PARTICIPATIVNI PRORAČUN OBČINE SLOVENSKE KONJICE

Z.
Vlagatelj
št.

Peter Klima
Martin Gažovič
Andrejka Gažovič
12.
Andrej Šelih
Matej Bezovnik
Nataša Bezovnik

Predlog

Opis

**ocena 31.8.

OPREDELITEV
KOMISIJE

Športno rekreativno igrišče v
naselju Škalce

V naselju Škalce se v zadnjih letih povečuje število mladih družin z otroki. Do igrišč v mestu morajo otroci po zelo prometnih cestah.
Želimo urediti prostor za otroke in mladino, kjer se bodo lahko brezskrbno igrali in športno udejstvovali. Potrebna je izravnava
terena (cca. 30m x 20m), postavitev zaščitne mreže, nakup športnih rekvizitov, nogometnih golov, mreže za odbojko, mreže za
badminton in klopi. Lokacija je na parcelah Gažovič, Bogatin, Andrej Šelih (lastniki se strinjajo z ureditvijo igrišča). Izvedba: jesen
2019 - pomlad 2020. Z ureditvijo bomo pridobili ustrezen prostor, kjer se bodo otroci lahko varno igrali in ukvarjali s športnimi
igrami. Z "delovnimi akcijami" bomo pobudniki aktivno sodelovali in pripomogli pri ureditvi igrišča.

7.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

Tina Esih
Andrej
20. Podkubovšek
Vojko Vahter
Vanja Klokočovnik

Igrala za šolarje in vrtčevske
otroke

Žiče so sicer klasificirane kot majhen kraj, vendar pa v njem živi ogromno mladih, ki si tukaj ustvarijo družine in tako skrbijo za
podmladek. Da je temu tako, med drugim dokazuje statistika vpisa v vrtec, ki je za vse najmlajše Žičane enostavno premajhen (v
letošnjem septembru bo 8 otrok zaradi prostorske stiske moralo obiskovati vrtce v sosednjih vaseh oziroma krajih). Ker se torej po
vasi »podi« ogromno mladih
nadobudnežev, bi vas nujno morala imeti urejena igrala.
Igrala so sicer že nameščena pred podružnično šolo, vendar so precej dotrajana, nekatera tudi že razpadajo in so posledično
nevarna za uporabo. Investicija v nove gugalnice, plezala, vrtiljak, peskovnik ipd. je nujno potrebna, saj je igrišče pred šolo edini
kraj, kjer se mladi, mlajši in najmlajši lahko predajo sproščeni igri in majhnim vragolijam. Ker se sedanji prostor z igrali nahaja zraven
igrišča, je prostor več kot idealen za organizacijo športnih dogodkov, prireditev, druženj in nenazadnje tudi za najem ob raznih
praznovanjih, obletnicah ipd. Poleg igral bi bilo nujno namestiti še kakšno klop za sedenje in pa koše za smeti, da slednje ne bi
vedno ležale po travi in okoli dreves.

7.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

26. Anton Kolar

Izgradnja - postavitev mini golf
igrišča pri kopalnem bazenu v
Zbelovem

Izgradnja - postavitev mini golf igrišča z 18 luknjami pri kopalnem bazenu v Zbelovem na parceli štev 1136 KO 1121 Zbelovska gora,
ki je v lasti KS Zbelovo . Projekt izpolnjuje merila za upravičenost predlogov in zagotavlja razvoj športa in rekreacije v krajevni
skupnosti Zbelovo in hkrati bogati turistično ponudbo v kraju.

9.700,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

Ureditev zelenice - parka s
potkami, okrasnimi
grmovnicami in drevesi, vodno
fontano in razsvetljavo
(KS Zbelovo)

Ureditev zelenice-parka s potkami, okrasnimi grmovnicami in drevesi , vodno fontano in razsvetljavo na parceli štev. 1264/9 v
izmeri 302 m 2, na parceli štev 1263/1 v izmeri 302 m2 in delno na parceli št.
1264/ 4 v izmeri 300 m 2. Vse parcele se nahajajo v K.O. Zbelovska gora in so v lasti Občine Slovenske Konjice.
Z ureditvijo zelenice bi zagotovili prostor za druženje krajanov, za nekatere prireditve, olepšali bi izgled kraja kar bi pritegnilo tudi
obiskovalce naših krajev. Projekt spada pod 5. točko 4 alineje meril za upravičenost projektovParticipativnega proračuna. Verjetna
vsebina:
- Projektiranje,
- Nabava materiala in
- Izgradnja- ureditev zelenice/parka

9.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

27. Anton Kolar
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Z.
Vlagatelj
št.

Erik Vodenik
Valerija Motaln
Aleš Mrzdovnik
Tomo Penič
Jernej Menzinger
Andreja Blimen
Majcen
Vlasta Zorc
Doroteja Rušnik
29.
Strmšek
Aleksandra Boldin
Arpad Šalamon
Heda Vidmar
Šalamon
Milan Lamovec DIDI
Nada Hrovat
Aleš Jelenko

