
Zap. št. Vaški odbor Naziv predloga Kratek opis projektnega predloga Vrednost Opredelitev komisije Uvrstitev na glasovanje

01 Dolsko-Senožeti Postavitev/ureditev pločnika od 

Senožet do Dolskega

Postavitev/ureditev pločnika od Senožet do Dolskega ni določena Projektni predlog se ne uvrsti na glasovanje, ker ne ustreza merilu št. 2., saj bi 

se izvajal na zemljiščih, ki so v pristojnosti države, ne občine. Prav tako ne 

ustreza merilu št. 7., saj zaradi pridobitve soglasij in izdelave projekte 

dokumentacije ne bi mogel biti realno izvedljiv v letu 2020. Predlog ne ustreza 

niti merilu št. 9, saj je umeščen v območji dveh vaških odborov. Komisija tudi 

ocenjuje, da izvedba ne bi ustrezala merilu št. 10, saj bi njegova izvedba 

presegala 20.000,00 EUR (predlog s strani prijaviteljev ni bil finančno 

ovrednoten niti ni bil podan daljši opis predloga).

se ne uvrsti 

na glasovanje

02 Beričevo Obnova in razvoj prostora za 

medgeneracijsko druženje

Zamenjava delov dotrajane ograje, izgradnja novih 

temeljev za ograjo, ki ščiti asfaltiran prostor za igre z 

žogo ter namestitev naprav za fitnes na prostem na 

zemljišču, kjer so otroška igrala.

20.000,00 se uvrsti 

na glasovanje

03 Beričevo Tlakovci na pokopališču in povezava z 

mrliško vežico

Ureditev pokopališča tako, da se na poti do mrliške 

vežice položijo tlakovci namesto peska. Prav tako se 

uredi povezava med pokopališčem in mrliško vežico 

tako, da se podre del zidu na pokopališču in vgradi vrata.

5.000,00 se uvrsti 

na glasovanje

04 Beričevo Ureditev poljskih poti Nasipanje, grediranje in utrjevanje poljskih poti na 

območju Brinja in Beričevega. 

6.000,00 Projektni predlog se ne uvrsti na glasovanje, ker ne ustreza merilu št. 1, saj ne 

prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine, ampak gre 

večinoma za lastniške interese. Prav tako ne ustreza merilu št. 2., saj je 

izvedba predvidena na zemljiščih, ki niso v lasti občine.  

se ne uvrsti 

na glasovanje

05 Dol Omejitev hitrosti na cesti Videm 18 in 

postavitev hitrostnih ovir ali 

stacionarnega radarja

Postavitev hitrostnih ovir na delu ceste od pošte v Dolu 

pri Ljubljani do križišča z dovozno cesto, ki pelje mimo 

šole v Dolu pri Ljubljani, najmanj pa pred in za uvozom 

na parkirišče soseske Kostanjevih cvetov na severni 

strani (Videm 18). Osvetlitev tega dela ceste, saj je brez 

pločnika in v nočnem ter zimskem času za pešce zelo 

nevaren. V vmesnem času bi koristila tudi postavitev 

stacionarnega radarja ter namestitev večjih ogledal pred 

uvozom na parkirišče.

20.000,00 Projektni predlog se ne uvrsti na glasovanje, ampak se v delu, ki se nanaša na 

postavitev stacionarnega radarja združi s projektom "Umiritev prometa v 

Vidmu in Zaborštu". V okviru projekta se predvideva nakup radarja, ki bo 

nameščen na več lokacijah (torej tudi v okolico lokacij na cesti med Videm 18r 

in 22).  Del projekta ne ustreza merilu št. 4. saj je del predloga, ki se nanaša na 

izgradnjo pločnika in osvetlitev, že umeščen v Načrt razvojnih programov.    

se ne uvrsti 

na glasovanje 

oz. se združi s projektnim 

predlogom št. 7. Umiritev 

prometa v Vidmu in 

Zaborštu.

06 Dol Teci z nami. Skupaj spoznavamo 

občino in občane!

Spoznati občino, občane in odkriti nove kotičke v družbi 

tekačev je cilj projekta, ki obsega izvedbo prilagojene in 

strokovne vadbe, tako za začetnike kot za izkušenejše 

tekače, predavanja o teku in prehrani ter športno 

varstvo otrok v času vadbe staršev. Vadba bi potekala 2x 

tedensko 9 mesecev v letu in bila za prebivalce vaškega 

odbora Dol brezplačna. 

