravnava poročila Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Semič. 

Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 032-1/2015-8 je sprejet. 
 

Ad. 4) POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA IN AKTIVNOSTIH OBČINE 

 
Županja, ga. Polona Kambič, je predstavila poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in 
aktivnostih občine ter informacijo o stanju projekta CeROD II.  
 
RAZPRAVA: 
G. Vili Malnarič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Količina odloženih odpadkov se bo 
zmanjševala, kar pomeni, da je projekt CeROD II predimenzioniran, zato bi bilo potrebno 
razmišljati o pripravi novega, manjšega objekta.  
 
G. Peter Štukelj je opozoril, da v kolikor se projekt prekine in se gre v pripravo novega projekta, 
le-tega do konca leta 2015 ne bo mogoče zaključiti in obstaja možnost, da bo potrebno vračati 
sredstva celo za CeROD I. 
 
Županje, ga. Polona Kambič je pojasnila, da 41.000 ton odloženih odpadkov letno ni realna 
številka, kar pa je tudi pogoj za koriščenje evropskih sredstev, saj je v nasprotnem primeru 
potrebno sredstva vrniti. Tudi pogodba s podjetjem Riko v višini cca. 25 mio EUR, ki je že 
podpisana, bo za seboj potegnila določene stroške, če bo prišlo do prekinitve pogodbe. Glede 
na dejstvo, da morajo občine, od 25 mio EUR, zagotoviti 10 mio EUR, bodo za  odločitev ključne 
kalkulacije. 
 

Ad. 5) OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O CENI NAJEMA PROSTOROV IN OPREME 
KULTURNEGA CENTRA SEMIČ ZA JAVNE ZAVODE IN DRUŠTVA S SEDEŽEM V OBČINI SEMIČ 

Direktorica, ga. Mateja Kambič, je predstavila predlog gradiva. 
 
Razprava: 
G. Danijel Golobič – Odbor za družbene dejavnosti: Odbor je mnenja, v kolikor se za prireditev 
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trži vstopnice, je potrebno del izkupička nameniti za pokritje stroškov uporabe prostorov. 
Glede sprejema predlaganega sklepa odbor občinskemu svetu predlaga, da se Osnovni šoli 
Belokranjskega odreda Semič z enoto vrtec Sonček ne zaračunava najemnine za uporabo 
prostorov.  
Na odboru je bilo govora tudi o pripravi projekta ureditve okolice Kulturnega centra. Projekt 
bi moral celovito reševati območje od občine, hotela in vse do zelenice pri KC-ju ter upoštevati 
možnosti vključitve hotela, kot javno-zasebno partnerstvo (hostel). 
 
G. Vili Malnarič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Razprava je bila enaka razpravi 
Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Županja, ga. Polona Kambič, je zaključila razpravo in predlog sklepa, s spremembo, ki jo je 
predlagal Odbor za družbene dejavnosti, dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 007-2/2008-120: 
Občinski sveta Občine Semič sprejme Sklep o ceni najema prostorov in opreme Kulturnega 
centra Semič za javne zavode in društva s sedežem v občini Semič ter organizatorje 
dobrodelnih in humanitarnih prireditev s spremembo v 2. členu, ki se na novo glasi: 
»Organizatorji dobrodelnih in humanitarnih prireditev v Kulturnemu centru Semič, z izjemo 
OŠ Belokranjskega odreda Semič z enoto vrtca, prispevajo le-temu 5% od prodanih vstopnic, 
vendar ne več kot 150,00 EUR. Navedeni znesek se smatra kot najemnina za uporabo 
prostorov, tehnike in kadra v Kulturnem centru Semič.« 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 12 ZA 
Sklep št. 007-2/2008-120 je sprejet. 
 

Ad. 6) OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE SEMIČ ZA LETO 
2015 – DRUGA OBRAVNAVA 

 
Županja, ga. Polona Kambič, je povedala, da so v skladu z 91. členom Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Semič v uvodu gradiva obrazložene vse upoštevane in zavrnjene pripombe, ki jih 
ni bilo mogoče upoštevati v predlogu proračuna za drugo obravnavo. 
 
Direktorica, ga. Mateja Kambič, je podala obrazložitev posameznih pripomb in predlogov, ki 
so jih podali svetniki in člani odborov ob prvi obravnavi ter pripomb iz javnih obravnav. 
Povedala je tudi, da je do predpisanega roka, na predlog proračuna, prispelo 5  amandmajev. 
 
Amandmaje je predstavila županja, ga. Polona Kambič. 
 
