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Zadeva: Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine 
 
A) IZVRŠEVANJE SKLEPOV: 
Vsi sklepi so bili poslani v objavo na spletno stran občine, www.semic.si, v katalog informacij javnega 
značaja/seje 2015/ 4. redna seja. 
 
Sklepi 4. redne seje, dne 12. 2.  2015: 

 
1. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu predloga Programa dela Občinskega sveta 

Občine Semič v letu 2015: 
Program dela je bil posredovan vsem članom občinskega sveta in vsem zaposlenim v občinski upravi in 
je podlaga za pripravo gradiv za seje občinskega sveta v letu 2015. 
 

2. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o ceni najema prostorov in opreme KC Semič za javne 
zavode in društva s sedežem v občini Semič: 
Sklep je bil posredovan KC Semič in je podlaga za zaračunavanje cene najema prostorov in opreme za 
javne zavode in društva za njihove prireditve, za katere se pobira vstopnina in pa za dobrodelne in 
humanitarne prireditve. 
 

3. Sklepi o zavrnitvi 4 amandmajev (št. 1-3 in 5) k predlogu proračuna Občine Semič za leto 2015: 
Amandmaji niso bili upoštevani v sprejetem proračunu za leto 2015.  

 
4. Sklep o potrditvi predlaganega amandmaja št. 4 k predlogu proračuna Občine Semič za leto 2015: 

Amandma je bil upoštevan v sprejetem proračuna za leto 2015.  
 
5. Sklep o sprejemu Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2015: 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/15 z dne 20. 2. 2015 in začel veljati naslednji dan . 
 
6. Sklep o potrditvi Kadrovskega načrta za leto 2015: 

Sklep je podlaga za izvajanje kadrovskega načrta. 
 
7. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu predloga Letnega načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem občine za leto 2015: 
Letni načrt je podlaga za ravnanje z nepremičnim premoženjem v letu 2015. 

 
8. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Letnega načrta ravnanja s premičnim 

premoženjem občine za leto 2015: 
Letni načrt je podlaga za ravnanje s premičnim premoženjem v letu 2015. 
 

9. Sklep o potrditvi predloga Odloka o občinskih taksah v Občini Semič v predlagani vsebini za 
prvo obravnavo s pripombami: 
Predlog Odloka z upoštevanimi pripombami je predložen v obravnavo in sprejem na 5. redni seji.  
 

10. Sklep o potrditvi Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Semič: 
Ker v prvi obravnavi ni bilo pripomb, je bil odlok sprejet že na 4. redni seji. Odlok je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 12/15 dne 27.2.2015 in začel veljati 15. dan po objavi. 
 

11. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o načinu financiranja političnih strank v Občini Semič: 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/15 dne 20.2.2015 in je podlaga za financiranje političnih 
strank. 
 



12. Sklep Občinskega sveta Občine Semič, da se sprejme Pravilnik o sredstvih za delo svetniških 
skupin neodvisnih list in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Semič: 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/15 dne 20.2.2015 in je podlaga za financiranje 
neodvisnih list. 
 

13. Sklep Občinskega sveta Občine Semič, da se sprejme Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz 
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič: 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/15 dne 20.2.2015 in je podlaga za izvedbo javnega 
razpisa za malogospodarstvo. 
 

14. Sklep o sprejemu programa kulture za leto 2015: 
Program je osnova za izvedbo razpisa v letu 2015. 
 

15. Sklep o sprejemu programa športa za leto 2015: 
Program je osnova za izvedbo razpisa v letu 2015. 
 

16. Sklep o spremembi sklepa v povezavi s kamnolomom Vrčice: 
Sklep je bil vročen družbi CGP d.d.  in je podlaga za nadaljnje aktivnosti. 
 