7.390,00 Iz predloga se izloči najemnina kemičnega WC-ja, ker ne ustreza merilu št. 2, 

saj prostor za postavitev ni v lasti občine. Posledično se zmanjša vrednost 

projekta za 1.350,00 EUR na 7.390,00 EUR.

se uvrsti 

na glasovanje

07 Dol Umiritev prometa v Vidmu in Zaborštu Umiritev prometa skozi vas Zaboršt in Videm v jutranjih 

in popoldanskih prometnih konicah preko namestitve 

stacionarnega radarja. 

6.000,00 Poveča se vrednost projekta za 1.000,00 EUR na skupaj 6.000,00 EUR, saj bo 

izveden nakup 1 radarja in več ohišij zanj, ki bodo nameščena na več lokacijah 

(tudi v okolici lokacije na cesti Videm  18r in 22). V ta projektni predlog se torej 

umesti/združi tudi projektni predlog "Omejitev hitrosti na cesti Videm 18 in 

postavitev hitrostnih ovir ali stacionarnega radarja", zato se, zaradi boljše 

razumljivosti, spremeni tudi ime projektnega predloga.

se uvrsti 

na glasovanje

08 Dol Nadaljevanje izgradnje ceste skozi 

Zaboršt

Nadaljevanje izgradnje ceste nagovarja problematiko 

varnosti občanov, med drugim, tudi zaradi 

poškodovanega mostu. 

20.000,00 Iz predloga se izloči izgradnja ceste s pločniki, ker ne ustreza merilu št. 2, saj 

izvedba ni v pristojnosti občine (potreben bi bil odkup zemljišč). Prav tako 

izgradnja ceste ne ustreza merilu št. 7, saj zaradi neurejenosti lastništva in 

izdelave projekte dokumentacije ne bi mogel biti realno izvedljiv v letu 2020. 

Komisija tudi ocenjuje, da izgradnja ceste ne bi ustrezala merilu št. 10, saj bi 

njena izvedba presegala 20.000,00 EUR. Vsebinski del projekta, ki se nanaša 

na izboljšanje prometne varnosti, se združi v  projektni predlog "Umiritev 

prometa v Vidmu in Zaborštu", ki predvideva postavitev stacionarnega 

radarja. Predlog projekta se potrdi le v delu, ki se nanaša na sanacijo 

poškodovanega mostu. Posledično se zmanjša vrednost projekta za 15.000,00 

EUR na 5.000,00 EUR. 

se uvrsti 

na glasovanje

09 Dol Šolske počitnice Pr' men' doma - 

športna abeceda

Predlog programa počitniške dejavnosti bi 3x po 15-im 

otrokom 3 tedne (oz. 3x5 dni), poleg zagotavljanja 

celodnevnega varstva (od 8.00 do 16.30), omogočil širok 

nabor učenja različnih gibalnih vsebin za preživljanje 

prostega časa z vrstniki v domačem okolju.                                                                                                     

5.700,00 Prednost morajo imeti otroci iz vaškega odbora Dol. se uvrsti 

na glasovanje

10 Dol Postavitev kovinske varovalne ograje 

pri Mlinščici od obrata JUB Videm do 

lokalne ceste v Vidmu

Postavitev nove kovinske ograje pri Mlinščici z 

namenom boljše varnosti ljudi, predvsem otrok, ter 

nenazadnje tudi videza in urejenosti tega dela občine. 

Cesta, kjer stoji nevarna ograja, je s pešci dokaj 

obremenjena. Predlog predvideva tudi vgradnjo vrat za 

namen odvoza snega.

7.172,00 se uvrsti 

na glasovanje

11 Dol Varno vaško jedro Zagotovitev varne poti skozi vaško jedro, ki predvideva 

prometno varno ureditev od križišča v Zaborštu 

("pumptrack") s prometno signalizacijo, do osnovne šole 

Janka Modra (izgradnja nove pešpoti od trgovine 

Mercator do JUB-a). 