AMANDMA ŠT. 1: 
Predlagatelj: Damir Stare 
Predlog: V proračunu se zagotovi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo 
v Srednji vasi v višini 15.000 EUR, in sicer s prerazporeditvijo sredstev iz podkonta št. 
42050001/4080 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – modernizacija javnih poti v višini 
3.000 EUR, podkonta št. 42050013/4240 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – objektov 
kulturne dediščine v višini 2.000 EUR, podkonta št. 40250308/2200 – Tekoče vzdrževanje 
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drugih objektov – vzdrževanje lokalnih cest v višini 5.000 EUR in podkonta št. 42060001/4220 
– Nakup zemljišč - kupnine v višini 5.000 EUR. 
Mnenje županje: V občini je še veliko območji, na katerih je potrebno do leta 2017 zgraditi 
javno kanalizacijsko omrežje, med temi območji pa ni Srednje vasi, zato amandma ni 
sprejemljiv. Sofinanciranje izgradnje kanalizacije v Srednji vasi je možno le iz razpisa, ki je 
namenjen sofinanciranju projektov v romskih naseljih, vendar pa mora občina zagotoviti 35 % 
vrednosti investicije in projektno dokumentacijo. Za leto 2015 še ni podatkov, ali bo razpis za 
romska naselja sploh objavljen.  
 
AMANDMA ŠT. 2: 
Predlagatelj: Damir Stare 
Predlog: V proračunu se poveča sredstva za nabavo gasilskega vozila, na podkontu št. 
43100002/5010 – Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam – gasilsko 
vozilo v višini 2.000 EUR, in sicer bi se sredstva v enaki višini zagotovila s povečanjem prihodkov 
iz naslova razpolaganja z nepremičnim premoženjem (722 – Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev). 
Mnenje županje: Prihodka ni realno pričakovati, zato predlagani amandma ni sprejemljiv.  
 
AMANDMA ŠT. 3: 
Predlagatelj: Peter Štukelj 
Predlog: Sredstva na podkontu št. 43100002/5010 – Investicijski transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam – gasilsko vozilo v višini 9.000 EUR v celoti prerazporedijo za 
naslednje namene: 
- 3.000 EUR za zagonska sredstva za pripravo podcentra podjetniškega mrežnega 

inkubatorja na lokaciji v Semiču, za kar bi se odprl nov podkonto na proračunski postavki, 
št. 2230 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, 

- 6.000 EUR za sofinanciranje predstavitve in promocije na sejmih v Sloveniji in v tujini, za 
kar bi se odprl nov podkonto na proračunski postavki, št. 3140 – Podpore enotam malega 
gospodarstva. 

Mnenje županje: V prejšnjem mandatu občinskega sveta je bila sprejeta Strategija razvoja 
gasilstva v Občini Semič in s tem tudi obveza, da se za potrebe Gasilske zveze Semič kupi vozilo, 
zato amandma ni sprejemljiv.  
 
AMANDMA ŠT. 4: 
Predlagatelj: Lista Ni nam vseeno 
Predlog: Sredstva iz podkonta 42040150/4250 – Novogradnje – športna igrišča – se zmanjšajo 
za 2.000 EUR in se v enakem znesku prerazporedijo na podkonto 41200035/3240 – Tekoči 
transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam – dotacija TVD Partizan. 
Mnenje županje: Amandma je sprejemljiv, saj je v okviru predlaganega podkonta možno 
zmanjšati sredstva. 
 
AMANDMA ŠT. 5: 
Predlagatelj: Lista Ni nam vseeno 
Predlog: Sredstva na podkontu št. 43100002/5010 – Investicijski transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam – gasilsko vozilo v višini 9.000 EUR se v celoti prerazporedi za 
naslednje namene: 
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- za 5.000 EUR bi se povečala sredstva na podkontu št. 41020102/3140 – Subvencioniranje 
obresti privatnim podjetjem in zasebnikom – subvencioniranje obresti malo gospodarstvo 

- 4.000 EUR za promocijske aktivnosti – predstavitev občine na sejmih, za kar bi se odprl 
nov podkonto na proračunski postavki, št. 2240 – Promocijske aktivnosti. 

Mnenje županje: Amandma ni sprejemljiv, saj je nakup vozila obveza, ki je bila sprejeta s 
sprejemom Strategije razvoja gasilstva in dokler je strategija veljavna, jo je, v okviru 
razpoložljivih sredstev, potrebno upoštevati. 
 
Županja, ga. Polona Kambič, je predlagatelje pozvala, ali se je kateri zmed njih odločil za umik 
amandmaja. 
Ker se za umik amandmajev ni odločil nihče, je v skladu s poslovnikom pričela s postopkom 
sprejemanja amandmajev.  
 