Franci Sevšek
Založnik Branko
Branko Furman
Monja Furman
Irena Mlaker
Marjan Babič
30.
Tadej Mernik
Mitja Strmšek
Primož Strmšek
Nejc Klokočovnik
Erika Sevšek
Benjamin Sevšek

Predlog

Opis

**ocena 31.8.

OPREDELITEV
KOMISIJE

Arti / tek / turni poligon
(KS Slovenske Konjice)

S projektom (arti/tek/turni poligon) želimo ustvarjati družbeni prostor naklonjen mladinski likovni ustvarjalnosti. Poklici katerih
osnove temeljijo na likovnem izražanju so v svetu izjemno perspektivni, saj produkcija znotraj njih poteka preko sodobnih digitalnih
tehnologij. Slednje, kot vemo, so še posebej priljubljene med mlajšimi generacijami. Zanimanje za delo s »klasičnimi« likovno
izraznimi sredstvi (papir, platno, svinčniki, pasteli, akvareli, oljne barve, …) vztrajno upada, kajti težišče zanimanja ljudi se je
preprosto premaknilo k uporabi računalnikov. »Klasičnemu« likovnemu ustvarjanju je ostala predvsem izobraževalna vloga.
Poglavitni smoter ustvarjanja na tradicionalen način je v utrjevanju likovnega oziroma ustvarjalnega načina mišljenja. Hitro rastoče
gospodarske panoge, med slednje uvrščamo tudi tiste, ki temeljijo na vizualnih komunikacijah, namreč temeljijo na ustvarjalnosti
oziroma iskanju novih idej, obdelavi le teh s pomočjo, že prej omenjenih, digitalnih tehnologij in iskanju njihovega čim širšega
dometa uporabnosti. Takšne industrije imenujemo kreativne industrije. V splošni javnosti vzbujajo velike pozornosti, saj ponujajo
obilo zaposlitvenih možnosti. Da bi bila naša mladina konkurenčna v hitro rastočih gospodarskih panogah, potrebuje inovativne
izobraževalne programe in družbeno okolje, ki je tolerantno do ustvarjalnosti.
V okviru projekta (arti/tek/turni poligon) smo tako zasnovali komplementarni izobraževalni program za osnovnošolce in
srednješolce. V okviru slednjega bomo mladim ponujali nove vsebine, ki jim bodo v pomoč pri krepitvi lastnih kreativnih
potencialov. Na številnih praktičnih primerih jim bomo predstavili kako danes delujejo sodobne kreativne industrije. Izobraževalni
program bo oblikovan kot popoldanska interesna dejavnost, ki se bo, za posamezne ciljne skupine, izvajala enkrat tedensko po dve
šolski uri v intervalu šestih mesecev.
Izobraževalni program bo podprt s številnimi promocijskimi aktivnostmi, kot so: pregledna razstava na uličnem razstavišču za
mlade, likovno-arhitekturni natečaj (voden s strani Galerije likovnih prijateljevanj), predstavitev rezultatov natečaja na velikem odru
letke Radija Rogla ter radijski intervju na temo: mladinska likovna ustvarjalnost na Konjiškem. Celoten projekt bomo predstavili v
priponki, objavljeni v časopisih Novice in Celjan.

7.500,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

Zasteklitev vhodnega portala v
mrliško vežico na Sv. Jerneju

Podajamo predlog za zasteklitev vhodnega portala v mrliško vežico na Svetem Jerneju. Vežica na Svetem Jerneju leži na zelo
odprtem terenu, zato je tam pogosto zelo vetrovno. Podajamo predlog, da bi se mrliška vežica zasteklila in se tako uredilo zavetrje.
Tako bi svojci umrlega lahko, ne glede na vremenske razmere, lažje preživeli čas ob umrlem. Vežico bi bilo potrebno zastekliti z
dvokrilnimi vrati in harmonika zložljivimi vrati. Tako bi ob slabem, vetrovnem in deževnem vremenu vežico zaprli pred prepihom,
ob lepem vremenu pa bi lahko bila odprta. Vežico bi lahko zasteklilo lokalno podjetje Okna Furman d.o.o., ki nam je izdalo tudi
predračun. Z zasteklitvijo bi se pridobil prostor in preprečil bi se prepih med portalom in vhodom v mrliško vežico. Zasteklitev bi
radi izvedli še pred zimo 2020.

12.000,00 €

predlog do 15.8., finančna ocena
do 30.8.
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Z.
Vlagatelj
št.

