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PARTICIPATIVNI PRORAČUN OBČINE SEMIČ ZA LETI 2021 IN 2022 
 

SEZNAM PROJEKTOV, UVRŠČENIH NA GLASOVALNO LISTO 
 

           Območje /  Naziv projektnega predloga 
Predlagana 
vrednost v € 
(iz vloge) 

Realna 
ocenjena  
vrednost v € 

Opis 
(povzeto iz vloge predlagatelja) 

     

    2 - Črmošnjice       

  

Parkirni prostor s košem za smeti - Brezovica 2.100,00 2.100,00 
ureditev parkirišča v makadamski izvedbi s 
postavitvijo koša za smeti pri cerkvi na Brezovici 

Ureditev dovoza za stanovalce in pešpot za 
obiskovalce Divjega Potoka 

14.000,00 14.000,00 
asfaltiranje makadamske poti iz Črmošnjic proti 
Mašlju v dolžini cca 150 m  

Ureditev parkirišča za obiskovalce Divjega Potoka 14.500,00 14.500,00 
ureditev parkirišča ob gasilskem domu v 
Črmošnjicah  

Igrala na Gačah 14.986,48 15.000,00 namestitev otroških igral na Gačah 

   
   

   4 - Stranska vas    

  
Adaptacija dotrajane konstrukcije in postavitev 
nove zaščitne mreže na asfaltnem igrišču ŠD 
Stranska vas 

3.720,00 5.800,00 
obnova obstoječe nosilne konstrukcije zaščitnih 
mrež ter namestitev nove viseče mreže  

 

 
 
 
 
  

   



    5 - Štrekljevec       

  

Asfaltiranje makadamske poti od Didoviča do 
Malenšek Markota  

13.200,00 13.200,00 
asfaltiranje makadamske poti v dolžini cca. 110 
m 

Zamenjava otroških igral pri podružnični OŠ 
Štrekljevec 

10.000,00 10.000,00 namestitev novih otroških igral 

Ureditev - nasip poti od Štrekljevca do Kala 2.500,00 2.500,00 
gramoziranje obstoječe kolovozne poti od Kala 
do Štrekljevca v dolžini cca. 1 km 

Ureditev rekreacijske poti Štrekljevec - Omota 7.500,00 7.500,00 
gramoziranje obstoječe kolovozne poti od 
Štrekljevca do Omote 

     

   7 - Črešnjevec       

  

Ureditev dostopne ceste od glavne ceste do 
stanovanjske hiše št. 40 - Krvavčji Vrh 

14.725,00 14.725,00 
asfaltiranje makadamske poti v dolžini cca. 150 
m in namestitev dodatne svetilke JR  

Postavitev otroških igral in ureditev otroškega 
igrišča Krvavčji Vrh 

10.050,00 14.500,00 
namestitev otroških igral pri športnem igrišču na 
Krvavčjem Vrhu 

Preplastitev prostora pred GD in večnamensko 
stavbo na Cerovcu 

7.522,52 7.522,52 
obnova asfaltne površine pred gasilskim domom 
na Cerovcu 

     

    8 - Gradnik       

  
Ureditev otroškega igrišča s postavitvijo zunanjih 
igral v naselju Gradnik 

4.700,00 13.020,00 
namestitev otroških igral pri športnem igrišču na 
Krvavčjem Vrhu 

     

    9 - Semič       

  

Preplastitev ulice "Pri pošti" 14.000,00 14.000,00 preplastitev javne poti površine cca. 400 m2 

Nakup vozila za opravljanje prostovoljnih 
prevozov za starejše - Moj šofer 

14.790,00 14.790,00 
nakup novejšega, primernejšega vozila za 
izvajanje prevozov (višje, bolj prostorno vozilo, 
bolj primerno za starejše) 

Izgradnja objekta na igrišču Oskoršnica 15.000,00 15.000,00 
izgradnja pomožnega objekta v leseni izvedbi do 
3. gradbene faze 

 
 