G. Danijela Golobiča je zanimalo, ali je možna obrazložitev glasu pri amandmaju, saj 3. 
odstavek 49. določa, da ima član občinskega sveta pravico obrazložiti svoj glas.  
 
Županja, ga. Polona Kambič, je pojasnila, da je postopek sprejemanja proračuna v poslovniku 
določen v členih od 86 do 94. V skladu z 91. členom pri amandmajih ni predvidena razprava, 
saj so vsi amandmaji obrazloženih in se o njih le glasuje. V kolikor pa smatra, da je to potrebno, 
pa lahko obrazloži svoj glas.  
 
G. Vili Malnarič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Člani odbora so bili mnenja, da se 
za Srednjo vas izdela projekt za izgradnjo individualnih malih čistilnih naprav, saj na območju 
ni predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema, je pa to pomembno vodovarstveno območje. 
Priprava projekta naj bi po ocenah znašala 5.000 EUR. Ocenjena vrednost investicije bi znašala 
cca. 60.000 EUR, izgradnja kanalizacijskega sistema pa med 100.000 in 150.000 EUR. 
Predlagal je, da se amandma ne sprejme, do rebalansa pa se prouči možnost izgradnje malih 
čistilnih naprav v Srednji vasi in se nato v rebalans umesti priprava projekta.  
 
Županja je zaključila razpravo in dala na glasovanje predloge amandmajev. 
 
Predlog sklepa št. 410-09/2014-27: 
Sprejme se amandma št. 1 k Predlogu Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2015 za 
drugo obravnavo, predlagatelja Damirja Stareta, s katerim bi se v proračunu zagotovila 
sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo v Srednji vasi v višini 15.000 
EUR, in sicer s prerazporeditvijo sredstev iz podkonta št. 42050001/4080 – Investicijsko 
vzdrževanje in izboljšave – modernizacija javnih poti v višini 3.000 EUR, podkonta št. 
42050013/4240 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – objektov kulturne dediščine v višini 
2.000 EUR, podkonta št. 40250308/2200 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov – vzdrževanje 
lokalnih cest v višini 5.000 EUR in podkonta št. 42060001/4220 – Nakup zemljišč - kupnine v 
višini 5.000 EUR. 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 4 ZA 
  10 PROTI 
Amandma št. 1 ni sprejet (sklep št. 410-09/2014-27). 
 
Predlog sklepa št. 410-09/2014-28: 
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Sprejme se amandma št. 2 k Predlogu Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2015 za 
drugo obravnavo, predlagatelja Damira Stareta, s katerim bi se v proračunu povečala 
sredstva za nabavo gasilskega vozila, na podkontu št. 43100002/5010 – Investicijski 
transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam – gasilsko vozilo v višini 2.000 EUR, in 
sicer bi se sredstva v enaki višini zagotovila s povečanjem prihodkov iz naslova razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem (722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
sredstev). 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 3 ZA 
  9 PROTI 
Amandma št. 2 ni sprejet (sklep št. 410-09/2014-28). 
 
Predlog sklepa št. 410-09/2014-29: 
Sprejme se amandma št. 3 k Predlogu Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2015 za 
drugo obravnavo, predlagatelja Petra Štuklja, s katerim bi se sredstva na podkontu št. 
43100002/5010 – Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam – 
gasilsko vozilo v višini 9.000 EUR v celoti prerazporedila za naslednje namene: 

- 3.000 EUR za zagonska sredstva za pripravo podcentra podjetniškega mrežnega 
inkubatorja na lokaciji v Semiču, za kar bi se odprl nov podkonto na proračunski 
postavki, št. 2230 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, 

- 6.000 EUR za sofinanciranje predstavitve in promocije na sejmih v Sloveniji in v tujini, 
za kar bi se odprl nov podkonto na proračunski postavki, št. 3140 – Podpore enotam 
malega gospodarstva. 

Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 1 ZA 
  8 PROTI 
Amandma št. 3 ni sprejet (sklep št. 410-09/2014-29). 
 
Predlog sklepa št. 410-09/2014-30: 
Sprejme se amandma št. 4 k Predlogu Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2015 za 
drugo obravnavo, predlagateljice liste Ni nam vseeno, s katerim se sredstva na podkontu št. 
42040150/4250 – Novogradnje – športna igrišča v višini 2.000 EUR prerazporedijo na novo 
odprti podkonto, št. 41200035/3240 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam – dotacija TVD Partizan. 
Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 13 ZA 
Amandma št. 4 je sprejet (sklep št. 410-09/2014-30). 
 