32. Dr. Jože Hlačar

Adamič Dušan
Vipotnik Jože
Fijavž Stanislav
Bornšek Srečko
34. Lampreht Boris
Kmetec Franc
Korat Lidija
Furman Goran
Furman Nada

Erika Sevšek
37. Gregor Kalan
Mojca Tomažič

Predlog

Opis

**ocena 31.8.

OPREDELITEV
KOMISIJE

Ureditev ceste in pešpoti od
križišča Cesta pod goro proti
graščini Trebnik
(KS Slovenske Konjice; pod
goro)

1. Že leta je opazen vse večji promet na Cesti pod goro. Posebej je obremenjen odcep proti graščini Trebnik. Na odseku se težko
srečujeta dve vozili, zlasti ob jutranjih konicah, ko starši otroke vozijo v vrtec. Za sprehajalca, ki se je odločil iz trim steze domov po
tej poti pa ni prostora ali pločnika za varno hojo. To je tudi turistična pot, kjer občasno pelje izletnike tudi avtobus.
Predlagam delno razširitev ceste, kjer so parcele v občinski lasti in izgradnjo pločnika od pravokotnega ovinka, ko se cesta pod goro
izravna proti graščini Trebnik. Zaradi priključka iz smeri Grajske ceste se ponuja rešitev v smislu manjšega krožišča. Puščico
prometnega znaka je potrebno popraviti (zaradi tujcev), saj sedaj kaže v smeri trim steze ali firme Schicki.
Torej bistvo predloga je trajna rešitev dostopa do graščine, varnost voznikov in sprehajalcev (tudi turistov). Da, potrebno bo vzeti
kakšna 2 do 3 metre proti vrtovom in bankino utrditi in urediti.
Izpeljati bi bilo potrebno gradbene aktivnosti, po predračunu, ki ga predlagatelj, ki je iz druge stroke ne more ovrednotiti. K
projektu bi lahko pristopili vsaj v jesenskem času, potem, ko bi ga gradbeno izrisali in finančno ovrednotili. Predlagal bi, da se konča
pred zimo.
2. Drugi predlog, bi se nanašal na trajnejše rešitve, pri odvodnjavanju meteornih vod na trim stezi 1400m nad graščino Trebnik.
Sedaj vsak naliv dobesedno spere fini pesek iz podlage. Prečni lovilci so morda postavljeni neustrezno in iz smrekovega lesa, ki je že
propadel. Predlagam hrast, ali širše kanalete s kovinsko mrežo.
Stranske mulde ob strani, z ustreznim nagibom in priključkom na kanalizacijo za meteorne vode. Tako se pesek ne bi izpiral na
urejeni travnik. Ob stezi bi lahko postavili še nekaj dodatnih smetnjakov in klopi. Saj je tako urejeni park prav lep in v ponos
Konjicam.
PS. Pri igralih, je že nekaj nosilnih vijakov odvitih in tudi les, bi potreboval ponovno zaščito.
3. Žička cesta postaja vedno bolj hrupna, zaradi voznikov, ki prekoračujejo hitrost 50 Km/h iz smeri vinske kleti-gasilski dom in
obratno. To je zlasti občutiti v zgodnjih jutranjih urah pred 6-7 uro zjutraj, ko delavci iz smeri Loč hitijo proti Zrečam po najkrajši
poti. Ob sobotah zvečer, se tukaj izživljajo še motoristi.
Predlagane rešitve: postavitev opozorilnih digitalnih signalnih tabel »vi vozite …«, omejitev hitrosti na 40 Km/h ali izgradnja ležečih
policajev.

6.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

Ureditev javnega odprtega
prostora
(KS Polene)

Ponudba se nanaša na ureditev javnega prostora v centru vasi KS Polene pod znamenito vaško lipo. Projekt bi se izvedel z
gradbenimi deli izgradnje površin v obliki stopničaste konstrukcije (priloga), ki bi služila kot sedišče oziroma prostor za počitek
mimoidočih. Prostor bi dopolnjevalo že obstoječe korito s pitno vodo, postavila bi se tudi miza in klopi, dodatno bi se očistil del
rimske ceste kot kulturna in zgodovinska znamenitost. Postavile bi se info točke z vsebino zgodovine kraja in znamenitosti (rimska
cesta itd.) ter dodatno kažipoti poti na Stolpnik ipd.
Z ureditvijo javnega prostora v centru vasi, bi se pridobil urejen prostor, ki bi služil žejnemu pohodniku, da stopi v senco mogočne
lipe, kot tudi vaščanom v smislu prostora za druženje. Prostor bi služil kot postojanka z vsebino na info točkah in bi lepo zaokroževal
urejeno podobo krajevne skupnosti kot podaljšana roka Občine Slovenske Konjice.
Projekt bi se izvedel v spomladanskih mesecih leta 2020. kot prilogo se dodaja idejna zasnova ureditve javnega prostora v centru
vasi KS Polene.

