KOALICIJA ZA RAZVOJ OBČINE SEMIČ
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
OBČINE SEMIČ
Ga. Polona KAMBIČ
Štefanov trg 9
8333 Semič

ZADEVA:

ZAPISNIK

Koalicija za razvoj Občine Semič je v četrtek, 13.12.2007 na svoji seji razpravljala o predlogu
proračuna Občine Semič za leto 2008 in leto 2009.
Na seji so bili prisotni: Ferdinand Jakša, Jože Malnarič, Zvone Butala, Jože Mihelčič, Stane Vidmar,
Silva Jančan, Rozi Mohar in Sergej Čas.
Opravičeno odsoten Matija Hudak.
Koalicija je sprejela sklep, s katerim zahteva od direktorice občinske uprave ge. Polone Kambič in
g. župana Ivana Bukovca, da se prednostno uvrsti v proračun Občine Semič za leto 2008 in leto
2009 naslednje postavke:
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1.) ŠTREKLJEVEC
a. v letu 2008 dokončati pločnik od priključka k Šuštarič Tonetu do Sodja Edvarda in od
trgovine do Kamenšek Mladena.
b. Izvesti manjkajočo javno razsvetljavo in avtobusno postajališče
c. Urediti šolsko dvorišče
2.) COKLOVCA – OBRTNA CONA
a. v letu 2008 izvesti dela na posodobitvi poti obrtna cona priklop za Coklovco, vključeno z
asfaltiranjem. Dela izvesti sočasno z urejanjem obrtno servisne cone in urejanjem
parkirišča pri Sv. Duhu.
3.) SEMIČ – ROŠKA CESTA
a. V letu 2008 izvesti projektno dokumentacijo, v letu 2009 izvesti prvo fazo del.
4.) ČREŠNJEVEC
a. V letu 2008 izvedba projekta in dokončna izvedba del na pločniku od avtobusnega
postajališča do odcepa za igrišče – 30m.
b. Postaviti avtobusno hišico (razsvetljava je že narejena).
5.) KRVAVČJI VRH
a. V letu 2008 izvedba projekta za pločnik in javno razsvetljavo, izvedba del v letu 2009.
6.) VAJDOVA ULICA
a. V letu 2008 izvedba projekta, izvedba v letu 2009 in dalje.
7.) STRANSKA VAS
a. V letu 2009 izvedba projekta, dela nadaljevali v letu 2010.
8.) V letu 2008 začeti z urejanjem šolskega kompleksa z izgradnjo igrišča z umetno maso na
lokaciji izpod vrtca.
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9.) V letu 2008 začeti aktivnosti za ureditev zazidalnega načrta za nakup parcel za individualno
gradnjo.

10.)
V letu 2008 prednostno izvesti vse aktivnosti za ustanovitev JAVNEGA ZAVODA
KULTURNEGA CENTRA SEMIČ.
11.)

V letu 2008-2009 dokončanje manjših priključkov poti PODREBER – GOLIŠ.

12.)
V letu 2008 – 2009 izvesti adaptacijo mrliške vežice pri Sv. Duhu, vključno z izdelavo
pravil pogrebnega protokola.
13.)

V letu 2008 izvesti vse aktivnosti za pričetek delovanja e-točke v Semiču.

14.)
V letu 2008 predvideti za založništvo 12.000 EUR saj bo OŠ Belokranjskega odreda
ob 170 letnici prve omembe šolske stavbe v Semiču izdala kroniko.
15.)

V letu 2008 predvideti tudi sredstva za ponatis knjig v Občini Semič.

16.)
Pri ravnanju z odpadno vodo planirati v 2008 tudi dela v vasi Coklovca, saj je ulica
Semiča.
17.)

V letu 2008 pričeti projekt in dela na izvedbi kanalizacije v trškem jedru Semiča.

18.)

V letu 2008 izvedba projekta za javno razsvetljavo Coklovca, izvedba del v 2009.

19.)

V letu 2008 dokončanje avtobusnega postajališča KAL.

20.)

V letu 2008 povečati sredstva za adaptacijo cerkve sv. Lenarta na Kalu na 3.500€.

21.)

Postavka v predlogu proračuna DOMAČI PARTNERJI se UKINE s 1.1.2008.

22.)
V letu 2008 zamenjati vse podtalne hidrante z nadzemnimi in dodatno postaviti
manjkajoče: ŠTREKLJEVEC, COKLOVCA, KOT, SEMIČ (po analizi Komunale
Črnomelj).
23.)
V letu 2008 maksimalno angažiranje, da se po celi občini uredi možnost hitre
internetne povezave do slehernega gospodinjstva.
24.)
V obrazložitvah proračuna mora biti jasno navedeno: kraj investicije, obseg
investicije (navedena dela) in časovni okvir investicije.
25.)
V letu 2008 in 2009 maksimalno angažiranje za pripravo dokumentacije za izgradnjo
doma starejših občanov v Občini Semič.
26.)
UPOŠTEVANJE ZAHTEV KOALICIJE ZA RAZVOJ OBČINE SEMIČ JE POGOJ
ZA SPREJETJE OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETI 2008 IN 2009.

Zapisal:
Jože Malnarič
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