Predlog sklepa št. 410-09/2014-31: 
Sprejme se amandma št. 5 k Predlogu Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2015 za 
drugo obravnavo, predlagateljice liste Ni nam vseeno, s katerim bi se sredstva na podkontu 
št. 43100002/5010 – Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam – 
gasilsko vozilo v višini 9.000 EUR v celoti prerazporedila za naslednje namene: 

- za 5.000 EUR bi se povečala sredstva na podkontu št. 41020102/3140 – 
Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom – subvencioniranje 
obresti malogospodarstvo 
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- 4.000 EUR za promocijske aktivnosti – predstavitev občine na sejmih, za kar bi se 
odprl nov podkonto na proračunski postavki, št. 2240 – Promocijske aktivnosti. 

Navzočih pri glasovanju: 14 
GLASOVANJE: 6 ZA 
  7 PROTI 
Amandma št. 5 ni sprejet (sklep št. 410-09/2014-31). 
 
G. Danijel Golobič je obrazložil svoj glas proti sprejemu amandmaja. Lista Ni nam vseeno je za 
nakup gasilskega vozila, ne strinja pa se z nakupom vozila višjega cenovnega razreda.  S 
sredstvi, ki jih ima zveza  na razpolago na kontu programi v gasilstvu, je za nakup vozila 
rezerviranih 15.000 EUR in dodatnih 9.000 EUR v proračuni ne bi bilo potrebno zagotoviti.   
 
Od petih vloženih amandmajev je bil sprejet le en amandma, in sicer amandma št. 4. Ker je 
proračun, kljub sprejemu amandmaja uravnotežen, je županja v sprejem predlagala proračun 
v drugi obravnavi.  
 
Predlog sklepa št. 410-09/2014-32: 
Potrdi se predlog Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2015 s sprejetim amandmajem 
št. 4 za drugo obravnavo in se ga objavi v Uradnem listu RS. 
Navzočih pri glasovanju: 14  
GLASOVANJE: 12 ZA 
    1 PROTI 
Sklep št. 410-09/2014-32 je sprejet. 
 
Predlog sklepa št. 410-09/2014-33: 
Potrdi se kadrovski načrt proračuna Občine Semič za leto 2015. 
Navzočih pri glasovanju: 14  
GLASOVANJE: 13 ZA 
Sklep št. 410-09/2014-33 je sprejet. 
 
Predlog sklepa št. 478-38/2014-4: 
Potrdi se Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2015. 
Navzočih pri glasovanju: 14  
GLASOVANJE: 13 ZA 
Sklep št. 478-38/2014-4 je sprejet. 
 
Predlog sklepa št. 478-39/2014-4: 
Potrdi se Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine za leto 2015. 
Navzočih pri glasovanju: 14  
GLASOVANJE: 13 ZA 
Sklep št. 478-39/2014-4 je sprejet. 
 
G. Peter Štukelj je predlagal, da se pridobi mnenje računskega sodišča glede postopka izbire 
vozila za potrebe Gasilske zveze Semič. 

 

Ad. 7) OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI SEMIČ 
– PRVA OBRAVNAVA 
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Ga. Natalija Kastelec je predstavila predlog gradiva.  
 
RAZPRAVA: 
G. Vili Malnarič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj:  Odbor ja mnenja, da mora biti tudi 
to področje urejeno, zato je sprejem odloka potreben. Ker je taksa nizka in je tudi letni 
prihodek iz tega naslova dokaj majhen, bi taksa lahko znašala 0 EUR. 
 
G. Danijel Golobič je podprl predlog, da je taksa 0 EUR.  
 
G. Ferdinand Jakša je opozoril na zelo visoke globe in predlagal, da se znižajo, in sicer spodnja 
meja za globe naj znaša 150 EUR, zgornja 400 EUR. 
 
Županja, ga. Polona Kambič, je zaključila razpravo in predlog odloka s pripombami, da je višina 
takse 0 EUR in, da se znižajo globe, dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 007-01/2015-2: 
Občinski svet Občine Semič sprejme predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Semič s 
predlaganimi dopolnitvami v prvi obravnavi, ki se vključijo v predlog za drugo obravnavo, in 
sicer: 

- takse bi bile v višini 0,00 €,  
- znižanje glob: spodnja meja 150,00 €, zgornja meja 400,00 €. 

Navzočih pri glasovanju: 14  
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 007-01/2015-2 je sprejet. 
 

Ad. 8) OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN 
V OBČINI SEMIČ – PRVA OBRAVNAVA 

 
Ga. Natalija Kastelec je predstavila predlog gradiva.  
 