9.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

Petelinjek - nadgradnja
naravoslovne učne poti
(KS Sveti Jernej)

Petelinjek je manjša vas v vzhodni Sloveniji blizu kraja Loče pri Poljčanah. Na območju Natura 2000 je bila v času projekta LIFE (20052007) urejena naravoslovan učna pot s trinajstimi tablami. Učna vsebina je široka in deloma prikazuje življenjska okolja ob poti,
deloma pa biologijo živalskih in rasstlinskih vrst ter odnose med njimi. Poleg tabel so učni poti bili dodani določeni didaktični
elementi in klopi. Kmalu po odprtju učne poti se je ugotovilo, da je potrebno pripraviti še učne liste za šolske skupine in knjigo
vtisov ob koncu učne poti. Prav tako še ni popolnoma rešen problem parkiranja za naključne obiskovalce. Po treh letih od ureditve
učne poti se je na učni poti zvrstilo že precej skupin (predvsem šolskih), vsakodnevbno pa je videti posamezne obiskovalce in
sprehajalce. Predvideni projekt bi dopolnil učno pot z manjkajočim gradivom in ponovno promoviral njen namen.

7.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP
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Z.
Vlagatelj
št.

Predlog

Opis

**ocena 31.8.

Dobrodelni koncert 2020

V letu 2020 dobrodelni Leo klub Konjice pripravlja prvi veliki dobrodelni koncert. Koncert bo potekal v petek 3.4.2020 v športni
dvorani Slovenske Konjice. Takšnega dogodka v Slovenskih Konjicah še nimamo in prizadevamo si, da bi to postal tradicionalni
dobrodeli koncert v naši občini. Vsa sredstva zbrana iz prodaje kart bodo namenjena družinam, ki se znajdejo v težavah in
potrebujejo finančno pomoč. Glavni del zbranih sredstev pa bomo namenili izgradnji igrala (gugalnice za invalide) v sodelovanju z
OŠ v parku Slovenske Konjice.
Za nakup gugalnice bi poskrbeli v Leo klub Konjice. (cca 4.000-6000€)
Nastali pa bi tudi stroški ureditve prostora kjer bi gugalnico postavili. (betonska ploščad, ograja, vrata, ključavnica...)
Te stroške bi želeli prijaviti v sklopu projekta "PARTICIPATIVNI PRORAČUN".

41. Tilen Peček

42. Andrej Gumzej

40. Jaka Mlakar

45. David Volšak

OPREDELITEV
KOMISIJE

2.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

Igrišče Zbelovo

V zadnjem času se je v KS Zbelovo znatno povečalo zanimanje za igranje in gledanje malega nogometa. Za razliko od zanimanja za
igranje in gledanje malega nogometa, pa je infrastruktura, natančneje nogometno igrišče v katastrofalnem stanju. Na njem se ne
morejo odigrati domače tekme ekipe Zbelovega.
Predlagamo obnovitev tampona in asfalta na mestu, kjer že trenutno stoji nogometno igrišče, ali pa na mestu zraven bazena
Zbelovo.
Projekt bi se izvedel v samo enem koraku, saj smo že pridobili konkretno ponudbo iz strani ponudnika, tako da ga je potrebno samo
še obvestiti o odobritvi finančnih sredstev ter se dogovoriti za termin pričetka dela.
Projekt bi bilo potrebno izvesti čim prej, saj že trenutno, ekipa Zbelovega domače tekme igra na igrišču na Jerneju.
Po izvedbi projekta bi se kot že rečeno lahko domače tekme ekipe Zbelovega igrale na Zbelovem in ne več na Jerneju, otroci iz
bližnjega vrtca na Zbelovem, bi imeli primerno urejeno igrišče v neposredni bližini ter prostovoljni gasilci, bi pridobili prenovljeno
mesto za izvajanje gasilskih vaj.

23.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

Izgradnja otroških igral v Ločah

Izgradnja oz. postavitev otroških igral

10.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

Košarkarsko igrišče

Dograditev igrišča za igranje košarke na igrišču v Bezini. Doda se del igralne površine, postavijo se koši in zarišejo črte.
1. Velika želja igranja košarke med mladimi in starimi. Ker ima vsak podoben športni kompleks tudi igrišče za košarko.
2. Predlagam, da se doda igralna površina že obstoječemu igrišču za nogomet tako da bo zadostovala standardnim meram igrišča.
Potem se samo zarišejo črte in postavijo koši za igranje košarke. V kraju se bo povečalo obiskanost igrišča, ljudje se bodo več družili
in več gibali.
3. Izdela se izkop za dodatno asfaltacijo igrišča. Pripravi se podlaga in nato se izvede asfaltacija. Narišejo se črte za igrišče in
postavijo se koši za košarko.
4. Projekt bi se izvedel na že obstoječem igrišču v Bezini in dogradnja igrišča že obstoječemu takoj zraven prvotnemu igrišču.
5. Projekt se lahko izvede takoj ko se najde izvajalec del.
6. Po izvedbi projekta bi na igrišče privabil veliko ljubiteljev košarke. Ljudje bi se bolj povezali in družili ob teh športno-rekreacijskih
objektih.

