Štefanov trg 9, SI-8333 Semič
t: +386 (07) 35 65 360
obcina@semic.si, www.semic.si

OBČINA SEMIČ

PARTICIPATIVNI PRORAČUN OBČINE SEMIČ

OBRAZEC ZA ODDAJO PROJEKTNEGA PREDLOGA
ZA LETI 2021 IN 2022
NAZIV PROJEKTNEGA PREDLOGA
Ime naj bo kratko in naj odraža bistvo predloga.

_____________________________________________________________________________

OBMOČJE IZVEDBE PROJEKTA
Projektni predlog predlagam/o za naslednje območje občine oz. skupnost (označiti):
OBMOČJE 1: ROŽNI DOL

OBMOČJE 6: OSOJNIK

OBMOČJE 2: ČRMOŠNJICE

OBMOČJE 7: ČREŠNJEVEC

OBMOČJE 3: GORENJCI

OBMOČJE 8: GRADNIK

OBMOČJE 4: STRANSKA VAS

OBMOČJE 9: SEMIČ

OBMOČJE 5: ŠTREKLJEVEC

SKLADNOST Z NALOGAMI OBČINE
(označiti področje projekta)
Prispeva k skrbi za varstvo okolja (npr.: zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, odlaganja
odpadkov - koši za smeti, ekološki otoki,…).
Ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine.
Ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti.
Ustvarja pogoje za razvoj športa in rekreacije (posodobitve obstoječih igrišč za šport in rekreacijo
ter otroških igrišč, igrala).
Prispeva k urejenosti naselij (oporni zidovi, parkirišča, zelenice, parki, različne ureditve, …).
Prispeva k večjemu vključevanju in povezovanju mladih v občini.
Prispeva k medgeneracijskemu sodelovanju.
Prispeva k ustvarjanju pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanju raziskovalne, mladinske
in društvene dejavnosti.

VSEBINA PROJEKTNEGA PREDLOGA
V opisu skušajte na kratko podati odgovore na naslednja vprašanja:
1. Kaj konkretno predlagate?

2. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
(točna lokacija, parcelna številka in katastrska občina)

Priloga
(označiti):

Soglasje lastnika zemljišča (obvezna priloga, v kolikor lastnica zemljišča ni občina)
Soglasje ni potrebno - lastnica zemljišča je občina oz. gre za zemljišče javnega dobra

3. Zakaj in za koga je ta projekt potreben? Katero težavo odpravlja?

4. Kako naj bi se projekt izvedel? Kaj je treba narediti?
(navesti konkretne aktivnosti oz. dejavnosti, potrebno opremo,….)

STROŠKI PROJEKTA
Upoštevati pogoj, da mora biti predlog finančno ovrednoten v višini med 2.000 in 15.000 € z vključenim DDV.

Naziv stroška (aktivnost, dokumentacija,…)

Količina

Vrednost z DDV

SKUPAJ Z DDV

PREDLAGATELJ
Ime in priimek
Naslov stalnega prebiv.
Letnica rojstva
Elektronska pošta

Telefon:

Sopredlagatelj(i)
Kraj in datum

Podpis