RAZPRAVA: 
G. Vili Malnarič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Na gradivo ni pripomb. 
 
Županja, ga. Polona Kambič, je predlog odloka dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 007-02/2015-2: 
Občinski svet Občine Semič sprejme predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini 
Semič v prvi obravnavi. 
 Navzočih pri glasovanju: 14  
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 007-02/2015-2 je sprejet. 
 
Županja, ga. Polona Kambič, je predlog, ki je bil sprejet v prvi obravnavi in naj ni bilo pripomb, 
prekategorizirala v predlog za drugo obravnavo in odprla razpravo. 
 
RAZPRAVA: Ni razprave. 
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Predlog sklepa št. 007-02/2015-3: 
Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Semič, sprejet v predlagani vsebini 
za prvo obravnavo, se prekategorizira v predlog za drugo obravnavo. 
Navzočih pri glasovanju: 14  
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 007-02/2015-3 je sprejet. 
 
Županja, ga. Polona Kambič, je svetnike pozvala k vložitvi amandmajev. Amandmaji niso bili 
vloženi, zato je odlok v drugi obravnavi dala na glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 007-02/2015-4: 
Občinski svet Občine Semič sprejme predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini 
Semič v drugi obravnavi. Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 
Navzočih pri glasovanju: 14  
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 007-02/2015-4 je sprejet. 
 
Županja, ga. Polona Kambič, je ob 18.35 prekinila sejo, ki se je ponovno nadaljevala ob 18.45. 
 

Ad. 9) OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA SKLEPA O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK V 
OBČINI SEMIČ 

 
Direktorica, ga. Mateja Kambič, je predstavila predlog gradiva. 
 
RAZPRAVA: 
G. Vili Malnarič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Na gradivo ni pripomb. 
 
Predlog sklepa št. 040-01/2015-2: 
Občinski sveta Občine Semič sprejme Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini 
Semič v predlagani vsebini. Sklep se objavi v Uradnem listu RS.  
Navzočih pri glasovanju: 14  
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 040-01/2015-2 je sprejet. 
 

Ad. 10) OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA PRAVILNIKA O SREDSTVIH ZA DELO 
SVETNIŠKIH SKUPIN IN SAMOSTOJNIH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEMIČ 

 
Direktorica, ga. Mateja Kambič, je predstavila predlog gradiva. 
 
RAZPRAVA: 
G. Vili Malnarič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Na gradivo ni pripomb. 
 
Predlog sklepa št. 007-03/2015-2: 
Občinski svet Občine Semič sprejme Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Semič v predlagani vsebini. Pravilnik se objavi 
v Uradnem listu RS. 
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Navzočih pri glasovanju: 14  
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 007-03/2015-2 je sprejet. 
 

Ad. 11) OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI SEMIČ ZA LETO 
2015 

 
Ga. Sonja Ličen Tesari je predstavila predlog gradiva. 
 
RAZPRAVA: 
G. Danijel Golobič – Odbor za družbene dejavnosti: Na gradivo ni pripomb. 
 
Predlog sklepa št. 610-01/2015-2: 
V letu 2015 se iz proračuna Občine Semič iz postavke ljubiteljska kultura sofinancira: 
- redno dejavnost registriranih kulturnih društev v višini 2.500,00 EUR, 
- delovanje pevskih zborov, godbenih, gledaliških, folklornih, recitacijskih in slikarskih 

skupin v višini 13.000,00 EUR, 
- izvedbo prireditev občinskega pomena v višini 2.000,00 EUR in 
- nakup opreme v višini 1.500,00 EUR. 

Navzočih pri glasovanju: 14  
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 610-01/2015-2 je sprejet. 
 

Ad. 12) OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI SEMIČ ZA LETO 
2015 

 
Ga. Sonja Ličen Tesari je predstavila predlog gradiva. 
 
RAZPRAVA: 
G. Danijel Golobič – Odbor za družbene dejavnosti: Na gradivo ni pripomb. 
 
Predlog sklepa št. 671-01/2015-2: 
V letu 2015 se iz proračuna Občine Semič iz postavke programi športnih društev sofinancira: 
- interesno športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok v znesku 11.600,00 EUR,  
- športno dejavnost otrok in mladine s posebnimi potrebami v znesku 100,00 EUR, 
- športno dejavnost študentov v znesku 500,00 EUR,  
- kakovostni šport v znesku 500,00 EUR,  
- redno rekreativno vadbo pod strokovnim vodstvom v znesku 700,00 EUR,    
- šport invalidov v znesku 300,00 EUR,  
- rekreativne prireditve in rekreativne lige v znesku 4.000,00 EUR,  
- športno rekreativne prireditve ob občinskem prazniku v znesku 800,00 EUR,  
- izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu v znesku 500,00 EUR, 
- delovanje športnih društev in njihovih združenj v znesku 1.000,00 EUR, 
- programe projekta kvalitetnega preživljanja prostega časa mladih v znesku 4.750,00 

EUR (3.000 EUR za športno rekreativne vsebine v času počitnic, 1.750 EUR za druge 
mladinske programe). 

