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OBČINA SEMIČ

POJASNILA K OBRAZCU ZA ODDAJO PROJEKTNEGA PREDLOGA:
OBMOČJA IZVAJANJA PROJEKTNIH PREDLOGOV
Projektni predlogi se oddajo za naslednja območja v občini oz. zaokrožene celote:
OBMOČJE
OBMOČJE 1

Skupnost
ROŽNI DOL

OBMOČJE 2

ČRMOŠNJICE

OBMOČJE 3

GORENJCI

OBMOČJE 4

STRANSKA VAS

OBMOČJE 5

ŠTREKLJEVEC

Naselja
Rožni Dol, Pribišje, Gornje Laze, Potoki, Preloge, Brezje pri
Rožnem Dolu, Hrib pri Rožnem Dolu
Črmošnjice, Srednja vas, Mašelj, Komarna vas, Brezovica pri
Črmošnjicah, Blatnik pri Črmošnjicah, Gaber pri Črmošnjicah,
Sredgora, Planina
Vrčice, Sela pri Vrčicah, Nestoplja vas, Brezje pri Vinjem Vrhu,
Starihov Vrh, Trebnji Vrh, Lipovec, Pugled in naslednje ulice
naselja Semič: Drganj Dol, Sadinja vas, Kot, Zgornje Gorenjce,
Srednje Gorenjce, Spodnje Gorenjce, Gaber, Kolodvorska
cesta, K Tajčbirtu, Pod vrhom, Pod magistralo, Pod progo,
Drage, Pod Primožem, Smuška cesta (hiš. Št. 6, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 18, 19, 20, 24, 39)
Stranska vas pri Semiču, Praprot, Krupa, Moverna vas, Vinji
Vrh pri Semiču, Brstovec
Štrekljevec, Kal, Podreber, Omota

OBMOČJE 6

OSOJNIK

Osojnik, Brezova Reber, Maline pri Štrekljevcu

OBMOČJE 7

ČREŠNJEVEC

OBMOČJE 8

GRADNIK

Črešnjevec pri Semiču, Cerovec pri Črešnjevcu, Hrib pri
Cerovcu, Krvavčji Vrh
Gradnik, Praproče, Sodji Vrh

OBMOČJE 9

SEMIČ

Naselje Semič, razen naslednjih ulic: Drganj Dol, Sadinja vas,
Kot, Zgornje Gorenjce, Srednje Gorenjce, Spodnje Gorenjce,
Gaber, Kolodvorska cesta, K Tajčbirtu, Pod vrhom, Pod
magistralo, Pod progo, Drage, Pod Primožem, Smuška cesta
(hiš. Št. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 24, 39), Oskoršnica,
Sovinek

STROŠKI PROJEKTA
Finančna vrednost predloga projekta je lahko v višini med 2.000 EUR in 15.000 EUR z upoštevanim DDV.
V navedeni vrednosti morajo biti čim bolj realno upoštevani vsi stroški, potrebni za celovito izvedbo
projekta:
- morebitna potrebna dokumentacija;
- pridobitev zemljišča: strošek nakupa zemljišča ali strošek stavbne pravice ali strošek služnosti
(upoštevati, na kakšen način je lastnik zemljišča pripravljen občini podeliti pravico graditi)
- vsi stroški same izvedbe/gradnje;
- nakup opreme/blaga;
- izobraževanja, predavanja;
- ….
Kot pomoč za finančno vrednotenje projektnega predloga je na spletni strani občine v okviru objave
participativnega proračuna objavljen tudi dokument »Okvirna višina stroškov«.
POGOJI ZA UPRAVIČENOST PROJEKTOV ZA UVRSTITEV NA GLASOVALNO LISTO
Projektni predlog bo upravičen za uvrstitev na glasovanje, če bo izpolnjeval naslednje pogoje:
1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Semič.

2. Prispeva k dvigu kakovosti bivanja v lokalnem okolju.
3. Izvedba mora biti v pristojnosti Občine Semič.
4. Izveden bo na območju Občine Semič, na zemljiščih v njeni lasti oz. na zemljiščih s statusom javnega
dobra.
5. V kolikor je predvideno zemljišče za izvedbo v zasebni lasti, je obvezna priloga predloga projekta tudi
soglasje lastnika zemljišča za podelitev pravice graditi na tem zemljišču.
6. Je skladen s prostorskimi akti občine.
7. Ni v nasprotju s področnimi predpisi.
8. Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
- 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 v občini;
- prispeva k ustvarjanju pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanju raziskovalne, mladinske
in društvene dejavnosti.
9. Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih
predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov s strani Občine Semič.
10. Je finančno ovrednoten med 2.000 € in 15.000 € z upoštevanim DDV.
11. Predlagatelj projektnih predlogov je posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov s stalnim
bivališčem v Občini Semič, ki do dne oddaje predloga dopolni 15 let.
12. Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična
oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca)
13. Projektni predlog je oddan na predpisanem obrazcu.
Projekti, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjeni in ne bodo uvrščeni na
glasovalno listo. Seznam vseh zavrnjenih projektov z utemeljitvijo zavrnitve bo objavljen na spletni
strani občine.
ROK in NAČIN ZBIRANJA PROJEKTNIH PREDLOGOV
Rok za oddajo projektnih predlogov je 14. oktober 2020.
Projektni predlogi morajo:
- do vključno 14. 10. 2020 do polnoči prispeti po elektronski pošti na naslov obcina@semic.si,
- ali do vključno 14. 10. 2020 biti oddani na pošti in poslani na naslov Občina Semič, Štefanov trg 9,
8333 Semič, na za to predvidenem obrazcu,
- ali do vključno 14. 10. 2020 do 15. ure dostavljeni osebno na Občino.
UPRAVIČENCI ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV
Projektne predloge lahko odda vsak občan ali občanka s stalnim prebivališčem v Občini Semič, ki do dne
oddaje predloga dopolni 15 let. Projektne predloge lahko odda tudi skupina občanov oz. občank.
Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba,
ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).
Vsi prejeti projektni predlogi bodo zajeti v preglednico in javno objavljeni na spletni strani občine
www.semic.si.
KONTAKTNA OSEBA
Glede vseh vprašanj, vezanih na pripravo projektnih predlogov ali druge informacije, vezane na
participativni proračun, se občanke in občani lahko obrnejo na strokovne službe občinske uprave.
Kontaktna oseba je direktorica občinske uprave, Mateja Kambič (tel. 07/35 65 360, e-naslov:
obcina@semic.si).

