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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 2010/25. seja. 
 
Sklepi 25. redne seje dne 20. 5. 2010: 
1. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu Pravilnika o sprejemu otroko v enoto Vrtec Sonček: 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/10 z dne 4. 6. 2010. 
 
2. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič: 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/10 z dne 4. 6. 2010. 
 

3. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
in padavinske vode v Občini Semič: 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/10 z dne 4. 6. 2010. 
 

4. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 
Semič: 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/10 z dne 4. 6. 2010. 
 

5. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Semič: 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/10 z dne 4. 6. 2010. 

 
6. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Semič: 

Statut je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/10 z dne 4. 6. 2010. 
 
7. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Semič: 
Poslovnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/10 z dne 4. 6. 2010. 

 
8. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu Pravilnika o enkratni denarni pomoči mladim 

družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema: 
Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/10 z dne 4. 6. 2010. 

 
9. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici 

Belokranjskega muzeja Metlika: 
Sklep je bil posredovan Belokranjskemu muzeju Metlika in občinama Metlika in Črnomelj. 
 

10. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o zavrnitvi vloge za odpis dolga iz naslova najemnin za 
neprofitno stanovanje in obratovalnih stroškov: 
Sklep je bil posredovan vlagateljici. 

 
11. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o odmeri, parcelaciji in nameri za ukinitev statusa javnega dobra 

na Gabru: 
Sklep je bil posredovan vlagatelju. 
 



12. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o finančni pomoči pri organizaciji gasilskega tabora »Marindol 
2010« v višini 1.000,00 EUR: 
Sklep je bil posredovan vlagatelju, denarna pomoč je bila že nakazana. 

 
13. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o finančni pomoči pri izpeljavi projekta »Vzpostavitev oskrbnih 

točk« v višini 1.000,00 EUR: 
Sklep je bil posredovan vlagatelju, denarna pomoč je bila že nakazana. 

 
14. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o zavrnitvi predlagane Informacije o stanju varnosti: 

Informacija v celotni vsebini je del gradiva 26. redne seje. 
 
15. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu Premoženjske bilance Občine Semič za leto 2009: 

Sklep je priložen k proračunskim in računovodskim dokumentom. 
 
16. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sklicu sestanka na temo problematike v zdravstvu in ureditve 

ortodontske ambulante v ZP Semič: 
Sklep je bil posredovan ZD Črnomelj, sestanka na to temo še ni bilo. 

 
17. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu predloga Odloka o načinu izvajanja izbirne 

gospodarske javne službe za proizvodnjo in dobavo toplotne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) 
kot delovnega gradiva in o pripravi gradiva za prvo obravnavo na naslednji seji:  
Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj Občine Semič se je sestal in oblikoval predloge na delovno 
gradivo, na podlagi katerih se je pripravil predlog za prvo obravnavo na tej seji občinskega sveta. 

 
18. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o zaračunavanju najemnine javnim zavodom in društvom, s 

sedežem v Občini Semič, za uporabo prostorov Kulturnega centra Semič: 
Sklep je bil posredovan Kulturnemu centru Semič. 

 
19. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o zaračunavanju najemnine za uporabo prostorov Kulturnega 

centra Semič, za dobrodelne in humanitarne prireditve: 
Sklep je bil posredovan Kulturnemu centru Semič. 

 
20. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem občine za leto 2010: 
Sklep je odprl možnosti za potrebne nakupe in prodaje nepremičnega premoženja. 

 
21. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega proračuna za leto 

2010: 
Sklep je odprl možnost za plačilo obveznosti, za katere v sprejetem proračunu nismo zagotovili dovolj 
sredstev. 

 
22. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu Aneksa št. 1 k Pogodbi o oblikovanju območnega 

razvojnega partnerstva Pokolpje in pooblastilu županu za njegov podpis: 
Sklep je bil posredovan vsem občinam v območnem razvojnem partnerstvu Pokolpje. Ko bodo vse te 
občine sprejele tak sklep, bo aneks podpisan. 

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

vodovod – 2 faza):  
Vrednosti del po podprojektih: 
Podprojekt Izvajalec Vrednost z DDV 
Vodovod Semič,Metlika,Črnomelj Konzorcij Riko, Teleg-M, Pro adria  16.472.221,13 €  
Kanalizacija Metlika Konzorcij Riko, Teleg-M, Pro adria  2.363.257,65 €  
ČN Črnomelj Konzorcij Begrad,GH Holding,SGP Pomgrad 1.928.559,57 € 
Kanalizacija in ČN Semič Še ni izbran cca 2.000.000 € 
Nadzor in strokovno svetovanje Projekt d.d. Nova Gorica 451.200 € 
Obveščanje javnosti Studio 3s 140.100 € 
Skupaj cca 23.355.378,35 € 



Vsi trije podprojekti v okviru tega projekta se izvajajo nemoteno: gradnja vodovodnega omrežja v vseh 
treh občinah, gradnja kanalizacijskega omrežja v Metliki, gradnja čistilne naprave v Črnomlju. Še vedno 
pa se vleče postopek izbire izvajalca pri razpisu za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Semiču, ki 
ga vodimo sami. 10. 5. 2010 smo na Državno revizijsko komisijo posredovali vso dokumentacijo v zvezi 
z javnim naročilom, na podlagi katere bo le-ta lahko odločala na vložen zahtevek za revizijo s strani 
ponudnika Purgator d.o.o.. 26. 5. 2010 smo bili obveščeni, da je komisije imenovala neodvisnega 
strokovnjaka, ki bo odločal v segmentu tehničnega dela vložene revizije. Glede na to se bo podaljšal tudi 
rok za sprejem odločitve. Do tedaj pa ne moremo vedeti, kako se bo postopek razvijal v bodoče. V 
primeru, da bo zahtevek vlagatelja za revizijo zavrnjen, bo naša odločitev postala pravnomočna, v 
primeru, da pa jo bo DRK razveljavila, pa sledi nov krog sprejema odločitve, pritoževanja in morebitne 
revizije. Upamo, da bo tokrat odločeno nam v korist in da se bo ta dolgotrajni postopek čim prej zaključil 
in bomo lahko čim prej začeli s postopki uvedbe v delo in same izgradnje. 

