
 

 

 

 

 

OBČINA SEMIČ 
OBČINSKI SVET 
Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
 
Gradivo za 27. redno sejo občinskega sveta v juliju 2018 – k točki 10 dnevnega reda 
 

 

   
              Telefon: 07/35-65-360, faks: 07/35-65-365, e-pošta: obcina@semic.si                   

Številka: 622-02/2016-124 
 
ZADEVA: Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP-a) in novelacije Investicijskega programa (IP) za investicijsko operacijo »Doživetje 
skrivnosti voda (akronim: Misterion)« 
 
Občina Semič je kot vodilni partner projekta novembra 2016 na javni razpis Programa sodelovanja 
INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020 prijavila vlogo z naslovom »Doživetje skrivnosti voda« oz. z 
akronimom »MISTERION«. Le 12 vlog izmed 112 je bilo 10. 5. 2017 odobrenih, naša je bila med njimi.  

 
V projektu »MISTERION«, ki se izvaja v obdobju od julija 2017 do decembra 2019, sodeluje pet partnerjev: 
Občina Semič, Općina Kamanje, Občina Metlika, Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis, Kompas Novo mesto 
d.o.o. in trije pridruženi partnerji: Belokranjski muzej Metlika,  Gradski muzej Karlovac in  Športno društvo 
Stranska vas pri Semiču. 
 
Skupni cilj projekta je z doživetjem skrivnosti voda povezati in ohraniti ter hkrati povečati privlačnost 
edinstvene naravne in kulturne dediščine programskega območja in postaviti obiskovalca v naravo. Z 
najmodernejšo tehnološko opremo muzeja in arheološkega parka, s predstavitvijo najdb, urejenimi učnimi 
potmi med tremi občinami bo dediščina in turistični produkt z doživljajskimi občutji drugačen od vseh do sedaj.  

 
Investicijski projekt Občine Semič vključuje obnovo in ureditev muzejske hiše v Semiču z urejeno interaktivno 
razstavo naravne dediščine Bele krajine ter ureditev kraške učne poti, vključno z gradnjo viseče brvi čez reko 
Krupo. Projekt »MISTERION« je delno sofinanciran s strani Evropske unije, iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR), in sicer v višini 1.053.325,05 EUR. Skupna prijavljena vrednost projekta je znašala 
1.239.205,95 EUR. Upravičeni stroški Občine Semič so 528.510,00 EUR. Sofinanciranje s strani ESRR je za 
Občino Semič v višini 449.233,50 EUR upravičenih stroškov. Celotna vrednost projektnih aktivnosti Občine 
Semič je bila ob oddaji vloge ocenjena na cca. 850.000 EUR.   
 
Po do sedaj izvedenih javnih naročilih za izbiro izvajalcev del za obnovo muzejske hiše in za razstavo Narava 
Bele krajine vrednost del občutno presega ocenjene vrednosti: 

- Obnova muzejske hiše (projektantska ocena gradbenih del (brez opreme): 511.668 EUR z DDV, 
dejanska pogodbena vrednost 926.135,76 EUR z DDV (od tega oprema 60.285 EUR) 

- Razstava (ocenjena vrednost: 162.870 EUR z DDV, dejanska vrednost: 182.719,40 EUR). 
 
V vrednosti projekta, ki jo moramo prikazati v našem Načrtu razvojnih programov in na odhodkovni strani 
proračuna, pa je potrebno prikazati tudi sredstva v pripadajoči višini sofinanciranja ostalih projektnih 
partnerjev. Vsa sofinancerska sredstva s strani ESRR so oz. bodo nakazana v proračun Občine Semič kot 
vodilnega partnerja, mi pa potem izvedemo nakazilo sredstev posameznemu partnerju. Skupna višina 
sofinancerskih sredstev je 1.053.325,05 EUR, od tega so sredstva partnerjev, ki se izvedejo preko našega 
proračuna, v višini 604.091,55 EUR. 
 