17. Sklep, da se občinski svet Občine Semič pridružuje pobudi oz. zahtevi za pripravo Zakona o 
razvojni podpori Beli krajini s ciljem uveljavitve ukrepov, ki bi pospešili razvoj Bele krajine: 
Sklep je bil posredovan Občini Črnomelj, pobudnici za njegov sprejem in v vednost Občini Metlika. 
 

18. Sklep, da se belokranjski županji in župan uskladijo glede izvedbe časovnice aktivnosti na 
projektu 3. razvojne osi: 
Navedena tematika je bila v obravnavi na skupnem sestanku dne 2. marca 2015. Na Ministrstvo za 
infrastrukturo je bil naslovljen skupen dopis z zahtevo za vključitev občin Bele krajine v aktivnosti za čim 
prejšnji začetek izgradnje cestne povezave južnega dela 3. razvojne osi ter zahtevo za delovni sestanek 
z ministrom Gašperšičem. 
 
 

B) AKTIVNOSTI OBČINE:  
 
1. Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine (Belokranjski 

vodovod – 2. faza):  
Zaključena so dela na trasah: povezovalni cevovod Gaber – VH Gaber, povezovalni cevovod Visoka 
cona – Iskra, povezovalni cevovod Visoka cona – center Semiča, rekonstrukcija cevovoda Krč – Iskra, 
dela na VH Osojnik ter dve reducirni postaji na obstoječem cevovodu v ulici Gaber. Za navedene objekte 
je že pridobljeno uporabno dovoljenje. Dela na trasi cevovoda občinska meja – Nestoplja vas - VH Krč 
ter na objektu VH Krč so zaključena. Uporabno dovoljenje je pridobljeno.  
Izvedena je nova vrtina na Brezovici ter povezovalni cevovod do VH Brezovica. Po priključitvi na elektro 
omrežje se bo pričel izvajati črpalni preizkus in nato sledi izgradnja samega črpališča nad vrtino. Dela so 
se pričela izvajati tudi na dodatnih trasah vodovoda, in sicer na trasi  cevovoda Gradnik - Zabrezje - VH 
Hrib pri Cerovcu v dolžini 2.200 m, v nadaljevanju se bodo dela izvajala še na trasi cevovoda GD 
Gorenjci - VH Krč v dolžini 1.200 m. Izvedba mora biti zaključena v letu 2015. 
Na podprojektu kanalizacije in ČN Semič so dela zaključena. Pridobljena so vsa uporabna dovoljenja.   
 

2. Pločnik in JR Podreber:  
V zaključni fazi je izdelava projekta za izvedbo (PZI) hodnika za pešce, JR in avtobusnih postajališč ob 
državni cesti v naselju Podreber. Trenutno se izdeluje recenzija projektne dokumentacije in po uskladitvi 
morebitnih pripomb s strani recenzenta sledi pridobitev soglasja Direkcije RS za infrastrukturo. Ocenjena 
vrednost projekta je ca. 350.000 EUR z DDV. 
 

3. Sekundarni vod fekalne kanalizacije v Gorenjcih:  
Vzporedno z izgradnjo vodovoda GD Gorenjci – VH Krč se bo zgradil sekundarni vod fekalne 
kanalizacije od gasilskega doma do križišča pri lipi v dolžini ca. 200 m. Dela bodo izvedena do jeseni 
2015. 
 

4. Prehod za pešce čez državno cesto na Trati:  
Občina je naročila projekt za izvedbo prehoda za pešce čez državno cesto na Trati. V prvi polovici leta 
pričakujemo uskladitev z Direkcijo za infrastrukturo nakar skladno s finančnimi zmožnostmi sledi 
izvedba.  
 
 
 



5. Sanacija gozdnih cest:  
Del sredstev, ki jih občina prejme iz naslova koncesnin za posekan les, namenjamo za sanacijo gozdnih 
cest. V letošnjem letu predvidevamo večino sredstev nameniti za sanacijo cest v nižinskem delu občine, 
v skladu s podanimi pobudami na zborih občanov.  
 