2. Izdelava občinskega prostorskega načrta: Izdelovalec, podjetje Urbi d.o.o., je v letu 2009 pripravil 
osnutek, ki je bil podlaga za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (Elektro, Zavod za varstvo 
kulturne dediščine, Ministrstvo za promet, DRSC, Zavod za gozdove,… - 42 nosilcev urejanja prostora). 
Vse smernice so bile koncem aprila 2010 pridobljene, sočasno pa poteka izdelava okoljskega poročila in 
lokalnega energetskega koncepta. Trenutno izdelovalec OPN dopolnjuje osnutek z izdanimi smernicami 
nosilcev urejanja prostora za pripravo javne razgrnitve, ki bo v juliju 2010. Zatem bo sledila priprava 
stališča do pripomb javnosti in v kolikor teh pripomb ne bo veliko, se bo postopek lahko nadaljeval, v 
nasprotnem primeru pa bo potrebno pripraviti še eno. Vse skupaj se bo upoštevalo v izdelavi predloga 
občinskega prostorskega načrta, ki se bo nato poslal Ministrstvu za okolje in prostor v potrditev, nato pa 
še občinskemu svetu. Ker je po podpisu pogodbe za izdelavo prišlo do povečanega obsega del zaradi 
vključitve novih, 180. pobud občanov, imamo v hiši predlog aneksa, ki pa ga ne moremo podpisati prej, 
ko s prerazporeditvami zagotovimo dodatna sredstva.  

3. Odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v Občini Semič:  Gradnja omrežja se 
nadaljuje po planu, ki ga je dal izvajalec. V prilogi tega poročila dajemo izčrpnejšo informacijo o projektu. 

4. Aktivnosti za izgradnjo doma starejših v Semiču: V izdelavi je projektna dokumentacija za gradbeno 
dovoljenje, pričeli pa smo tudi s postopkom odkupa predvidenih zemljišč. Pogodbe so podpisane in 
nekatere bodo v teh dneh že zapadle v plačilo. Oddali smo tudi načrt porabe za pridobitev sredstev za 
celotno vrednost nakupov, seveda brez davka na promet nepremičnin. Sklep pričakujemo v kratkem. 

5. Kanalizacija in ČN Krvavčji Vrh: dela za izvedbo so že oddana JP Komunala Črnomelj, ki je že pričelo 
s pripravljalnimi deli. . 

6. Rekonstrukcija LC in JP s pločnikom in JR Krvavčji Vrh: Dne 17. 6. 2010 smo imeli odpiranje 
ponudb, prispele so tri ponudbe. V najkrajšem času jih bomo pregledali in izbrali najugodnejšega 
ponudnika. Računamo, da bo pogodba podpisana najkasneje do sredine julija 2010. 

7. Igrišče Oskoršnica: S strani Fundacije za šport smo, na prošnjo za spremembo dinamike 
sofinanciranja prejeli ugodno rešitev. Tako se bo investicija pričela v letu 2011, ko nam fundacija 
zagotavlja tudi 50% potrebnih sredstev. 

8. Obnova TVD Partizan: Ker nam Fundacija za šport ni dodelila sofinancerskih sredstev, za pričetek 
obnove lahko namenimo le lasten delež v višini 29.483,00 EUR. Glede tega še nismo sprejeli nobene 
odločitve. 

9. Avtobusna postaja Semič: smo tik pred izdajo gradbenega dovoljenja in čakamo objavo javnega 
razpisa Evropskega sklada za razvoj podeželja, kjer nameravamo pridobiti sredstva za izvedbo. V tem 
času pa se je pojavila tudi Pošta Slovenije, ki na obrobju zemljišča želi zgraditi nov objekt pošte v 
Semiču. Del potrebnega zemljišča v velikosti 800 m2 bi lahko prodali po za 40.000,00 EUR, kar pa bi 
lahko namenili direktno za ureditev parkirišča. Ali bi se dela izvedla sočasno, bomo razmišljali po 
potrditvi ponudbe s strani Pošte. Celoten inženiring in izvedbo naj bi vodilo podjetje Begrad d.d., ki je tudi 
pripravilo ponudbo za Pošto.  

10. Prizidek vrtca Semič: projekt za gradbeno dovoljenje in za izvedbe se izdeluje, končan bo predvidoma 
v juliju, saj je postopek za dokončanje dokumentacije zahtevnejši zaradi obvezne izdelave revizije 
projekta. Vsekakor bomo v tem letu pridobili gradbeno dovoljenje. Zaenkrat še ni znan termin objave 
javnega razpisa Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje, zato bo začetek izvedbe odvisen od 
dokončno zagotovljenih potrebnih sredstev. 

 
 
Pripravila:         Predlagatelj: 
Polona Kambič                                                                                                       Ivan Bukovec, župan 