V letu 2019 bosta večji projektni aktivnosti naše občine gradnja brvi preko reke Krupe in pa učna pot. Za obe 
aktivnosti bomo še v letu 2018 izvedli javno naročilo za izbiro izvajalcev. Glede na trenutno občutno višje cene 
gradbenih del na trgu (tudi preko 30%), smo v letu 2019 predvideli tudi določeno rezervo sredstev (pod 
ostalo), saj gre realno pričakovati, da bodo dejanske cene višje od ocenjenih vrednosti. 
 
Skladno s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06 in 54/10) je potrebno izdelati novelacijo investicijske dokumentacije, 
v kolikor so odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta. Skladno z 
Odlokom o proračunu investicijsko dokumentacijo potrjuje županja, za projekte, katerih vrednost se spremeni 
za več kot 20%, pa mora novelirano investicijsko dokumentacijo potrditi občinski svet. Ker gre za več kot 20% 
spremembo, podajamo občinskemu svetu v obravnavo in sprejem sklep o potrditvi novelacije DIIP-a in sklep o 
potrditvi novelacije IP-a. 
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Povzetek finančnega dela projekta: 
 
SKUPNA VREDNOST OPERACIJE:                                                                                                  v EUR z DDV 

  Postavka / Aktivnost 
2017 

 

2018 

 

2019 

 

SKUPAJ 

A OBNOVA MUZEJSKE HIŠE 402,60 945.017,36 0 945.419,96 

1 Gradbena dela z opremo 0 926.135,76 0 926.135,76 

2 Gradbeni nadzor 0 7.930,00 0 7.930,00 

3 Projektantski nadzor 0 10.000 0 10.000 

4 Varstvo pri delu 402,60 951,60 0 1.354,20 

B Razstava Narava Bele krajine 24.119,40 47.580,00 111.020,00 182.719,40 

1 Idejna zasnova 24.119,40 0 0 24.119,40 

2 Izvedba razstave 0 47.580,00 111.020,00 158.600 

C UČNA POT 0 0 39.552,54 39.552,54 

D BRV 0 0 77.636,72 77.636,72 

 Gradnja 0 0 75.134,04 75.134,04 

 Nadzori 0 0 2.502,68 2.502,68 

E MENEDŽMENT 427,78 3.208,36 6.363,86 10.000 

F CGP IN SPLETNA STRAN 5.644,20 0 0 5.644,20 

G OSTALO 1.002,95 9.087,25 40.000 50.090,20 

      

 OBČINA SEMIČ SKUPAJ 31.596,93 1.004.892,97 274.573,12 1.311.063,02 

      

 OSTALI PARTNERJI 0 20.107,03 583.984,52 604.091,55 

      

 SKUPAJ 31.596,93 1.025.000 858.557,64 1.915.154,57 

   

PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA OPERACIJE GLEDE NA VREDNOST UPRAVIČENIH STROŠKOV 

 

VIRI FINANCIRANJA (glede na celotno 
vrednost investicije) 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

SKUPAJ 

ESRR* - Občina Semič 0 366.602,86 82.630,64 449.233,50 

ESRR* - ostali partnerji v projektu 0 20.107,03 583.984,52 604.091,55 

Občina Semič – lastna sredstva 31.596,93 638.290,11 191.942,48 861.829,52 

Skupaj 31.596,93 1.025.000 858.557,64 1.915.154,57 

*Evropski sklad za regionalni razvoj 

 

Dejanski pritok prihodkov bo glede na časovnico nekoliko drugačen (dejansko izplačilo je z zamikom 7 
– 12 mesecev po oddaji poročil): 
 

VIRI FINANCIRANJA (glede na celotno 
vrednost investicije) 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

SKUPAJ 

ESRR*  - Občina Semič 0 4.250,00 343.008,36 101.975,14 449.233,50 

ESRR* - ostali partnerji v projektu 0 20.107,03 395.860,58 188.123,94 604.091,55 

Skupaj 0 24.357,03 738.868,94 290.099,08 1.053.325,05 
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PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:  
 
1. Sprejme se Sklep o potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za 

projekt: »Doživetje skrivnosti voda (akronim: Misterion)« v predlagani vsebini. 
 

