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A) IZVRŠEVANJE SKLEPOV 11. REDNE SEJE in 4. DOPISNE SEJE: 
Vsi sklepi so bili poslani v objavo na spletno stran občine www.semic.si v katalog informacij javnega 
značaja/seje/11. seja; 4. dopisna seja. 
 
1. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o imenovanju člana sveta zavoda ZD Črnomelj za mandatno 

obdobje 2008 - 2012: 
Sklep je bil posredovan imenovanemu Sergeju Času, ZD Črnomelj in Občini Črnomelj.  
 
2. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Strategije razvoja kmetijstva in razvoja podeželja v 

Občini Semič za obdobje 2007 – 2013 (za prvo in drugo obravnavo): 
Strategija razvoja kmetijstva in podeželja je objavljena na spletni strani Občine Semič. 
 
3. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o opredelitvi do variante C glede 3. razvojne osi: 
Sklep je bil posredovan občinama Črnomelj in Metlika ter Svetu regije JV Slovenija. 
 
4. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sklenitvi zakupne pogodbe s PGD Krvavčji Vrh za zemljišče 

na Krvavčjem Vrhu: 
Sklep je bil posredovan vaškemu odboru in PGD Krvavčji Vrh. Parcela je na oglasni deski Upravne enote 
in v roku 30. dni se morajo zainteresirani prijaviti. Rok poteče 23.05.2008. 
 
5. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega proračuna za 

leto 2008: 
Vsebina sklepa je bila umeščena v program za pripravo proračuna in se že izvaja.  
 
6. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem občine za leto 2008: 
Sklep je podlaga za nove prodaje in nakupe nepremičnin.  
 
7. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi predloga Odloka o potrditvi zaključnega računa 

proračuna Občine Semič za leto 2007 za prvo obravnavo: 
Predlog za drugo obravnavo z obrazložitvijo je del gradiva v nadaljevanju. 
 
8. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o izdaji soglasja k storitvam pomoči na domu: 
Sklep je bil posredovan Centru za socialno delo Črnomelj in Občini Črnomelj. Nova cena je uveljavljena 
od 01.05.2008 dalje.  
 
9. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o izdaji ocene in soglasja k oceni delovne uspešnosti 

ravnateljice OŠ Semič: 
Sklep je bil posredovan vlagatelju Svetu OŠ Belokranjskega odreda Semič in ravnateljici. 
 
10. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah 

odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda 
Semič za drugo obravnavo: 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/2008 z dne 25.04.2008. 
 



11. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o razrešitvi Antona Malenška s funkcije člana Nadzornega 
sveta JP Komunala Črnomelj d.o.o.: 

Sklep je bil podpisan 21.05.2008 in ta dan odposlan v objavo v Katalog informacij javnega značaja ter 
posredovan g. Malenšku, JP Komunala Črnomelj d.o.o. in Občini Črnomelj.  
 
12. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o imenovanju Ivana Sepaherja za člana Nadzornega sveta JP 

Komunala Črnomelj d.o.o.: 
Sklep je bil podpisan 21.05.2008 in ta dan odposlan v objavo v Katalog informacij javnega značaja ter 
posredovan g. Sepaherju, JP Komunala Črnomelj d.o.o. in Občini Črnomelj.  
 
13. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu novelacije Dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta za investicijo »Vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu« in uskladitvi le-
te z NRP: 

Sklep in dokument sta bila sestavni del dopolnitve vloge za pridobitev sredstev iz Drugega javnega 
razpisa za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Povratne uradne informacije o 
izidu razpisa še nismo prejeli. 
 
 
B) AKTIVNOSTI OBČINE:  
 
1. Večnamenski kulturni center Semič z ureditvijo dostopa: dela na objektu in dostopni cesti se 

nemoteno izvajajo in zasledujejo terminski plan, po katerem naj bi bil objekt predan v uporabo ob 
praznovanju občinskega praznika, oktobra 2008. Ravna streha je povečini že izvedena, izdelujejo se 
datejli; vgrajen je del oken, izvajajo se strojni ometi ter obdelava betonskih sten, izdelujejo se 
predelne in mavčne stene, elektro in strojne instalacije. Dne 09.05.2008 so se pričela rušitvena dela 
starega kulturnega doma. Potekajo priprave na gradnjo parkirišča. V sklopu dostopne ceste se izvaja 
gradnja TK kanalizacije, obnove fekalne kanalizacije in vodovoda ter podlaga za asfalt. Izvedene so 
ponikovalnice in odvajanje meteornih voda. Dostopna cesta naj bi bila urejena do 14.06.2008.  