Navzočih pri glasovanju: 14  
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GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 671-1/2015-2 je sprejet. 
 

Ad. 13) OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA PRAVILNIKA O DODELJEVANJU SREDSTEV IZ 
OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI 
SEMIČ 

Ga. Tatjana Hutar je predstavila predlog gradiva. 
 
RAZRAVA: 
G. Vili Malnarič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Na gradivo ni pripomb.  
 
Predlog sklepa št. 441-01/2015-4: 
Občinski sveta Občine Semič sprejme Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega 
proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič. Pravilnik se pošlje 
v objavo v Uradni list RS. 
Navzočih pri glasovanju: 14  
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 441-01/2015-4 je sprejet. 
 

Ad. 14) POROČILO O DODELJENIH SREDSTVIH ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA 
GOSPODARSTVA V OBČINI SEMIČ V LETU 2014   

 
Ga. Tatjana Hutar je predstavila poročilo. 
 
RAZPRAVA:  
G. Vili Malnarič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Pripomba je bila, da so podjetniki 
slabo obveščeni o razpisih.  
 
Županja, ga. Polona Kambič, je pojasnila, da bo občina podjetnikom po elektronski pošti 
poslala obvestilo o nameravanih razpisih s poudarkom na razpisu za inovacije.  
Kar se tiče razpisa za Pokolpje je odgovor ministra Počivalška, da bo razpis objavljen v 
februarju, v kolikor bodo za to zagotovljena sredstva.  
Glede podjetniškega inkubatorja pa je povedala, da je bila za jutri sklicana seja območnega 
razvojnega partnerstva Pokolpje, vendar je bila zaradi odpovedi ministra za gospodarstvo 
odpovedana.  Na občini trenutno potekajo aktivnosti glede vzpostavitve mrežnega inkubatorja 
v Semiču, v povezavi z Razvojni centrom Novo mesto in mrežnim inkubatorjem Podbreznik, za 
jutri pa je tudi dogovorjen ogled podjetniškega inkubatorja v Kostelu. V Semiču je trenutno 
nekaj neizkoriščenih prostorov, ki bi jih lahko najeli za vzpostavitev inkubatorja, ki bo 
organiziran ali v sklopu TRIS Kanižarica ali pa v sklopu inkubatorja Podbreznik ali celo Kostel. 
 
G. Peter Štukelj je predstavil primer RRA Koroška, kjer so štiri občine leta 2008 podpisale 
pogodbo o vzpostavitvi, izgradnji in obratovanju mrežnega podjetniškega inkubatorja za 
Koroško. Od leta 2008 do danes so, kljub krizi, odprli pet enot, v Semiču in Beli krajini pa do 
danes še vedno ni vzpostavljen noben inkubator.  
 

Ad. 15) POROČILO O DODELJENIH POMOČEH ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN 
PODEŽELJA V OBČINI SEMIČ V LETU 2014 
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Ga. Tatjana Hutar je predstavila poročilo. 
 
RAZPRAVA:  
G. Vili Malnarič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Razprava na odboru je  tekla okrog 
kriterijev, kriterij »ekološka pridelava« je šele na 5. mestu. Pojavilo se je tudi vprašanje, ali v 
občini obstaja interes za pridelavo industrijske konoplje. V kolikor obstaja bi bilo potrebno 
organizirati predavanje. 
 
Županja, ga. Polona Kambič, je pojasnila, da je bila soorganizatorica predavanja v Metliki 
poslanka Violeta Tomić. Ker bo poslanka vabljena na skupni sestanek županov, ki bo 2. 3. v 
Semiču, se jo bo zaprosilo, da takšno predavanje pripravi tudi v Semiču.  
 

Ad. 16) POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 

 
G. Peter Štukelj: 
- V Beli krajini se ukinjajo delovna mesta v javni upravi in se selijo v Novo mesto ali celo v 

Ljubljano. Belokranjske občine bi se morale poenotiti in od države zahtevati, da za vsako 
zaprto delovno mesto odpre dva nova delovna mesta v Beli krajini. 

