
 

 

 

 

 

OBČINA SEMIČ 
Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
 

 

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

Številka: 322-01/2020-12, 410-12/2020-45 
Datum: 30. 6. 2020 
 
Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov 
ostalih društev v Občini Semič v letu 2020 (št. 410-12/2020-2) in Javnega razpisa za 
sofinanciranje letnega programa društev na področju turizma v Občini Semič v letu 2020 (št. 
322-01/2020-2), 13. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih 
programov, programov v turizmu in programov ostalih društev v Občini Semič (Ur.l. RS, št. 
9/2018) in Poročila Komisije za izbor in oceno prijavljenih socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev ter programov na področju turizma v letu 2020 izdaja direktorica 
Občine Semič 

 
 

SKLEP O IZBIRI IZVAJALCEV PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA, 
SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV OSTALIH DRUŠTEV  

V OBČINI SEMIČ V LETU 2020 
 
 

I. 
 

Za izvajalce letnih programa društev na področju turizma v Občini Semič v letu 2020 so 
izbrani: 
Razpisno področje A (delovanje in programi in projekti): 
1. Turistično društvo Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič: sofinanciranje delovanja in 

programov v višini 994,80 EUR 
2. Belokranjsko gobarsko društvo, Štefanov trg 9, 8333 Semič: sofinanciranje programov v 

višini 140,26 EUR 
3. Planinsko društvo Semič, Taborska ulica 8, 8333 Semič: sofinanciranje programov v višini 

514,29 EUR 
4. Športno društvo Stranska vas, Praprot 15, 8333 Semič: sofinanciranje programov v višini 

350,65 EUR 
Razpisno področje B (prireditev Semiška ohcet): 
Na program je prispela le prijava Turističnega društva Semič, ki jo je društvo 8. 5. 2020 
umaknilo. 
 

II. 
 

Za izvajalce letnih socialnovarstvenih programov v Občini Semič v letu 2020 so izbrani:  
1. Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Šegova ulica 119, 8102 Novo 

mesto: sofinanciranje programov v višini 88,89 EUR 
2. Društvo diabetikov Metlika, CBE 23, 8330 Metlika: sofinanciranje programov v višini 80,81 

EUR 
3. Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana – Dolenjska 

podružnica: sofinanciranje programov v višini 96,97 EUR 
4. Društvo Sožitje Bela krajina, Kolodvorska cesta 34, 8340 Črnomelj: sofinanciranje 

delovanja društva in programov v višini 383,83 EUR 
5. Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja, Ljubljanska ulica 9, 2000 

Maribor – program pisarne za informiranje in svetovanje Črnomelj: sofinanciranje 
programov v višini 193,94 EUR 



6. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto, Irča vas 31, 8000 Novo mesto: 
sofinanciranje programov v višini 96,97 EUR 

7. Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Dolenjska,  Velika vas 8, 8273 Leskovec pri 
Krškem: sofinanciranje programov v višini 109,09 EUR 

8. Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine, Glavni trg 11, 8000 Novo mesto: 
sofinanciranje programov v višini 125,25 EUR 

9. Ustanova Mali vitez – fundacija za pomoč mladim ozdravljenim od raka, Zarnikova 3, 1000 
Ljubljana: sofinanciranje programov v višini 157,58 EUR 

10. Društvo invalidov Črnomelj, Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj: sofinanciranje programov v 
višini 711,11 EUR 

11. Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, Cankarjeva ulica 25, 
8000 Novo mesto: sofinanciranje programov v višini 84,85 EUR 

12. Društvo upokojencev Semič, Vajdova ulica 8, 8333 Semič: sofinanciranje programov v 
višini 993,94 EUR 

13. Društvo Šola zdravja, Slamnikarska cesta 18, 1230 Domžale: sofinanciranje programov v 
višini 214,14 EUR 

14. Kulturno društvo Orel Semič, Štefanov trg 2, 8333 Semič: sofinanciranje programov v višini 
307,07 EUR 

15. Društvo življenje brez nasilja Novo mesto, Rozmanova ulica 10, p.p. 345, 8000 Novo 
mesto: sofinanciranje programov v višini 173,74 EUR 

16. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Podružnica za Dolenjsko in Belo krajino, Glavni 
trg 10, 8000 Novo mesto: sofinanciranje programov v višini 72,73 EUR 

17. Slovensko društvo hospic, Območni odbor Dolenjska, Posavje in Bela krajina, 
Gosposvetska cesta 9, 1000 Ljubljana: sofinanciranje programov v višini 109,09 EUR 

 
 

III. 
 
