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PARTICIPATIVNI PRORAČUN OBČINE SEMIČ ZA LETI 2021 IN 2022 
 
 

Primeri višine stroškov za pomoč pri finančnem vrednotenju 
projektnih predlogov 

 
Opozorilo: cene so okvirne, odvisne so od količin, terena, vrste projekta in drugih okoliščin, zato 
naj služijo samo za orientacijo. 
 

POSTAVKA ENOTA CENA 

Dobava in montaža koša za smeti iz urbane opreme ter ureditev podstavka  €/kom 450,00 

Dobava in montaža igrala – hišica s toboganom  €/kom 2.400,00 

Dobava in montaža igrala- konjiček  €/kom 440,00 

Dobava in montaža igrala – vrtiljak €/kom 1.600,00 

Dobava in montaža dvojna gugalnica €/kom 1.120,00 

Dobava in montaža kompleksnejše kompozicije igral €/kom 10.000,00 

Dobava in montaža klopi iz urbane opreme OR ter ureditev podstavka klopi €/kom 700,00 

Podlaga za otroško igrišče (prodec)  €/m2  45,00 

Podlaga za otroško igrišče (npr. Rubba grass) €/m2  40,00 

Dobava in montaža oglasne table €/kom 500,00 

Asfaltiranje makadamskih površin, šir. asfalta 3 m (izkop, nasipna plast, asfalt v deb 
6 cm in ureditev odvodnjavanja) - brez obnove komunalne infrastrukture €/tm 120,00 

Sanacija asfaltnega vozišča (rezanje, rušenje in odvoz asfalta, izkop, nasipna plast v 
deb.40 cm, asfalt v deb. 6 cm) €/m2  40,00 

Izvedba asfaltnih muld (rezanje, rušenje in odvoz asfalta, izkop, nasipna plast v 
deb.40 cm, asfaltna mulda  v deb. 6 cm) €/tm 30,00 

Sanacija, profiliranje makadamskih vozišč (z dodajo gramoznega materiala v deb do 
5 cm) €/m2  2,50 

Izdelava pločnika (izkop, nasipna plast, asfalt, robničenje, ureditev odvodnjavanja in 
delna sanacija cestišča)  €/tm 150,00 

Dobava in montaža nadstrešnice avtobusnega postajališča,  dim (d×š×v): cca 3,0 × 
cca 1,70 × cca 2,60 m, montažna konstrukcija (kot napr. Lešnik APL3), kompletno s 
pripravo temelja in podlage €/kom 6.500,00 

Dobava in montaža nove jeklene varovalne ograje (JVO), kompletno z stebrički in 
polkrožnimi zaključnicami €/tm 50,00 

Izdelava AB opornega zidu - zid (ni upoštevan izkop, zasip izza zidu, ureditev okolice) €/m2  150,00 

Izdelava AB opornega zidu -temelj (ni upoštevan izkop) €/tm 100,00 

Dobava in montaža svetilke javne razsvetljave (višina 6m) vključno z izvedbo 
kabelske 
kanalizacije (cena odvisna od oddaljenosti prižigališča in potrebnih gradbenih del) €/kom 1.200,00 

Dobava in montaža svetilke javne razsvetljave (višina 9m) vključno z izvedbo 
kabelske 
kanalizacije (cena odvisna od oddaljenosti prižigališča in potrebnih gradbenih del) €/kom 1.700,00 

Izgradnja javne razsvetljave, kandelabri viš. 6m, svetilke na medsebojni razdalji 30m 
(z vsemi gradbenimi in inštalacijskimi deli) €/tm 60,00 

Nakup in zasaditev drevesa višine 3 - 5 m €/kom 250,00 
 
 
 