- 3. razvojna os: Občine bi morale sprejeti časovnico aktivnosti na projektu 3. razvojne osi. 
Vlada Boruta Pahorja je za 3. razvojno os zagotovila 254 mio EUR, vendar ta Vlada o že 
zagotovljenih sredstvih noče niti slišati, zato predlaga, da se že zagotovljena sredstva 
prerazporedijo za odkup zemljišč za izgradnjo osi, tako da se vsi tri odseki tretje razvojne 
osi pripeljejo do gradbenega dovoljenja, saj se šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja 
lahko začne iskati investitorja.  
Predlog časovnice, ki bi jo morale sprejeti vse tri belokranjske občine: 
1. Pridobitev gradbenega dovoljenja do razcepa Maline (1 faza 3. razvojne osi – južni 

del) do konca leta 2016. 
2. Začetek gradnje v letu 2018. 
3. Pridobitev gradbenega dovoljenja do Črnomlja oziroma mejnega prehoda Metlika (2. 

faza 3. razvojne osi – južni del), do konca leta 2018. 
4. Začetek gradnje v letu 2020. 
5. Pridobitev gradbenega dovoljenja do meje z Republiko Hrvaško na Vinici (3. faza 3. 

razvojne osi – južni del), do konca leta 2020. 
6. Začetek gradnje v letu 2022. 

Od županj in župana belokranjskih občina pričakuje, da se dogovorijo in naslednjo sejo 
odborov skličejo na Vahti.  

 
Županja, ga. Polona Kambič, je pojasnila, da v zvezi s 3. razvojno osjo delajo s poslanko Violeto 
Tomić, ki se je s svojo ožjo skupino že sestala z ministrom za infrastrukturo. Ministrove obljube 
so bile velike. Na sestanku 2. 3. v Semiču pa bodo dogovorjene nadaljnje aktivnosti.  
 
G. Damirja Stareta je zanimalo: 
- Zakaj občina ne izkoristi sredstev razpisa za javna dela? 
- Zakaj je z OPN-jem določeno, da je potrebno za parcelo 1711/1 k.o. Črmošnjice izdelati 

OPPN, ki bo občino stal več kot polovico vrednosti parcele? 
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Županja, ga. Polona Kambič, je pojasnila, da občina že sofinancira javna dela za dve osebi, za 
več pa se občina ni odločila. Območje v Črmošnjicah, kjer je predvidena izdelava OPPN-ja, je 
rezervirano za stanovanjsko, počitniško in turistično gradnjo. Prostorski razvoj je potrebno 
planirati na daljše časovno obdobje in to območje je pomembno za razvoj naselja Črmošnjic v 
povezavi s širšim območjem. 
 
G. Peter Štukelj: 
- Glavarina na prebivalca v prvi polovici let znaša 525 EUR, v drugi polovici leta pa 500 EUR. 

Je razlika v proračunu že upoštevana? 
- Kot član nadzornega sveta JP Komunala Črnomelj je svetnike seznanil, da je v začetku leta 

odstopil direktor podjetja. Nadzorni svet trenutno vodi postopek izbire novega direktorja. 
 
Županja, ga. Polona Kambič, je povedala, da je proračun pripravljen na predpostavki, da 
glavarina znaša 525 EUR. Rebalans proračuna bo tako nižji za 57.000 EUR, če pa bodo 
zagotovljena sredstva 23. člena, bo to v proračun prineslo dodatnih 65.000 EUR za investicije. 
Ker je potrebno zagotoviti tudi DDV bodo v proračunu potrebne dodatne prerazporeditve za 
zagotovitev le-tega.  
 

Ad. 17) RAZNO 

 
1. Obravnava in sprejem spremembe sklepa št. 478-36/2014-4 
 
Županja, ga. Polona Kambič, je predstavila predlog gradiva. 
 
RAZPRAVA: 
G. Vili Malnarič – Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj: Za neplačane koncesnine je 
potrebno iztržiti čim več. 
 