 
Pri postopku zadolževanja smo trenutno v fazi poteka pritožbenega roka ponudnikov kredita, ki 
poteče 26.05.2008. Soglasje MF k zadolževanju smo prejeli 21.05.2008, zato bomo takoj po preteku 
pritožbenega roka sklenili pogodbo z izbrano banko NLB d.d. Črnomelj, ki je bila izbrana na podlagi 
mnenja neodvisnega strokovnjaka za zadolževanje in izvedli prvo črpanje za poplačilo zapadlih 
situacij. 
 
Vloga za pridobitev sredstev za nakup opreme je bila pravočasno oddana na Ministrstvo za kulturo, o 
izidu javnega razpisa pa še nismo prejeli uradnega odgovora, neuradno pa smo bili z vlogo uspešni. 

2. Komunalna infrastruktura v romskem naselju Sovinek: dela okoli izgradnje komunalne 
infrastrukture (vodovoda, kanalizacije, poti) na trasi cest A in B ter čistilna naprava se zaključujejo. 
Čistilna naprava deluje od 06.05.2008, nanjo je nekaj hiš že priključenih, ostale bodo tekom tega 
tedna. Vse hiše imajo tekočo pitno vodo in priklop na čistilno napravo. Cesta po naselju je urejena. Ta 
faza investicije bo zaključena do konca maja 2008.  

 
Uradnega odgovora na vlogi na javni razpis SVLR za nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture 
na trasi ceste C in za nakup zemljišča še nismo prejeli, neuradno pa smo bili pri obeh vlogah uspešni. 

3. Športno igrišče Krvavčji Vrh: dela se nadaljujejo in bodo zaključena do konca junija 2008. 
4. Belokranjski vodovod – 1. faza: Dokumentacija za tehnični pregled se še vedno pripravlja, na 

terenu se odpravljajo pomanjkljivosti, merilci motnosti na črpališču so vgrajeni.  
5. Belokranjski vodovod – 2 faza: dopolnjena vloga s pripombami ob prvem pregledu tehnične pomoči 

EU JASPERS je bila dne 19.05.2008 oddana na MOP. Tam bo opravljen ponoven pregled s strani 
JASPERS in nato vloga posredovana še na SVLR, ki naj bi svojo potrditev dala do konca junija 2008. 
V tem času se izvajajo tudi pregledi razpisnih dokumentacij za gradnjo, nadzor in odnose z javnostmi. 
Takoj po formalni pridobitvi sklepa s strani SVLR bomo izvedli javne razpise za izbiro izvajalcev, ki 
naj bi bili zaključeni v jesenskem času tega leta. Z gradnjo bo mogoče začeti predvidoma proti koncu 
leta 2008.  

6. Kanalizacija Kašča: dela bodo končana do konca maja 2008. 
7. Vodovod Stara gora: v letu 2007 je bil izveden cevovod od domačije Henigsman do železniškega 

predora, v letu 2008 pa planiramo izvesti odcep od domačije Krakar do domačije Kokošar. Glavni vod 
je zgrajen, hišni priključki so v fazi izvedbe.  

 
 
 
 



C) POJASNILA SVETNIŠKIH VPRAŠANJ: 
 
Odpadni gradbeni material pri spomeniku Tri roke: odvoz je naročen. 
Vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje: občina je vložila šest zahtevkov, od katerih je 
pet že rešenih, eden pa je še v postopku reševanja. Po prejemu vseh predlogov za poravnavo, bomo 
javno objavili seznam vlagateljev s pozivom po dokončni uskladitvi (nekateri vlagatelji so že umrli in bo 
potrebno urediti nasledstvo), dali pa bomo še  možnost prijave tistim, ki svoje prijave niso oddali. Glede 
na vlaganja na posamezni trasi bomo pripravili razdelilnik dodeljenih sredstev in jih po vplačilu v proračun 
prenakazali posameznim upravičencem. 
Kanalizacija Sela: popravilo jaškov bo izvedel izvajalec gradnje. 
  

 

 
 
 
Pripravila:         Predlagatelj: 
Polona Kambič                                                                                                       Ivan Bukovec, župan 