Za izvajalce programov ostalih društev v Občini Semič v letu 2020 so izbrani: 
 
Področje tehnične kulture 
1. Modelarsko društvo Bela krajina, Vavpča vas 22, 8333 Semič: sofinanciranje delovanja 

društva in programov v višini 300,00 EUR 
 

Programi drugih društev 
1. ZB za vrednote NOB Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič: sofinanciranje delovanja društva 

in programov v višini 873,77 EUR 
2. Turistično društvo Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič: sofinanciranje programa v višini 

74,59 EUR 
3. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Bela krajina, Kolodvorska ulica 32, 8340 

Črnomelj: sofinanciranje programov v višini 223,77 EUR 
4. Belokranjsko gobarsko društvo, Štefanov trg 9, 8333 Semič: sofinanciranje delovanja 

društva in programov v višini 287,70 EUR 
5. Društvo upokojencev Semič, Vajdova ulica 8, 8333 Semič: sofinanciranje delovanja društva 

in programov v višini 809,84 EUR 
6. Polharsko društvo Smuk, Vajdova ulica 8, 8333 Semič: sofinanciranje delovanja društva in  

programov v višini 468,85 EUR 
7. Športno društvo Črešnjevec pri Semiču, Cerovec pri Črešnjevcu 4, 8333 Semič: 

sofinanciranje programov v višini 213,11 EUR 
8. Društvo lokalnih turističnih vodnikov Bele krajine, Mestni trg 24, 8330 Metlika: 

sofinanciranje programov v višini 298,36 EUR 
 

Programi društev prijateljev mladine: 
Na program ni prispela nobena prijava. 
 
 
 



Obrazložitev: 
 

Občina Semič je v mesečniku  Belokranjec (št. 2/XXIII, februar 2020) objavila obvestilo o 
objavljenih razpisih na spletni strani občine, dne 2. 3. 2020 pa je na spletni strani www.semic.si 
objavila razpis in razpisno dokumentacijo za naslednja razpisa: 
1. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa društev na področju turizma v 

Občini Semič v letu 2020 
Višina razpisanih sredstev: 
- razpisno področje A: 2.000,00 EUR (200 EUR za redno dejavnost društva in 1.800 EUR 

za izvajanje letnih programov društev) 
- razpisno področje B: 13.000,00 EUR 

 
Sredstva razpisa so zagotovljena na proračunski postavki 41200010/3150 (tekoči transferi 
neprofitnim organizacijam in ustanovam – programi v turizmu), 

 
2. Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov ostalih 

društev v Občini Semič v letu 2020 
Višina razpisanih sredstev: 

- razpisno področje A: socialnovarstveni programi      4.000,00 EUR 
- razpisno področje B: 

o tehnična kultura                                           300,00 EUR 
o programi drugih društev                            3.250,00 EUR 
o programi društev prijateljev mladine    2.600,00 EUR 

 
Sredstva razpisa so zagotovljena v proračunskih postavkah: 

o 41200002/3430 (tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – 
humanitarni programi), 

o 41200004/3210 (tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – 
tehnična kultura), 

o 41200023/3230 (tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – 
programi drugih društev), 

o 41200024/3260 (tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – 
programi društev prijateljev mladine) 

 
Komisija za odpiranje vlog na javni razpis za sofinanciranje letnega programa društev na 
področju turizma v Občini Semič v letu 2020, katero je  21. 2. 2020 s sklepom št. 322-01/2020-1 
imenovala županja Občine Semič, je ugotovila, da so na razpis prispele 4 pravilno označene in 
popolne vloge. 
 
Komisija za odpiranje vlog na javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in 
programov ostalih društev v Občini Semič v letu 2020, katero je 18. 2. 2020 s sklepom št. 410-
12/2020-1 imenovala županja Občine Semič, je ugotovila naslednje: 

- na razpis socialnovarstvenih programov je prispelo 17 vlog, vse vloge so bile pravilno 
označene, 13 vlog je bilo popolnih, 4 predlagatelji so svojo vlogo po pozivu dopolnil, 

- na razpis programov ostalih društev je prispelo: 
o programi drugih društev: prispelo je 8 vlog, vse vloge so bile pravilno označene, 

7 vlog je bilo popolnih, 1 predlagatelj je svojo vlogo po pozivu dopolnil; 
o tehnična kultura: prispela je 1 vloga in ta je bila pravilno označena in popolna, 
o programi društev prijateljev mladine: ni prispela nobena vloga. 

 
 
 
Komisija za izbor in oceno prijavljenih socialnovarstvenih programov, programov v turizmu in 
programov ostalih društev, katero je 1. 3. 2019 s sklepom št. 032-09/2019-1 imenovala županja 
Občine Semič, je 23. 6. 2020 na podlagi Pogojev in meril za vrednotenje in izbor letnih 
programov socialnovarstvenih, turističnih in ostalih društev v Občini Semič, ki so sestavni del 
Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov, programov v turizmu in 

http://www.semic.si/


programov ostalih društev v Občini Semič, ocenila in finančno ovrednotila vse ponujene 
programe. Ob upoštevanju višine razpoložljivih sredstev in glede na zbrano število točk za 
posamezne prijavljene programe je komisija oblikovala predlog sofinanciranja posameznega 
izvajalca. Komisija je poročilo predložila direktorici občinske uprave. 
 
Direktorica občinske uprave je s predlogom komisije soglašala in s sklepom odločila kot izhaja 
iz izreka sklepa. 
 
Občinska uprava na podlagi sklepa in v skladu s Pravilnikom izbranim izvajalcem izda odločbo s 
katero izvajalca obvesti o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev za posamezni program. 
 
 
S tem je sklep utemeljen. 
 
 

 
 
 
 
 

Občina Semič 
Direktorica občinske uprave 

Mateja Kambič 