Predlog sklepa št. 478-36/2014-12: 
Sklep Občinskega sveta Občine Semič št. 478-36/2014-4, z dne 18.12.2014, se spremeni tako, 
da se na novo glasi:  
»Zamenjava zemljišč, parc. št. 3606/2, k.o. Blatnik in št. 3503/2, k.o. Pribišje, s Skladom 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS za zemljišča, parc. št. 3178/2, k.o. Blatnik in parc. št. 2051/2, 
k.o. Pribišje, se izvede, ko bodo izpolnjeni naslednji pogoji:  
a) novo odmerjena pot vzpostavljena v prevozno stanje (gramozno nasutje in utrditev), 
b) CGP d.d. izpolni zaveze iz Odloka o ureditvenem načrtu kamnoloma Vrčice, vezane na 

pogoje za prometno in komunalno urejanje območja ter ostale pogoje za izvedbo 
predvidenih posegov v prostor (ureditev priključka, plato z lovilci olj,..), 

c) dosežen dogovor med Občino Semič in CGP d.d. glede načina povračila izpadlih 
prihodkov iz naslova koncesnin za izkoriščanje kamnoloma za leta 2012, 2013 in 2014.« 

Navzočih pri glasovanju: 14  
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 478-36/2014-12 je sprejet. 
 
2. Odziv na članek z naslovom »S PCB grozljivo onesnažena Bela krajina« 
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Županja, ga. Polona Kambič, je povedala, da je bil v reviji Jana  objavljen članek »S PCB grozljivo 
onesnažena Bela krajina« in predstavila odgovor, ki ga je podala na članek. Povedala je tudi, 
da je bil sprejet Nacionalni izvedbeni načrt do leta 2013, ki je določal dokončno sanacijo starih 
okoljskih bremen s strani RS, vendar ni bil realiziran. 
 
RAZPRAVA: 
G. Danijel Golobič je predlagal, da se državo ponovno opomni, da realizira obljubo in izvede 
sanacijo starih okoljskih bremen. 
 
3. Zahteva za pripravo Zakona o razvojni podpori Beli krajini 
 
Županja, ga. Polona Kambič, je povedala, da je na pobudo predsednikov političnih strank in 
vodij svetniških skupin, zastopanih v Občinskem svetu Občine Črnomelj, županja Občine 
Črnomelj na občino Semič naslovila pobudo, da občina pristopi k sodelovanju pri pripravi 
Zakona o razvojni podpori Bele krajine s ciljem uveljavitve ukrepov, ki bi pospešili razvoj Bele 
krajine. Članom sveta je predlagala, da pobudo potrdijo. 
 
G. Peter Štukelj je sicer podprl pobudo, vendar je mnenja, da je potrebno vztrajati pri 
programu Pokolpja, ki že ima zagotovljena sredstva. 
 
Predlog sklepa št. 001-01/2011-3: 
Občinski svet Občine Semič se pridružuje pobudi oz. zahtevi za pripravo Zakona o razvojni 
podpori Beli krajini s ciljem uveljavitve ukrepov, ki bi pospešili razvoj Bele krajine. 
Navzočih pri glasovanju: 13  
GLASOVANJE: 13 ZA 
Sklep št. 001-01/2011-3 je sprejet. 
 
4. Drugo 
 
G. Miha Mihelčič: 
- Potrebno je sanirati jame na makadamski cesti v Kašči. 
- Pesek namenjen za zimsko službo, deponiran na parkirišču pri pokopališču sv. Duh, je 

potrebno umakniti na primernejšo lokacijo. 
 
G. Anton Križe: 
- Cesta Vražji kamen je sanirana, vendar je zgornji sloj dokaj mehak in je bil pri pluženju 

odrinjen v jarke. 
 
G. Boštjan Ogulin je glede deponije peska pri sv. Duhu odgovoril, da bo deponija naslednjo 
zimo premaknjena na primernejšo lokacijo. Glede ceste Vražji kamen pa je pojasnil, da cesta 
ni bila zaključena z zaključnim slojem. Spomladi na cesto pride še cca. 300 m3 materiala peska 
za dokončno ureditev, ki bo tudi utrdil cesto. 
 
G. Peter Štukelj je predlagal, da občinski svet sprejem sklep, da se belokranjski županji in župan 
uskladijo glede izvedbe časovnice aktivnosti na projektu 3. razvojne osi. 
 
Županja, ga. Polona Kambič, je predlog sklepa g. Štuklja dala na glasovanje. 
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Predlog sklepa št. 370-01/2009-62: 
Belokranjski županji in župan se naj uskladijo glede izvedbe časovnice aktivnosti na projektu 
3. razvojne osi.  
Cilj časovnice je pospešiti aktivnosti na projektu 3. razvojne osi z namenom čim hitrejše 
realizacije projekta. 
Navzočih pri glasovanju: 14  
GLASOVANJE: 14 ZA 
Sklep št. 370-01/2009-62 je sprejet. 
 
 
Seja sveta je bila zaključena ob 20.15. 
 
 
 
ZAPISALA:       ŽUPANJA: 
 
Renata Bukovec      Polona Kambič 
 
 
________________________    _________________________ 
 
 
 
 
 

 