7.050,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP
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Predlog

Opis
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Jaka Mlakar
Tilen Fijavž
47.
Rok Potočnik
Matevž Plankl

Obnova asfaltne podlage Igrišče za hokej - Mestni park
Slovenske Konjice

Hokej igrišče je dotrajano kljub rednemu letnemu in mesečnemu vzdrževanju hokejskega kluba Yeti Konjice. Preplastitev podlage.
Park Slovenske Konjice. Jesen 2019 - Ppomlad 2020.
Lažje organiziranje hokej turnirjev, možnost lažjega kotalkanja in rolanja tudi za najmaljše...
Na igrišču se izvajajo tudi druge športne aktivnosti.
Podlaga je precej dotrajana in poškodovana zaradi korenin drevja v okolici.

Matic Petraš
Toni Stanojević
Mitja Stopar
Maruša Furman
Petraš
Barbara Obrul
Valerija Stopar
49. Valerija Fijavž
Bojan Fijavž
Tomaž Perlič
Milena Perlič
Darja Podgoršek
Miha Obrul
Katjuša Obrul
Denis Škorjanc

Obnovitev športnega igrišča
pred domo krajanov Bezina

Gre za projekt obnove igrišča, kateri je ocenjen nekje na cca 3.000 EUR.
V projektu bi se na novo narisale črte, saj te niso več vidne, zamenjal bi se koš, kateri je dotrajan, uredil bi se pitnik in sanirala
ograja na obeh straneh.

50. Andrej Gorenjak

OPREDELITEV
KOMISIJE

18.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

3.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

Postavitev otroških igral ob igrišču v Bezini. V kompleks bi lahko zajeli gugalnice, tobogan, plezala, igralni stolp in podobno.
1. Zato ker v KS Bezina še ni nobenih igral za mladino, in ni prostora, kjer bi se lahko družine z otroci igrale in družile. Pobuda je že
prišla od mnogih krajanov, ker manjka objektov za mladino.
2. Predlagam, da se postavi kompleks igral, kjer se bodo lahko igrali otroci iz tega kraja. Bistvo predloga je, da se poskrbi za mladino
in jim omogočimo, da se začnejo družiti ob teh igralih. Otroci se bodo lahko igrali v naravi in več bo druženja z krajani.
Otroška igrala pri igrišču Bezina 3. Izbrati je potrebno primerno podlago za celotni kompleks igral. V kompleksu bi lahko bile gugalnice, tobogan, plezala, igralni
stolp, peskovnik ipd.
4. Igrala se lahko postavijo na spodnjo stran nogometnega igrišča v Bezini.
5. Predlagam, da se igrala postavijo v čim krajšem roku, saj projekt ni tako kompleksen.
6. Ko bodo postavljena igrala, bo to za kraj izredna pridobitev. Otrokom bo to pomemben prispevek, k druženju v naravi in k
preživljanju prostega časa.

6.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

Predlog podajamo na podlagi želje po sistemski ureditvi otroških igral v Draži vasi. Trenutna igrala so dotrajana in nevarna ter v
skladu s predlogom KS Draža vas predvidena za odstranitev v jeseni 2019. Za nova igrala trenutno ni zagotovljenih finančnih
sredstev. Trenutna igrala so slabo prostorsko umeščena z malo možnosti postavitve večjih oz. večih igral. Svet KS Draža vas je
predlagal umestitev igral na drugi lokaciji poleg doma krajanov in gasilskega doma - na travnati površini, kjer je večja površina in je
umeščenost igral bistveno bolj smiselna. Projekt bi se izvedel v spomladanskih mesecih 2020, večji posegi v prostor pa niso
potrebni. Za samo izvedbo projekta bi bilo potrebno pridobiti mnenja in predloge ponudnikov igral, za umestitev, velikost, število,
obliko in vrsto igral. Z projektom bi pridobili varno okolje za otroško igro, saj se število otrok v kraju povečuje. Otroška igrala bi bila
odlična priložnost za druženje krajanov v okolici gasilskega doma, doma krajanov in trgovine saj gre za center celotnega dogajanja v
kraju.

6.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

Nina Levart
51. Starši otrok iz Draže Otroški park
vasi
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PARTICIPATIVNI PRORAČUN OBČINE SLOVENSKE KONJICE

Z.
Vlagatelj
št.

Predlog

Opis

**ocena 31.8.

OPREDELITEV
KOMISIJE

52. Jaka Zidanšek

Oživeti mestni trg

Zamisel je da bi se v mestno jedro ter v okoliške parke, Baronvaj, Mestni park in podobno namestile pametne klopi z možnostjo
polnjenja telefona ter pitniki s svežo vodo. S tem bi dali občanom dodaten razlog da bi se ljudje družili več na javnih površinah v
naši občini.