6.048,86 Iz predloga se izloči ureditev vodnjaka na prvotnem mestu, ker ne ustreza 

merilu št. 2, saj izvedba ni v pristojnosti občine (zemljišče je v lasti župnije, ne 

občine). Iz predloga se izloči tudi označitev prehoda za pešce pri obratu JUB-a 

na Vidmu, ker ne ustreza merilu št. 4, saj je ta vsebina že umeščena v Načrt 

razvojnih programov.                                                                                                                           

Vsebinski del projekta, ki se nanaša na namestitev zaščitne ograje ob strugi 

Mlinščice se združi s predlogom "Postavitev kovinske varovalne ograje pri 

Mlinščici od obrata JUB Videm do lokalne ceste v Vidmu". Predlog projekta se 

potrdi le v delu, ki se nanaša na prometno varno ureditev od križišča v 

Zaborštu ("pumptrack") s prometno signalizacijo, do osnovne šole Janka 

Modra (izgradnja nove pešpoti od trgovine Mercator do JUB-a).  Posledično se 

spremeni vrednost projekta iz 6.048,86 EUR na 6.500,00 EUR, ki vključuje s 

strani predlagateljev še neupoštevane stroške (izvedba odmere, izdelava 

projektne dokumentacije, izvedba z nasutjem peska, osvetlitev peš poti, 

prometna signalizacija). 

se uvrsti 

na glasovanje

12 Dolsko Postajališče Pod medvedovim 

dežnikom

S postavitvijo pokritega postajališča za šolski kombi 

poskrbimo za varnost in zdravje otrok in obenem 

izkoristimo turistično (kolesarsko) zanimivo orientacijsko 

točko. Projekt predvideva tudi ureditev parkirnih mest 

za 3 avtomobile in koš za smeti. 

18.000,00 Projektni predlog se ne uvrsti na glasovanje, ker ne ustreza merilu št. 2., saj bi 

se izvajal na zemljiščih, ki niso v lasti  občine. 

se ne uvrsti 

na glasovanje



13 Dolsko Ureditev poti za pešce  Dolsko - Laze Izgradnja pločnika na celotni cesti Dolsko - Laze za 

izboljšanje varnosti pešcev ob dokaj prometni cesti.

20.000,00 Projektni predlog se ne uvrsti na glasovanje, ker ne ustreza merilu št. 2., saj je 

izvedba predvidena tudi na zemljiščih, ki niso v lasti  občine, prav tako bi bilo 

potrebno pridobiti soglasje Direkcije za vode. Predlog tudi ne ustreza merilu 

št. 7., saj zaradi neurejenosti lastništva in izdelave projekte dokumentacije ne 

bi mogel biti realno izvedljiv v letu 2020. Komisija tudi ocenjuje, da izgradnja 

pločnika ne bi ustrezala merilu št. 10, saj bi njena izvedba presegala 20.000,00 

EUR. 

se ne uvrsti 

na glasovanje

14 Dolsko Sanacija cestišča Osredke - Hrib Sanacija cestišča Osredke hrib (h.š. 15-24) predvideva 

odstranitev poškodovane betonske obloge, nasutje 

tampona, utrjevanje in asfaltiranje polovice cestišča ter 

ureditev odvodnjavanja meteorne vode.

14.200,00 Projektni predlog se ne uvrsti na glasovanje, ker ne ustreza merilu št. 10, saj bi 

njegova izvedba presegala 20.000,00 EUR. Ureditev 1 m2 ceste se namreč 

ocenjuje na vrednost med 50,00 in 60,00 EUR, predlagatelji pa predlagajo 

ureditev cca. 800 m2 ceste.

se ne uvrsti 

na glasovanje

15 Dolsko Ureditev šolskega postajališča s 

postavitvijo informativne in oglasne 

table

Postavitev postajališča za šolski kombi v naselju 

Osredke, ob njem pa postavitev informativne table 

občine, kažipota do najbližjih vasi in znamenitosti občine 

ter klopce za oddih pohodnikov in šolarjev.

5.800,00 Projektni predlog se ne uvrsti na glasovanje, ker ne ustreza merilu št. 2., saj 

gre za zemljišča, ki niso v lasti občine. 

se ne uvrsti 

na glasovanje

16 Dolsko Ureditev družabnega piknik prostora 

za družine, društva, zaključene 

skupine na prostem

Predlaga se ureditev platoja za hiško z nadstreškom, 

betonskim kaminom, pivskimi mizami in prenosnim WC-

jem, kamnit ograjen plato za igranje petanke, travnati 

plato za igranje odbojke oz. badmintona ter območja za 

otroška igrala.

