
Občina Semič 
 
Gradivo za 9. sejo občinskega sveta v decembru 2007 - k točki 3 dnevnega reda 
 
Številka: 032-12/2007-7 
 
Zadeva: Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine 
 
A) IZVRŠEVANJE SKLEPOV 8. REDNE SEJE: 
Vsi sklepi so bili poslani v objavo na spletno stran občine www.semic.si v katalog informacij javnega 
značaja/seje/8. seja. 
 
1. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o tem, da se predlog Odloka o občinskem lokacijskem 

načrtu za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Brezovica v prvi obravnavi ne sprejme. 
Sklep z razlogi za to, da se ne sprejme, je bil posredovan g. Marjanu Kobetiču. 
 
2. Sklepa Občinskega sveta Občine Semič o povišanju cen odvajanja in čiščenja odpadnih vod:  
Sklepa sta bila posredovana JP Komunala Črnomelj d.o.o. in Občini Črnomelj. 
 
3. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu Prioritetnega plana investicij na cestni 

infrastrukturi v Občini Semič: 
Prioritetni plan je bil sprejet s pripombami, ki so se umestile v le-tega in bil posredovan predsedniku 
komisije za določitev prioritet. 
 
4. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o ureditvi meje z g. Petrom Klemenčičem: 
Sklep o skupnem dogovoru med g. Klemenčičem, Komisijo za vloge in pritožbe in podžupanom je bil 
posredovan vsem navedenim. A terenu se bodo srečali, ko bodo vremenske razmere ugodnejše. 
 
5. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o odobritvi pomoči Društvu upokojencev Semič za nakup 

svečanih oblek upokojenskemu pevskemu zboru: 
Sklep je bil posredovan vlagatelju in računovodstvu občine. 
 
6. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o odobritvi pomoči Godbi na pihala Semič za nakup 

uniform: 
Sklep je bil posredovan vlagatelju in računovodstvu občine. 
 
7. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o oprostitvi Bojana Verniga plačila priključitve na javno 

vodovodno omrežje: 
Sklep je bil posredovan vlagatelju in JP Komunala Črnomelj d.o.o.. 
 
8. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o zahvali Državnemu zboru RS in Vladi RS za podporo 

glede poimenovanja pokrajine »Dolenjsko – Belokranjska pokrajina«: 
Sklep o zahvali in opozorilu, da od imena ne odstopamo, je bil posredovan Državnemu zboru RS, 
Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Svetu Regije JV Slovenija in obema 
belokranjskima občinama. 
 
9. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o izločitvi župana iz postopka odločanja o odobritvi 

državne pomoči v kmetijstvu: 
Na podlagi sklepa je podžupan izdal sklep o odobritvi pomoči in podpisal pogodbo o dodelitvi. 
 
 
 
B) AKTIVNOSTI OBČINE:  
 
1. Večnamenski kulturni center Semič z ureditvijo dostopa: izkop gradbene jame je zaključen, 

izvajajo se dela betoniranja temeljev, oporni zid na cesti nasproti Brunskoletove hiše je zgrajen. 
Zahtevek za sofinanciranje je bil pravočasno oddan, sedaj pa pričakujemo kontrolo na kraju 
samem s strani sofinancerja. Aktivnosti okoli ustanovitve zavoda, ki bo upravljal z novim kulturnim 
centrom že aktivno potekajo, v predlogu proračuna za leto 2008 in 2009 smo predvideli sredstva 
za delovanje zavoda. 



2. Pločnik in JR Metliška cesta: oboje je predano v uporabo 
3. Cesta ZN Semič 1: javna razsvetljava in asfaltirano do Bahoriča.  
4. Komunalna infrastruktura v romskem naselju Sovinek: dela so začeta, zahtevek za 

sofinanciranje je bil pravočasno oddan. 
5. Mrliška vežica Brezova Reber: dela so končana, predana je bila namenu. 
6. Pločnik in javna razsvetljava Štrekljevec: dela, ki so bila dogovorjena s pogodbo, so 

zaključena, javna razsvetljava in utripajoča luč svetijo. Dela, ki pa niso bila dorečena s pogodbo in 
se je zanje bilo potrebno odločiti po izvedbi (projekt je izdelala DRSC), ko je bila ugotovljena 
nefunkcionalnost nekaterih delov (izvedba pločnika skozi otok in pločnika do Novakovih), pa se 
rešujejo naknadno. 

7. Preplastitev lokalnih cest: preplastitev je bila izvedena kot smo planirali, zahtevek za 
sofinanciranje je bil pravočasno oddan. 

8. Športno igrišče Krvavčji Vrh: dela so začeta, zahtevek za sofinanciranje je bil pravočasno 
oddan. 
Brunskoletova hiša: dne 22.10.2007 je bilo pod številko 351-151/2007-14 izdano Uporabno 
dovoljenje.  
Belokranjski vodovod – 1. faza: Izvaja se še zadnja odprava pomanjkljivosti za izvedbo 
tehničnega pregleda. 
Belokranjski vodovod – 2 faza: zaradi podražitev gradbenih materialov je potrebno ponovno 
izdelati ekonomsko analizo projekta, sicer bomo občine krile vso razliko od vloge pa do dejanske 
izvedbe. Ker pa so prakse iz podobnih javnih razpisov take, da so ponudbe bistveno višje od 
ocenjene vrednosti, smo se na sestanku belokranjskih županov odločili, da gremo rajši v 
novelacijo investicijske dokumentacije. Zaradi tega bo dokumentacija pripravljena za pregled na 
MOP in SVLR do konca leta 2007. Sam pregled na obeh ministrstvih bo trajal okoli enega 
meseca. Razpisne dokumentacije so tudi v pripravi za pregled na omenjenih ministrstvih. Sam 
postopek do izbire izvajalcev se zaradi takšnega postopka lahko zavleče do 6 mesecev, iz česar 
sklepamo, da bi bili izvajalci izbrani v prvi polovici leta 2008, sama izvedba pa bi se na območju 
Občine Semič lahko začela že v jeseni 2008. 

 
 
 
 
Pripravila:         Predlagatelj: 
Polona Kambič                                                                                                       Ivan Bukovec, župan 