2.160,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

Matic Petraš
Toni Stanojević
Mitja Stopar
Maruša Furman
Petraš
Barbara obrul
Valerija Stopar
55. Valerija Fijavž
Bojan Fijavž
Tomaž Perlič
Milena Perlič
Darja Podgoršek
Miha Obrul
Katjuša Obrul
Denis Škorjanc

Postavitev otroških igral pri
domu krajanov Bezina

Predvideli smo postavitev igral, po možnosti z leseno hišico in toboganom, ter gugalnico in pitnikom.
V naselju je veliko število otrok, še posebej majhnih, kateri se veliko družijo pri domu krajanov, ureditev igral bi bila iz tega vidika
dobrodošla.
Potrebno pa bi bilo urediti ograjo, da otroci nebi teakli na cesto.

7.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

Boris Škrinjar
57. Športno društvo
TVD Partizan Loče

Preplastitev nogometnega
igrišča v Ločah

Preplastitev igrišča predlagam,ker ga uporabljajo otroci iz OŠ Loče in Športno društvo Loče. Vsak vikend se igrajo tri tekme v ligi
MNZ Slov. Konjice. Na tem igrišču igrajo tri ekipe. Športno društvo na tem igrišču prireja tradicionalni nog. turnir v počastitev
DNEVA DRŽAVNOSTI, poleg tega pa tudi letno ligo v poletnih mesecih v kateri sodeluje 12 ekip. Predlagam fino preplastitev igrišča.
Trenutna podlaga je spolzka in nevarna, še posebej ko je mokra. S preplastitvijo bi se izboljšala varnost omenjenih uporabnikov
igrišča.

13.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

Društvo Konjiška
atletska šola, KAŠ
60. so.p.
Športno društvo
Konjiški maraton

Atletski stadion ob OŠ Ob Dravinji se na tedenski ravni uporablja s strani osnovne šole in v popoldanskem času s strani približno 400
atletov. To pomeni, da stadion živi in hkrati odlično služi svojemu namenu.
V jesenskem, zimskem in pomladanskem času uporabniki pogrešajo možnost vadbe. Dejstvo namreč je, da so pokrite športne
površine v naši občini prezasedene in hkrati neprimerne za treninge atletike, na stadionu pa trenutno ni razsvetljave, ki bi jim
Razsvetljava atletskega stadiona omogočala varne treninge v popoldansko večernih urah v zgoraj omenjenem obdobju.
Zaradi posedanja tartanske atletske steze je prišlo do razpok v stezi, kjer je nujno potrebna sanacija. Stezo bo potrebno na
omejenem delu razkopati, odstraniti robnike, utrditi teren in ponovno položiti tartansko maso. Na sanacijo so posamezniki
opozarjali že pred petimi leti, a se še ni realizirala; strošek sanacije pa se zaradi odlaganja slednje povečuje (stanje stadiona je vsako
leto slabše; dolgoročno lahko postane neuporabno).
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8.000,00 € finančna ocena, predlog 30.8.

PARTICIPATIVNI PRORAČUN OBČINE SLOVENSKE KONJICE

Z.
Vlagatelj
št.

Predlog

Opis

**ocena 31.8.

62. David Gorinšek

Smejalnice (Stand up večeri)