2. Sprejme se Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa za projekt: »Doživetje skrivnosti 
voda (akronim: Misterion)« v predlagani vsebini. 

                                                                                                        
 
 
Pripravila:                                                                                                              Predlagateljica: 
Mateja Kambič                                               Polona Kambič, županja 
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PREDLOG SKLEPA 

OBČINA SEMIČ   
OBČINSKI SVET 
Štefanov trg 9 
8333 Semič 
Tel.: 07/356 53 60 

                      Faks: 07/356 53 65 
                     e-mail: obcina@semic.si    

  
 
 
 
  

 
SKLEP O POTRDITVI SPREMEMBE DIIP - NOVELACIJA 

 
Investitor/občina: Občina Semič 
Naslov: Štefanov trg 9, 8333 Semič  
Pošta: Semič 
 
Številka:  622-02/2016 
Datum: ______ 
 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in spremembe), Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in Statuta Občine 
Semič (Uradni list RS, št. 57/2010 in 27/2016) je občinski svet Občine Semič na ____ redni seji dne ______ s 
sklepom št: __________ sprejel: 
 
1. Potrdi se: Sprememba Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - novelacija za 
investicijo/projekt: »DOŽIVETJE SKRIVNOSTI VODA (AKRONIM: MISTERION)«, ki jo je izdelala: dr. Iva 
Konda, zaposlena na Občini Semič, dne 28. 6. 2018.  
 
2. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine: 

• uvrsti nova naložba;  
• spremeni veljavna naložba.  

 
3. Odobri se izvedba investicije. 
 
Skladno z novelacijo DIIP je finančna konstrukcija naložbe sledeča:  
 

Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim DDV znaša 1.915.154,57 EUR, in se bo izvajala skladno s 
časovnim načrtom od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019.  
 
4. Vire za financiranje zagotavljajo:  

• Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja iz sredstev EU (ESRR) v 
znesku 1.053.325,05 EUR, 

• Občina Semič v znesku 861.829,52 EUR. 
 
 
Ime in priimek odgovorne osebe: Polona Kambič 
 

                  žig     podpis  
 
 

 
 

 
 
 

      Občinski svet Občine Semič 

      Polona Kambič, županja 
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PREDLOG SKLEPA 
OBČINA SEMIČ   
OBČINSKI SVET 
Štefanov trg 9 
8333 Semič 
Tel.: 07/356 53 60 

                       Faks: 07/356 53 65 
                     e-mail: obcina@semic.si    

  
 
 
 
  

 
SKLEP O POTRDITVI SPREMEMBE IP - NOVELACIJA 

 
Investitor/občina: Občina Semič 
Naslov: Štefanov trg 9, 8333 Semič  
Pošta: Semič 
 
Številka:  622-02/2016 
Datum: ______ 
 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 96/15-ZIPRS1617), 
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) 
in Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/2010 in 27/2016) je občinski svet Občine Semič na ____ redni 
seji dne ______ s sklepom št: __________ sprejel: 
 
1. Potrdi se: Sprememba investicijskega programa - novelacija za investicijo/projekt: »DOŽIVETJE 
SKRIVNOSTI VODA (AKRONIM: MISTERION)«, ki jo je izdelala: dr. Iva Konda, zaposlena na Občini Semič, 
dne 2. 7. 2018.  
 
2. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine: 

• uvrsti nova naložba;  
• spremeni veljavna naložba.  

 
3. Odobri se izvedba investicije. 
 
4. Skladno z novelacijo IP je finančna konstrukcija naložbe sledeča:  
 

Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim DDV znaša 1.915.154,57 EUR, in se bo izvajala skladno s 
časovnim načrtom od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019.  
 

4. Vire za financiranje zagotavljajo:  
• Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja iz sredstev EU (ESRR) v 

znesku 1.053.325,05 EUR, 
• Občina Semič v znesku 861.829,52 EUR. 

 
 
Ime in priimek odgovorne osebe: Polona Kambič 
 

                  žig     podpis  
 
 

 
 

 
 
 

      Občinski svet Občine Semič 

      Polona Kambič, županja 

 


