OBRAZEC ZA PRIJAVO PROJEKTNEGA PREDLOGA
(Izpolnjena morajo biti vsa modra polja, razen, kjer je to posebej navedeno.)
Kraj in datum prijave:
DOLSKO, 18.10.2019
Datum in način prejema prijave (Izpolni Občina):

1. PRIJAVITELJI
Prijavitelj 1

Prijavitelj 2

Janez Novak

Mojca Košir

Senožeti 87, 1262 Dol
pri Ljubljani

Senožeti 45, 1262 Dol
pri Ljubljani

3.12.1972

18.7.2002

E-pošta

janez.novak@gmail.com

mojca.kosir@gmail.com

Telefon

041 222 555

040 729 333

Novak

Košir

Ime in priimek
Naslov stalnega
bivališča
Rojstni datum

Lastnoročni
podpis*

Prijavitelj …

(Po potrebi dodajte stolpce.)

*S podpisom izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični in da so prijavitelji z dnem oddaje prijave
projektnega predloga stari vsaj 15 let ter imajo stalno bivališče v občini Dol pri Ljubljani.
S podpisom dovoljujem, da za potrebe projekta »Po izboru občanov!« občinski organi Občine Dol pri
Ljubljani preverijo verodostojnost osebnih podatkov (ime, priimek, naslov stalnega bivališča, rojstni
datum) 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.
S podpisom dovoljujem obdelavo osebnih podatkov za potrebe projekta »Po izboru občanov!«. Občina
Dol pri Ljubljani se zavezuje, da bo uporabljala posredovane podatke le za namen predmetnega projekta
ter v skladu z vsakokratnim veljavnim Zakonom o varovanju osebnih podatkov ter Uredbe GDPR.
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2. OBMOČJE IZVEDBE
Jasno označite območje vaškega odbora, kjer predlagate izvedbo projekta. (Označite lahko le eno
območje.)

◼
◼
◼

Dol
Dolsko
Senožeti

◼
◼
◼

Laze
Beričevo
Klopce

3. PROJEKTNI PREDLOG
Naziv projektnega predloga:
Zamenjava otroških igral in ureditev območja v Dolskem
(Naziv naj bo kratek in naj jasno odraža bistvo projektnega predloga.)

Skladnost projektnega predloga z občinskimi prioritetami:
(Jasno označite, s katerimi občinskimi prioritetami je skladen projektni predlog. Označite lahko eno ali
več prioritet.)

◼
◼
◼
◼

gospodarski oz. turistični razvoj

◼

drugo – kaj (navedite):

ohranjanje dediščine
medgeneracijsko sodelovanje
skrb za zdravje (šport, rekreacija,
ostalo)

◼
◼
◼
◼

skrb za okolje
razvoj vaških jeder
samooskrba
skrb za urejenost

Medsebojno druženje občanov

Kratek opis projektnega predloga:
(Na kratko opišite bistvo projektnega predloga, ki naj ne bo daljše od 200 znakov, vključno s presledki.
Komisija za ocenjevanje projektnih predlogov si pridržuje pravico, da besedilo spremeni z namenom
izboljšanje njegove jasnosti in razumljivosti.)
Postavitev različnih otroških igral za otroke različnih starosti, skupaj s pripadajočo opremo za
medsebojno druženje občanov ter ohranitev neposredne okolice otroških igral urejene.
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Daljši opis projektnega predloga:
(Daljši opis projektnega predloga naj ne presega ene A4 strani in naj čim bolj jasno opredeli:
•
•
•
•

Kateri problem oziroma potrebo nagovarja projektni predlog?
Kaj konkretno projektni predlog zajema, katere aktivnosti se bo izvedlo in na kakšen način?
Kje konkretno naj bi se projektni predlog izvedel?
Kako se bo izboljšala kakovost življenja prebivalcev v primeru izvedbe projekta?)