Zavzemamo se za kulturno dogajanje znotraj občine s ciljno publiko vseh starosti.
Kulturni program želimo pripeljati bližje občanom Slovenskih Konjic, v katerem se lahko družijo, zabavajo in obogatijo družabno
kulturno življenje ob večerih.
Glavna motivacija za projektom izhaja iz ideje, da se kulturno dogajanje razširi po manjših mestih in okolici, da se ne izvaja samo v
prestolnici ali večjih mestih, kot je Maribor. Zavedamo se, da imamo na razpolago veliko kvalitetnih komikov, ki so
vredni ogleda Konjičanom in prebivalcem okoliških krajev. Smeh je glavna sestavina stand up večerov in seveda je koristno za vse
nas, da se smejimo. Druga smernica naših dogodkov je privabljanje turistov v Slovenske Konjice z angleškimi stand up večeri.
Bistvo našega predloga je razširitev kulturnega programa v Občini Slovenske Konjice s ponudbo široke palete stand up komikov, ki
se predstavijo skozi večer. Zamišljamo si sklop dogodkov Stand up večeri, ki se zgodijo vsako tretjo soboto v
času 90 min. Stand up večeri niso monokomedije, temveč gostijo 2 različna komika skupaj s povezovalcem. Vsakič pripeljemo
večjega gosta, ki je že uveljavljen komik in ga ljudje poznajo, zato jih le ta seveda privabi na predstavo. Radi bi izpeljali torej
vsako tretjo soboto v mesecu od oktobra do decembra in od februarja do aprila, v letih 2019, 2020 in 2021. Drug sklop, ki smo si ga
zamislili pa so angleški Stand up večeri, v katerih pripeljemo tuje goste; kot so Okello Dunkley in Reginald Barris, Peđa Bajovič (in
drugi). Tovrstni večeri prav tako trajajo 90 min z glavnim gostom in povezovalcem, ter slovenskim komikom za ogrevanje. Angleški
stand up večer poteka v angleškem jeziku, zato je primeren tudi za tujce, turiste, Erasmus študente, s čimer širimo turistično
ponudbo in dogajanje primerno za turiste.
Projekt bi izvedli v Kulturnem domu Slovenske Konjice. Dvorana je dovolj velika z vsemi specifikacijami in pogoji za nastop.
V načrtu so tri predstave na polletje (tri jeseni in tri spomladi) v letih 2020, 2021, 2022 – vsako polletje v teh letih torej tri. Program
bi potekal tretjo soboto v mesecu s trajanjem
90 min z glavnim gostom, spremljevalnim komikom ter povezovalcem.
Za čas pred nastopom potrebujemo plan promocije in aktivnosti, ki spadajo k temu (planiranje dogodkov, izdelava promocijskega
materiala kot so plakati, spletno
oglaševanje, promocija preko socialnih medijev, koordiniranje nastopajočih in vseh oseb vključenih v projekt, organizacija pokušine
vin – zainteresirani smo za lokalne ponudnike hrane in pijače za promocijo kulturne dediščine Slovenskih Konjic) Za izvedbo
projekta potrebujemo odrsko luč, odrskega tehnika za luč in ton. Prav tako, če vsebuje določena predstava sceno, jo je prav tako
potrebno upoštevati. Prav tako potrebujemo zaodrje za nastopajoče za potrebno pripravo na nastop. Ideja je tudi, da se pred
predstavo izvaja pokušina vin, ki pritegne obiskovalce ter prav tako druženje s komiki po predstavi. Uporabili bi seveda lokalne
pridelovalce vin.
Po izvedbi projekta se v občini Slovenske Konjice razširi kulturno dogajanje, druženje, ponudi se več dogodkov, katerih se občani
lahko udeležijo – kot tudi turisti in študentje s ponudbo angleških Stand up večerov. Stand up je zvrst, ki spodbuja razmišljanje skozi
smeh, izpostavlja aktualne tematike, problematike in širi obzorja. Širjenje zavesti o tem, kaj se dogaja okoli nas je zelo pomembna
aktivnost, ki jo želimo spodbujati. Obiskovalci se prav tako spoznajo s stand up-om, pred dogodkom se družijo, srečajo ter po
dogodku spoznajo nastopajoče. Socializacija je v današnjem svetu zelo pomembna, saj se nahajamo v svetu telefonov, tehnologije
in odtujenosti drug od drugega. Pristno druženje izven tehnološke komunikacije je

65. Jaka Mlakar

Ureditev igrišča - Ulica Toneta
Melive

Igrišče je dotrajano. Table koša so brez črt, obroči popolnoma dotrajani in uničeni z raztrganimi mrežami. Igrišče je brež črt.
Pod koši se ob deževju nabira voda zaradi česar nastane blato.

66. Ana Miličevič

Ureditev križišča - Tovarniška
cesta

Ureditev dovoza na glavno cesto pri podjetju UNIMONT, s Tovarniške ceste. Vključitev na glavno cesto je zelo nepregledna. Ovira je
tudi živa meja pri VDC Čebelica.
Nepregleden je tudi dovoz iz glavne ceste na Tovarniško cesto s strani LOČE – SLOVENSKE KONJICE, prehod za pešce je takoj za živo
meje pri VDC Čebelica.
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OPREDELITEV
KOMISIJE

6.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

1.400,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

3.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

PARTICIPATIVNI PRORAČUN OBČINE SLOVENSKE KONJICE

Z.
Vlagatelj
št.

Predlog

Opis

**ocena 31.8.

Sonja Kropej
Marija Kop
Milan Kop
Anže Kop
Slavko Kropej
Marija Kovše
Jože Kovše
Ivan Brglez
67. Simona Brglez
Matej Kop
Anže Kropej
Rok Kropej
Alojz Brumec
Tadej Gumzej
Jože Pliberšek
Erna Hlastec
Jožica Brumec

Pred 23 leti so krajani s prostovoljnimi prispevki pripomogli, da se je v KS Sp. Grušovje zgradilo igrišče, za ureditev parkirišča pa je
Ureditev parkirišča pred
zmanjkalo finančnih sredstev. Od leta 2010-2018 je KS vsa sredstva za investicije namenila za izgradnjo doma krajanov, ki je v
športnim igriščem Sp. Grušovju neposredni bližini športnega igrišča. Ureditev parkirišča je bila že v planu investicij KS za leto 2017, vendar nam je zmanjkalo
finančnih sredstev. Predlagamo, da se investicija izvede v letu 2020.

69. Jaka Mlakar

V leti 2020 dobrodelni Leo klub Konjice pripravlja prvi veliki dobrodelni koncert, ki se bo odvijal 3.4.2020 (potrjen termin) v športni
dvorani Slovenske Konjice. Zbrana sredstva od prodaje kart in spozorstev bodo namenjena za nakup guganice primerne za osebe na
Ureditev prostora za postavitev
invalidskih vozičkih.
gugalnice namenjene invalidom
Za nakup gugalnice bi poskrbel dobrodelni Leo klub Konjice.
na invalidskih vozičkih
V sklopu projekta "Participativni proračun" prijavljamo ureditev podlage in ureditev prostora, kjer bi se lahko gugalnica namestila.
Gugalnica bi bila postavljena na območju OŠ v Parku.