20.000,00 Poveča se vrednost projekta za 10.300,00 EUR na skupaj 20.000,00 EUR, saj je 

potrebno izvesti še umestitev v prostor, ki ga predlagatelji niso predvideli in 

obsega ureditev in čiščenje terena, ureditev dovoza ter ločitev od deponije.

se uvrsti 

na glasovanje

17 Dolsko Javna razsvetljava (Vinje 12 do Vinje 

15)

Postavitev javne razsvetljave za varnejšo pot pešcev in 

drugih udeležencev prometa, predvsem šolarjev v 

jutranjih in večernih urah.

20.000,00 Ocenjena vrednost projekta presega optimalno pokritje cca. 900 m površin, 

saj se ocenjuje, da je investicija v 1 svetilno napravo cca. 400,00 EUR (steber, 

luč, temelj, postavitev), čemur je potrebno prišteti še dodatne stroške izkopov 

in nakupa ter namestitve kablov. Zato komisija predlaga, da se skrajša dolžina 

površin za namestitev javne razsvetljave zgolj na najbolj kritične lokacije.

se uvrsti 

na glasovanje

18 Dolsko Izgradnja avtobusne postaje Vinje Izdelava avtobusne postaje za varno čakanje, vstopanje 

in vstopanje na avtobus, ki obsega zemeljska dela, 

izdelavo betonske plošče in nakup ter montažo 

postajališča.

12.943,49 Iz predloga se izloči asfaltiranje obračališča, ker ne ustreza merilu št. 2, saj zanj 

v zgornjem delu (pri cerkvi) ni zagotovljenega zemljišča v občinski lasti, 

medtem ko je postavitev postajališča v spodnjem delu (novo naselje) že v fazi 

izvedbe. V zgornjem delu pa je že zagotovljena krožna pot. Posledično se 

spremeni vrednost projekta iz 12.943,49 EUR na 6.943,49 EUR, ki izključuje 

vrednost asfaltiranja obračališča, vključuje pa s strani predlagateljev še 

neupoštevane stroške za izvedbo zemeljskih del.

se uvrsti 

na glasovanje

19 Dolsko Ureditev sprehajalnih poti v Dolskem 

in Petelinjah

Posodobitev in dodatna ureditev Vegove poti, ki poteka 

od Vegovega hrama mimo cerkve sv. Helene čez gozd do 

Vrha in Zagorice. Ureja tudi krožno sprehajalno pot med 

Dolskim in Petelinjami. Gre za čiščenje tabel, postavitev 

košev za pasje iztrebke, lesenega mostička, klopi, 

propusta, označevalnih tablic, izdelavo spletne strani s 

kvizom in čiščenje drenažne odtočne cevi.

6.400,00 Iz predloga se izloči postavitev lesenega platoja za oddih pohodnikov na 

razgledni točki na Vrhu, ker ne ustreza merilu št. 2, saj zemljišče ni v občinski 

lasti. Namestitve košev, tabel in klopic pa se izvede v skladu z lokacijskimi 

možnostmi na občinskih zemljiščih oziroma se zanje zagotovi služnost. 

Posledično se spremeni vrednost projekta iz 7.900,00 EUR na 6.400,00 EUR. 

se uvrsti 

na glasovanje

20 Klopce Parkirni prostor - vzpostavitev Ureditev novih parkirnih mest v Križevski vasi za 

nemoten dostop do hiš, ki obsega prestavitev dveh 

garaž, zmanjšanje pločnika ter ureditev cestne 

infrastrukture.

20.000,00 Uredi se odvodnjavanje, utrditev terena, rušenje dela pločnika, odstranitev 

garaž ter najmanj nasutje peska (v kolikor bi asfaltiranje preseglo vrednost 

projektnega predloga).

se uvrsti 

na glasovanje

21 Klopce Sanacija ceste Preplastitev odseka na cesti Kamnica - Križevska vas, ki 

je najbolj problematičen.

20.000,00 Projektni predlog se ne uvrsti na glasovanje, ker ne ustreza merilu št. 3, saj se 

delno že izvaja in je torej že financiran iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani. 

Prav tako ne ustreza merilu št. 4., saj je že umeščen v Načrt razvojnih 

programov v višini 50.000,00 EUR za leto 2020.    

se ne uvrsti na glasovanje

22 Klopce Sanacija ceste Preplastitev odseka na cesti Kamnica - Križevska vas, ki 

je najbolj problematičen.

20.000,00 Projektni predlog se ne uvrsti na glasovanje, ker ne ustreza merilu št. 3, saj se 

delno že izvaja in je torej že financiran iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani. 