Obstoječa otroška igrala pri Osnovni šoli Janka Modra, PŠ Dolsko so precej dotrajana (KO Dolsko, št.
parcele 73/6) in nevarna za uporabo. Zaradi njihove dotrajanosti in nefunkcionalnosti, so tudi slabo
obiskana in posledično ne služijo svojemu namenu. Zato predlagamo njihovo celotno zamenjavo ter
namestitev dodatnih otroških igral za otroke različnih starosti, in sicer:
• večje sestavljeno leseno igralo, ki vsebuje tobogan, hišico, lestev, plezalno steno, vrvi za plezanje,
• gugalnico z dvema navadnima in enim baby sedežem,
• peskovnik z zaščitnim pokrovom,
• zunanjo mizo za namizni tenis,
• zunanji ksilofon.
Z namenom, da bi bilo zemljišče, na katerem stojijo igrala ter njihova neposredna okolica čim bolj
urejena predlagamo, da se namesti tudi sistem za ločevanje odpadkov. Glede na to, da, predvsem
mlajše otroke, spremljajo starši oziroma sorodniki, predlagamo tudi, da se uredi prostor za njihovo
sedenje in medsebojno druženje. Enostavna in okrogla sedežna garnitura z mizo in klopmi bi
oblikovala prostor oddiha in medsebojnega, tudi medgeneracijskega, druženja občanov.

Finančna vrednost projektnega predloga:
(Spodnjo tabelo dopolnite z vsebinsko navedbo finančnih postavk ter ocenjenim zneskom za
posamezno finančno postavko. V zadnji vrstici seštejte zneske posameznih finančnih postavk, pri čemer
bodite pozorni, da skupna višina projektnega predloga ni manjša kot 5.000,00 EUR (z DDV) in ne
presega 20.000,00 EUR (z DDV).
Pri finančni oceni skušajte biti čim bolj realni in upoštevajte tudi morebitne stroške nakupa nepremičnin,
izdelave projektne dokumentacije, pridobitve dovoljenj, najem zunanjega izvajalca ter drugih stroškov,
ki lahko nastanejo pri izvedbi projektnega predloga.)
Znesek v EUR
(z DDV)

Zap. št.

Finančna postavka

1.

Sestavljeno leseno igralo

3.469,00

2.

Gugalnica

1.147,00

3.

Peskovnik

2.965,00

4.

Miza za namizni tenis

860,00
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5.

Ksilofon

6.

Sistem za ločevanje odpadkov

7.

Sedežna garnitura

8.

Postavitev igral

Skupaj

561,00
1.143,51
429,00
1.000,00
11.574,51

(Po potrebi dodajte vrstice.)

4. PRILOGE
(Priložite morebitne fotografije, načrte ali druge materiale, ki lahko podkrepijo oziroma jasneje prikažejo
vaš projektni predlog. Priloge niso obvezne.)
Seznam prilog:
A)
Primer sestavljenega lesenega igrala (http://www.simplzaotroke.si/lesena-zunanja-igralaJOYFULL-CASTLE.html)
B)
Primer gugalnice (http://www.urbana-igrala.si/izdelek/gugalnica-s-tremi-sedezi-2046)
C)
Primer peskovnika (http://www.urbana-igrala.si/izdelek/peskovnik-iz-aluminija-s-pokrovom2052)
D)
Primer mize za namizni tenis (http://www.urbana-igrala.si/izdelki/igrala-za-javnouporabo/sportni-pripomocki)
E)
Primer ksilofona (http://www.urbana-igrala.si/izdelek/zunanji-zvoncki-3844)
F)
Primer sistema za ločevanje odpadkov (https://www.ims-trgovina.si/sistemi-za-locevanjeodpadkov/2806-sistem-za-locevanje-odpadkov-maximal-pro.html)
G)
Primer sedežne garniture (http://www.urbana-igrala.si/izdelek/okrogla-miza-s-klopmi-3438)

(Po potrebi izpolnite.)
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