Marko Veranič
Elvis Veranič
70. Jure Levart
Martin Zidanšek
Matej Keblič

Ureditev športnega parka v KS
Zeče

Obstoječe nogometno igrišče želimo razširiti še z igriščem za odbojko na mivki, dodati razsvetljavo igrišča, namestiti koše za smeti,
pitik vode, igralo za otroke ter ograditi celotni kompleks. S tem projektom bi obstoječemu igrišču dodali dodano vrednost, prostor
bi postal privlačnejši za družine z otroki ter tudi ponudil možnosti dodate rekreacije (odbojke). Želimo, da športni park postane
središče druženja krajanov. Za izvedbo projekta je potrebno najprej očistiti zemljišče, kjer je predvideno igrišče za odbojko
(zemljišče je locirano v nadaljevanju igrišča za nogomet in je v lasti KS). Prostor je namreč razmeroma zaraščen z grmičevjem in
manjšimi drevesi. Igrišče za odbojko na mivki bi bilo izvedeno v skladu za navodili in standardi tovrstnih igrišč. Predvidevamo
naslednje aktivnosti:
-Izkop (18x6m2), drenaža, filc, nasutje mivke(minimalno 30 cm), postavitev mreže, nabava pregrinjala …
-Kompletna ograditev športnega parka z zaščitnimi mrežami
-Ob gozdu, kjer je senca, postavitev kombiniranega otroškega igrala (plezalo in gugalnica)
-Iz obstoječe omarice je potrebno napeljati dodatni električni vir za dodatne reflektorje (vsaj dva – ob igrišču za odbojko)
-Namestitev ekološkega otoka ali vsaj košev za ločeno zbiranje odpadkov (situacija je trenutno rešena le delno z zabojniki)
-Namestitev pitnika za vodo (vodovod je že pripeljan do igrišča). Torej postavitev vodovodnega jaška in pitnika za vodo.
S pripravo projektne dokumentacije bi pričeli v začetku leta 2020, z izvedbo pa v drugi polovici leta 2020 oziroma najkasneje v prvi
polovici 2021.
Po izvedbi projekta bo prostor postal privlačnejši za krajanke in krajane, predvsem pa bo nudil možnosti druženja in rekreacije
različnim generacija. Dejstvo je, da naša KS takšnega prostora trenutno nima.

8

OPREDELITEV
KOMISIJE

12.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

2.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

24.710,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

PARTICIPATIVNI PRORAČUN OBČINE SLOVENSKE KONJICE

Z.
Vlagatelj
št.

72.

73.

Anja Milošič
Šalamun

David Esih
Iris Rasperger

Predlog

Opis

**ocena 31.8.

OPREDELITEV
KOMISIJE

Zavarovanje šolske poti

Šolska pot v Ločah na Slomškovi ulici poteka po izredno nevarnem, ozkem pločniku. Najbolj nevaren odsek je med avtobusno
postajo in uvozom v Prešernovo ulico. Ob prenovi lansko leto je bil pločnik še nekoliko zožan, v resnici pa bi ga bilo potrebno širiti.
Pločnik dodatno zožuje nasaditev cipres tam živečega lastnika hiše, ki posega na območje pločnika.
Nujno potrebna bi bila postavitev količkov z verigo.
Pločnik je ob zelo hitrem in gostem prometu, ki poteka po Slomškovi ulici izredno nevaren za vse krajane. Glede na to, da tam
poteka šolska pot, in učenci tam čakajo na šolski avtobus, je zadeva še toliko bolj nujna.

4.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP

Zunanje klopi

Postavitev klopi pri stanovanjskih blokih na Kajuhovi ulici v Slovenskih Konjicah bi bilo potrebno izvesti v kratkem, saj jih trenutno
ni. Z postavitvijo zunanjih klopi bi se povečal obisk obnovljenih igrišč.
Že nekaj let opažam,da ni nikjer klopi pri stanovanjskih blokih na Kajuhovi ulici.Pohvalila bi obnovo igrišč, bi pa bilo zelo
praktično,da bi bile zraven se kakšne zunanje vrtne klopi,saj jih pogrešamo in veliko staršev z malimi otroci sedaj poseda po
travnikih saj se nimajo kam posesti. Ker je tudi veliko starejših bi tudi njim odgovarjal kratek postanek in počitek. Lahko so
preproste lesene in okvirno v roku enega meseca mislim da bi bil projekt izvedljiv. Rezultat bi bil: bolj sproščeni stanovalci, tudi
pohodniki in turisti. Starši z otroci bi ostajali dlje časa na igriščih.

1.000,00 €

izpolnjuje kriterije za umestitev
za PP
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