Prav tako ne ustreza merilu št. 4., saj je že umeščen v Načrt razvojnih 

programov v višini 50.000,00 EUR za leto 2020.    

se ne uvrsti na glasovanje

23 Klopce Ureditev vaškega jedra pri sv. Križu Ureditev vaškega jedra obsega namestitev javne 

razsvetljave proti pokopališču za večjo varnost, 

postavitev klopic, oglasnega panoja in stojala za kolesa.

6.000,00 Iz predloga se izloči ureditev povezave z igriščem, ker ne ustreza merilu št. 2, 

saj zemljišče ni v občinski lasti. Ureditev parkirišča se izloči oz. združi s 

projektnim predlogom "Parkirni prostor - vzpostavitev". Posledično se 

spremeni vrednost projekta iz 20.000,00 EUR na 6.000,00 EUR. 

se uvrsti 

na glasovanje

24 Klopce Ureditev vaškega jedra pri sv. Križu Ureditev vaškega jedra obsega namestitev javne 

razsvetljave proti pokopališču za večjo varnost, 

postavitev klopic, oglasnega panoja in stojala za kolesa.

6.000,00 Iz predloga se izloči ureditev povezave z igriščem, ker ne ustreza merilu št. 2, 

saj zemljišče ni v občinski lasti. Ureditev parkirišča se izloči oz. združi s 

projektnim predlogom "Parkirni prostor - vzpostavitev". Posledično se 

spremeni vrednost projekta iz 20.000,00 EUR na 6.000,00 EUR. 

se ne uvrsti 

na glasovanje 

oz. se združi z 

istoimenskim in vsebinsko 

enakim projektnim 

predlogom "Ureditev 

vaškega jedra pri sv. Križu"

25 Klopce Napeljava javne razsvetljave do 

zazidalnega otoka 10/11 Zagorica 

(Grič), postavitev cestnega ogledala, 

znaka in table

Postavitev  5 svetlobnih teles z vso potrebno 

instalacijsko opremo, cestnega ogledala za večjo 

varnost, table z novimi hišnimi številkami za boljšo 

identifikacijo ter prometnega znaka za slepo ulico.

9.000,00 se uvrsti 

na glasovanje

26 Klopce Osvežitev fasade in obnovitev napisa 

in freske na Gasilskem domu Klopce

Obnova obledelega napisa "Gasilski dom Klopce" in 

freske sv. Florjana na fasadi gasilskega doma ter delna 

sanacija zahodnega dela fasade.

7.000,00 se uvrsti 

na glasovanje

27 Klopce Ureditev opreme na hidrantnih točkah Zamenjava dotrajanih hidrantnih omaric in zamenjava 

opreme v njih, saj je dotrajana in ne služi več svojemu 

namenu zagotavljanja varnosti krajanov in premoženja.

6.000,00 se uvrsti 

na glasovanje

28 Laze Obvoz ceste in postavitev podpornega 

zidu pod plazovito cesto

V sredini vasi plazi brežina pod cesto, zato jo je potrebno 

utrditi, pred samo sanacijo plazu pa je potrebno narediti 

obvoz oz. intervencijsko pot za stanovalce 10-ih hiš.

19.650,00 Projektni predlog se ne uvrsti na glasovanje, ker ne ustreza merilu št. 10, saj 

vrednost projekta presega 20.000,00 EUR. Za postavitev podpornega zidu je 

namreč potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. V primeru obvozne poti pa 

projektni predlog ne ustreza merilu št. 2, saj zemljišča niso v občinski lasti.      

se ne uvrsti na glasovanje

29 Laze Obvoz oz. intervencijska pot Sanacija grabna na meji med parcelo 197/18 in 

železnico, ki je v celoti zasut in zanemarjen ter ureditev 

obvozne oz. intervencijske poti v primeru podora 

zgornje ceste 549/11.

5.500,00 Projektni predlog se ne uvrsti na glasovanje, ker ne ustreza merilu št. 2., saj 

gre za zemljišča, ki niso v lasti občine, ampak v lasti Slovenskih železnic.

se ne uvrsti na glasovanje



30 Laze Povezovalna (intervencijska) pot med 

vaščani, ki živijo nad železniško progo

Ureditev povezovalne oz. intervencijske poti med vasjo 

nad železniško progo v primeru izrednih dogodkov, ki bi 

omogočila varno pešpot do železniške postaje.

