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OBRAZEC ZA ODDAJO PROJEKTNEGA PREDLOGA 

Participativni proračun Občine Brežice za leti 2022 in 2023 

 
Polja, označena z zvezdico (*), so obvezna. 
 
PREDLAGATELJI  
Projektni predlog ima predlagatelja in morebitne sopredlagatelje. 

Ime in priimek predlagatelja* TURISTIČNO DRUŠTVO PIŠECE 

Naslov stalnega prebivališča 

predlagatelja* 

PIŠECE 27, 8255 PIŠECE 

Kontakt predlagatelja (e-

pošta in/ali telefon)* 

051 225 549, anica.butkovic@guest.arnes. si 

Rojstni datum predlagatelja* 1962 

Imena in priimki 

sopredlagateljev 

 

Športno društvo Orlica, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, 

Lovska družina Pišece 

 
 
OBMOČJE ALI SKUPINA IZVEDBE PROJEKTA 
V levem pravokotniku označite območje ali skupino, na katerega/-o se nanaša vaš projektni 
predlog. Označite lahko le eno polje. Navedena so območja posamezne krajevne skupnosti* 

 Območje 1: Brežice, Zakot -Bukošek- Trnje, Šentlenart 
 

 Območje 2: Jesenice na Dolenjskem, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Krška 
vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina, Velike Malence 
 

 Območje 3: Dobova, Kapele, Globoko 
 

x Območje 4: Bizeljsko, Artiče, Pišece, Pečice, Križe, Sromlje 
 

 
 
NAZIV - IME PROJEKTNEGA PREDLOGA: 
Ime naj bo kratko in naj odraža bistvo pobude.* 
 

»KORAKI ZA ZDRAVJE, ZNANJE IN SANJE« 

 
 
SKLADNOST Z NALOGAMI OBČINE:  
V levem pravokotniku označite tiste naloge občine, na katerega se nanaša vaš projektni 
predlog. Označite lahko eno ali vač nalog.* 

x Omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih 
pristojnosti občina opravlja naloge, s katerimi ureja področje gostinstva, turizma 
in kmetijstva, pri čemer daje poudarek ekološkemu načinu pridelave hrane in 
razvijanju ekološkega turizma. 
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x Ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, 
kulturne, mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije. 

 Skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za varstvo pred hrupom, 
za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja. 

 Izgradnja in posodobitve igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, parkov, 
trgov in drugih javnih površin. 

 Drugo - kaj:  
 

 
 
KRATEK OPIS PROJEKTNEGA PREDLOGA 
Kratek opis bo služil objavi na glasovnici. Obsega naj do 350 znakov skupaj s presledki. 
Komisija si pridržuje pravico, da besedilo spremeni z namenom izboljšanja razumljivosti 
predloga za občanke in občane. * 
 

 

Želimo obnoviti serpentinasto pešpot od izvira Gabernice (cerkev Sv. Mihaela) 

na Pečerjev breg (Lovski dom).  Posamezne točke poti bi ponujale geografsko, 

zgodovinsko, športno izobraževanje in udejstvovanje, začinjeno z drobci 

ljudskega izročila. Postala bi kamenček v mozaiku zdravega sloga življenja in 

spodbujala razvoj turizma v občini Brežice ter širše. 

 

 
 
 
PODROBNEJŠI OPIS PROJEKTNEGA PREDLOGA: 
V opisu skušajte na kratko podati odgovore na naslednja vprašanja:* 
 

1. Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja? 
2. Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo? 
3. Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo potrebno izpeljati? 
4. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? 
5. Časovni okvir: Kdaj naj bi se projekt izvedel? 
6. Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo? 

 
Pri tem upoštevajte merila, opisana v pozivu (npr. da predlog v preteklosti ni bil financiran s 
strani Občine, da je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina in da ga je mogoče 
izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti. 
 
Če izpolnjujete digitalno, prostor po potrebi razširite, a naj ne obsega več kot eno stran 
besedila. 
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Strmo pobočje za cerkvijo Sv. Mihaela in mlinom v smeri lovskega doma 

imenovano Pečerjev breg ima  pomembno zgodovinsko, naravoslovno, 

geografsko in etnološko ozadje. Po strmini je speljana slab kilometer dolga, 

serpentinasta  pešpot, ki je sestavni del Gozdne učne poti po pobočjih Orlice. Po 

desetih minutah hoje premagaš približno 100 m nadmorske višine. Želimo jo 

obnoviti,  zavarovati in obogatiti. 

Pot bi bila razdeljena na odseke, ki bi ponujali geološko, geografsko, 

zgodovinsko, športno … izobraževanje in udejstvovanje, začinjeno z drobci 

ljudskega izročila. Začetek bi bil pri mlinu, zaključek pa na razgledni ploščadi nad 

lovskim domom, s pogledom na brežiško- krško kotlino. Nenavadna značilnost 

poti so tudi spremljajoči izviri pitne vode. Obiskovalec te adrenalinske poti bi 

porabil čas po svoji presoji oz.  razpoložljivosti le-tega. Lahko bi opravil samo 

jutranje prebujanje in obogatil svojo dušo s sončnim pogledom na posavsko 

meglico. Lahko bi pa opravil naloge, ki bi jih ponujali posamezni odseki in 

izpopolnil svoje znanje na različnih področjih.  Posamezniki z večjo željo po 

športnem udejstvovanju, bi se pa s te poti lahko podali na Gozdno učno pot, 

Planinsko pot, Pot suverenosti in pot na Špiček. Vse to ponuja sončna stran 

Orlice. 