6. Aktivnosti na pokopališčih: 
- mrliška vežica Novi Tabor – Črmošnjice: 
Parcelacija je dokončana, zato smo na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS dne 13. 1. 2015 ponovno 
naslovili vlogo za odkup zemljišča. Na dopis, ki smo ga poslali v letu 2014, z obrazložitvijo in 
dokumentacijo, s katero smo dokazovali, da so izpolnjeni pogoji za neodplačen prenos zemljišč, nismo 
kljub urgiranju prejeli nobenega odziva. Sklad bo izvedel cenitev in nas obvestil glede pogojev odkupa 
zemljišč.   
- mrliška vežica Gradnik:   
Podjetje Biro Smer iz Metlike je izdelalo projekt za izgradnjo nove mrliške vežice (projektantski 
predračun izgradnje znaša 83.300,00 EUR). V izdelavi je sprememba projektne dokumentacije (pred 
izdajo gradbenega dovoljenja moramo spremeniti projekt v delu, kjer je opredeljen potek komunalnih 
priključkov - prestavitev elektro priključka).  
- mrliška vežica Rožni Dol 
Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo mrliške vežice je izdelana in dostavljena na občino. Izvedena 
je geodetska odmera zemljišča. V teku so pogajanja z lastnico zemljišča za odkup.  
- Mrliška vežica Semič 
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo mrliške vežice in ureditev okolice objekta. 
Projektantska ocena vrednosti investicije znaša cca. 235.000 z DDV. 
 
 
C) ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV: 
 
Nakup gasilskega vozila za GZ Semič – zavezanost za javno naročilo: 
Gasilska zveza Semič je v postopku nabave vozila GVZ-1, za kar je tudi občina v proračunu za leto 2015 
namenila 9.000 EUR. Gasilska zveza je pridobila tri ponudbe za osnovno vozilo, vse v vrednosti pod 
20.000 EUR brez DDV, kar je pod mejno vrednostjo in javnega naročila ni potrebno izvesti. Z nadgradnjo 
v GVZ-1 je vrednost vozila nekaj nad 20.000 EUR brez DDV, kar je prav tako pod mejno vrednostjo. Pri 
osnovnem vozilu in nadgradnji gre za različne dobavitelje. 
 
Sicer pa smo glede zavezanosti Gasilske zveze Semič k upoštevanju Zakona o javnem naročanju za 
mnenje že pred časom zaprosili Ministrstvo za finance, Direktorat za javno naročanje. 
Popolnoma jasnega odgovora ni bilo, je pa ministrstvo navedlo sledeče: 
»Ministrstvo za finance je po 3. členu Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13 – UPB) pristojno 
za presojanje vprašanja o tem, ali ima nek subjekt status naročnika, torej ali je zavezanec po tem 
zakonu. To ministrstvo ugotovi v posebnem upravnem postopku, kjer zbere vse dokaze in razišče 
dejansko in pravno stanje, da lahko nato odloči. Predlog za tak postopek lahko poda le v primeru dvoma 
subjekt, ki izkaže pravni interes v pisni obliki (peti odstavek 3. čl. ZJN-2). Za Gasilsko zvezo Semič 
takega postopka ministrstvo ni izvedlo, saj ni prejelo predloga zanj. Na področju gasilstva je doslej 
Ministrstvo za finance izdalo dve odločbi in sicer za Gasilsko zvezo Slovenije in Gasilsko zvezo Brežice. 
V obeh je ugotovilo, da sta gasilski zvezi naročnici po ZJN-2 in torej zavezani k spoštovanju tega 
zakona.« 
 
Torej, kot navedeno, posebnega upravnega postopka, kjer bi se zavezanost ugotovila za našo GZ ni 
bilo, zato za enkrat tudi ne moremo z zagotovostjo trditi, da je zavezanka. 
 
 
 
 

 
Pripravila:        Predlagateljica: 
Občinska uprava                                                                                 Polona Kambič, županja 


