
 

Občani ste izbrali! V izvedbo gre 12 projektov!  

 

Izglasovani projekti, ki bodo umeščeni v občinski proračun za leto 2020 so predstavljeni v 
nadaljevanju in so rezultat glasovanja ter razpoložljivih sredstev za posamezno območje VO: 

Vaški 
odbor 

Naziv predloga Kratek opis projektnega predloga 

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. 

   
Dol Umiritev prometa v Vidmu 

in Zaborštu 
Umiritev prometa skozi vas Zaboršt in Videm v jutranjih in 
popoldanskih prometnih konicah preko namestitve 
stacionarnega radarja.  

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. 

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).  

   
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. 

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. 

   

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. 



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. 

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. 

 

Podrobnejši pregled s točkami je predstavljen v nadaljevanju.  

Vaški odbor Naziv predloga Kratek opis projektnega 
predloga 

Vrednost Št. 
prejetih 
točk 

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. 

20.000,00 217 

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. 

5.000,00 158 

     

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 

64 

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 88 

Dol Nadaljevanje izgradnje 
ceste skozi Zaboršt 

Nadaljevanje izgradnje ceste 
nagovarja problematiko varnosti 
občanov, med drugim, tudi zaradi 
poškodovanega mostu.  

20.000,00 97 



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 53 

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. 

7.172,00 119 

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).  

6.048,86 185 

     
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. 

20.000,00 133 

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 86 

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. 

12.943,49 145 



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. 

6.400,00 191 

     
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 43 

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 

55 

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 51 

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 43 

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 54 

 

Kljub temu, da so nekateri projekti dosegli večje število točk, se niso uvrstili v izvedbo, ker njihova 
vrednost presega razpoložljiva sredstva, ki so bila v okviru participativnega proračuna namenjena za 
območje posameznega VO. Projekt, ki bi z vključitvijo presegel celotni znesek 20.000,00 EUR, se je 
preskočil in je bil v izvedbo umeščen naslednji, katerega vrednost je bila dovolj nizka, da se še lahko 
vključi, ne da bi bilo preseženih 20.000,00 EUR. 

Sredstva, ki so ostala neporabljena, se bodo umestila v naslednji cikel projekta »Po izboru občanov!«, 
kar pomeni, da bo za območje VO, kjer so sredstva ostala, v letu 2021 za izvedbo projektov na 
razpolago 20.000,00 EUR + preostanek sredstev iz leta 2020. 

 

 