10.000,00 Projektni predlog se ne uvrsti na glasovanje, ker ne ustreza merilu št. 2., saj 

gre za zemljišča, ki niso v lasti občine, ampak v lasti Slovenskih železnic ter v 

privatni lasti. Prav tako ne ustreza merilu št. 10, saj se ocenjuje, da je cena za 

predviden odkup zemljišč (0,75 EUR na m2) podcenjen.

se ne uvrsti na glasovanje

31 Laze Nujna ureditev javne ceste št. 563 k.o. 

Laze, dolžine 120m

Izdelava pokritega vzdolžnega drenažnega kanala, 

ureditev 30m brežine ter ureditev bankin in vegetacije 

na javni cesti. 

8.000,00 se uvrsti 

na glasovanje

32 Laze Ureditev pred leti že obstoječe 

rekreacijske površine ob Savi

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev brežine 

Save pod železniško postajo, ki bo služila rekreaciji.

11.000,00 Iz predloga se izločijo vsa izvedbena dela, ker gre vsebinsko za precej obsežen 

projekt, ki zahteva izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega 

dovoljenja in soglasja ARSO ter se nadomestijo z izdelavo projektne 

dokumentacije. V nasprotnem primeru vsebina ne ustreza merilu št. 10, saj bi 

vrednost projekta presegala 20.000,00 EUR, prav tako pa tudi merilu št. 7, saj 

projekt realno ne bi bil izvedljiv v proračunskem obdobju 2020. 

se uvrsti 

na glasovanje

33 Laze Lokalni vodovod iz zajetja izvira 

"Mlakar"

Zamenjava dotrajane vodovodne cevi na razdalji 560 m 

po trasi ceste Laze - Janče, ki je  dotrajana in onemogoča 

stalno dobavo pitne vode.

14.128,55 Projektni predlog se ne uvrsti na glasovanje, ker ne ustreza merilu št. 1., saj 

gre za privatni interes (vodovod je v zasebni lasti). Da bi obstajal javni interes, 

bi moralo biti na vodovod priklopljenih vsaj 50 stanovanjskih objektov oz. hiš.

se ne uvrsti na glasovanje

34 Senožeti Skupna dovozna pot za stanovanjske 

hiše v predelu zahodni Senožeti - 

zahodno od Tomackovega grabna

Ureditev skupnega dovoza za stanovanjske hiše Senožeti 

HŠ 92 do HŠ 100 za večjo varnost udeležencev v 

prometu.

ni določena Projektni predlog se ne uvrsti na glasovanje, ker ne ustreza merilu št. 2., saj 

gre za zemljišča, ki niso v lasti občine, ampak v zasebni lasti. Prav tako ne 

ustreza merilu št. 10, saj se ocenjuje, da bi končna cena presegala 20.000,00 

EUR (predlog s strani prijaviteljev ni bil finančno ovrednoten). Potrebno bi bilo 

pridobiti tudi soglasje Direkcije za ceste.

se ne uvrsti na glasovanje

35 Senožeti Nova Transformatorska postaja 

Bukovje za porabnike električne 

energije v predelu zahodni Senožeti - 

zahodno od Tomackovega grabna

Izgradnja nove transformatorske postaje z nazivno 

močjo > od 250 mVA kovinske izvedbe in napeljava 

daljnovoda za varno oskrbo z električno energijo ter 

varnost ljudi in okolja. 

ni določena Projektni predlog se ne uvrsti na glasovanje, ker ne ustreza merilu št. 2., saj 

gre za državno gospodarsko infrastrukturo, ki je v pristojnosti podjetja Elektro 

Ljubljana d.d.. Predlog s strani prijaviteljev ni bil finančno ovrednoten.

se ne uvrsti na glasovanje

36 Senožeti Zamenjava odra v prostorih gasilskega 

doma in ureditev dvorane za kulturne 

in druge prireditve

Nakup premičnega odra, premične razsvetljave (na 

stojalih) ter premičnega ozvočenja za izvedbo različnih 

prireditev v organizaciji različnih društev na območju 

vaškega odbora Senožeti.

13.500,00 Iz predloga se izločijo rušitvena, gradbena, inštalaterska in slikopleskarska 

dela, ker ne ustrezajo merilu št. 2, saj zemljišče ni v občinski lasti. Posledično 

se spremeni vrednost projekta iz 20.000,00 EUR na 13.500,00 EUR. 

se uvrsti 

na glasovanje


