
 
 
 

OBRAZEC ZA PROJEKTNE PREDLOGE 
 
 

PREDLAGATELJ 
 

VAŠKI ODBOR  

Kontakt (e-pošta in telefon)  

Imena in priimki predsednika VO  

 
NASLOV PROJEKTNEGA PREDLOGA 

 

 
OPIS PROJEKTNEGA PREDLOGA 
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Ocena stroškov projektnega predloga (z DDV):  ___________________________ EUR 
 
 

OCENA STROŠKOV IZVEDBE PROJEKTNEGA PREDLOGA 

Vrsta stroška Znesek z DDV (v EUR) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SKUPAJ  

 
 
PRILOGE 
Po potrebi priložite ponudbe, načrte, skice, fotografije ali drugo gradivo v povezavi s 
projektom. Priloge niso obvezne. 

 
 
 
S podpisom izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični. 
 
 
 
Kraj in datum: Podpis: 

_____________________________ ______________________________
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NAVODILA 

 
Pod polje PREDLAGATELJ vnesite zahtevane podatke, kateri VO je predlagatelj, kontaktne 
podatke in navedite ime in priimek predsednika vaškega odbora 
 
Pod NASLOV PROJEKTNEGA PREDLOGA napišite ime projekta, ki ga predlagate. Ime naj bo 
kratko in naj odraža bistvo predloga. 
 
V polju OPIS PROJEKTNEGA PREDLOGA čim bolj jasno in razumljivo opišite predlog ob pomoči 
naslednjih vprašanj:  
Zakaj ta predlog?  
Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?  
Kaj konkretno predlagate?  
Katero temo, težavo oz. izziv naslavlja predlog?  
Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?  
Kako naj bi se projekt izvedel?  
Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo? 
 
V polju OCENA STROŠKOV IZVEDBE PROJEKTNEGA PREDLOGA navedite predviden znesek 
za realizacijo projekta in višino posameznih postavk navedite zneske z DDV (zaželene so priloge). 
 
 
POGOJI 

 
 
Projektni predlog je upravičen, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Žirovnica 
2. prispeva k dvigu kakovosti bivanja v lokalnem okolju 
3. izvedba mora biti v pristojnosti občine 
4. projekt je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine: 

- prispeva k skrbi za varstvo okolja (npr: zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, 
odlaganje odpadkov-koši za smeti); 

- 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; 
- prispeva k urejenosti vasi in naselij: izgradnja in urejanje trgov, zelenic, parkov in vaških 

zidov ter drugih javnih površin. 
5. izveden bo na območju občine in na nepremičninah v lasti občine 
6. projekt je skladen z veljavnim Občinskim prostorskim načrtom 
7. projekt ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna 

sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov s strani občine 
8. projekt je finančno ovrednoten do 10.000 EUR z DDV. 
9. predlagatelji projektnih predlogov so vaški odbori, vsak vaški odbor lahko predlaga 1 

projekt 
10. 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). 
11. projektni predlog mora biti oddan na obrazcu za projektne predloge. 
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MERILA ZA VREDNOTENJE PROJEKTOV 

 
 
Merila za vrednotenje prispelih predlogov projektov: 
1. izvedljivost projekta: do 10 točk 
2. inovativnost projekta: do 10 točk 
3. potrebnost projekta: do 20 točk 

Financirana bo izvedba tistega projekta, ki bo po oceni komisije prejel največ točk. Če bodo po tem 
ključu ostala nerazporejena sredstva, bo v financiranje poleg teh uvrščen tudi najvišje uvrščen 
predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče financirati. 
 
 
 
 
Projektni predlog oddajte do 10. septembra 2019 po elektronski pošti na naslov: 
obcina@zirovnica.si ali ga pošljite oziroma osebno dostavite na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 
3, 4274 Žirovnica (s pripisom: participatorni proračun 2020). 
 
Predvidoma v mesecu oktobru 2019 bo na spletni strani občine objavljeno, kateri projekt je bil 
izbran za financiranje iz proračuna v letu 2020 ter kako so bili posamezni projektni predlogi točkovni 
oziroma kateri projekti niso izpolnjevali meril in pogojev za financiranje. 
 
 
 
 