Pišece bi obogatili z vzgojno – izobraževalno, športno, motivacijsko, energijsko 
in sprostitveno točko, ki bi pripomogla k zdravemu slogu življenja, izobraževanju, 
prepoznavnosti in spodbujanju razvoja turizma v občini Brežice in širše. 
 
 
Projekt naj bi se izvajal v letu 2022/23. 
 
 
LOKACIJA PROJEKTA 
Zapišite predvideno mikro lokacijo projekta (navedite številko parcele s pripadajočo 
katastrsko občino)* 
 
 

Št. parcele in k.o. Namembnost parcele Ali je poseg skladen s 
prostorskimi podlagami 

22/1 k.o. Podgorje gozd  

28  k.o. Podgorje gozd  

34/3 k.o. Podgorje gozd  

27/1 k.o. Podgorje gozd  

1239 k.o. Podgorje gozd  
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Informacijo o številki parcele in pripadajoči katastrski občini pridobite na Oddelku za prostor 
Občine Brežice, kjer preverite tudi ali je izvedba projekta na predvideni parceli skladna s 
prostorskimi podlagami in dejansko izvedljiva.  
 
 
 
PRIBLIŽNO FINANČNO OVREDNOTENJE PROJEKTNEGA PREDLOGA:  
Prosimo, da projektni predlog tudi finančno ovrednotite in vrednotenje razdelite po ključnih 
postavkah. Finančno  vrednotenje mora zajemati tudi morebitne stroške nakupa nepremičnin, 
stroške izdelave morebitne projektne dokumentacije, elaboratov, služnostnih odškodnin ter 
druge stroške, ki lahko nastanejo v zvezi z izvedbo predlaganega projektnega predloga. Pri 
finančnem vrednotenju si lahko pomagate z dokumentom Primeri ocen nekaterih stroškov, ki 
je objavljen na spletni strani. * 
 
Finančno vrednotenje naj bo čim bolj realno. Upoštevajte tudi pogoj, da mora biti predlog 
finančno ovrednoten med 5.000 in 15.000 EUR. 
 

 
Finančno vrednotenje projektnega predloga: 

 
  15.000 EUR 
 

 
Razdelitev stroške projekta po ključnih postavkah: 
 

Predmet postavke Višina (v EUR) 

Oblikovanje in utrjevanje poti 6000 

Izdelava ploščadi 4000 

Oprema ( klopi, smerokazi, table z vsebino) 2500 

Rekviziti (rekreativni) 2500 

  

 
 
 
 
PRILOGE: 
Po potrebi priložite načrte, skice, fotografije ali drug material. Priloge niso obvezne.  
 
 
 
 
 
Kraj in datum:                                                                                                              
Lastnoročni podpis:  

(v primeru oddaje preko e-
pošte  
stran z lastnoročnim 
podpisom skenirajte) 

 
 
 
S podpisom izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični in da so z dnem oddaje predloga 
vsi predlagatelji že dopolnili 15 let. 
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Izjavljam, da občinski upravni organ Občine Brežice pooblaščam in mu dovoljujem preverjanje 
verodostojnosti mojih osebnih podatkov: ime in priimek, stalni naslov in rojstni datum za 
potrebe projekta »Moja skupnost - sodelujem!« iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov 
pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, tudi podatkov, ki štejejo za davčno tajnost ter 
občutljivih osebnih podatkov skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek in zakona, ki ureja davčni postopek. Dovoljujem tudi 
obdelavo osebnih podatkov za namen izbire projektnih predlogov za potrebe projekta »Moja 
skupnost - sodelujem!«. 
 
 
Projektni predlogi morajo: 

- do 22. 10. 2021 do polnoči prispeti po elektronski pošti na naslov 
moja.skupnost@brezice.si ali  

- morajo biti oddani do vključno tega dne osebno v sprejemni pisarni Občine 
Brežice oz.  

- s priporočeno pošto poslani na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice 

na za to predvidenem obrazcu. 
 
Glasovanje bo potekalo od 8. do 12. novembra 2021, ko lahko svoje glasove posredujete z 
glasovnico po  

 elektronski pošti na naslov: moja.skupnost@brezice.si,  

 s klasično pošto na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali  

 osebno v sprejemni pisarni Občine Brežice v času uradnih ur.  
Glasujejo lahko občanke in občani s stalnim prebivališčem na območju občine Brežice, ki 
bodo do dne oddaje glasu dopolnili 15 let. Posameznik lahko glasuje za največ tri projekte. 


