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Nagovor župana
Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Pred nami je izvedba 2. participativnega proračuna v občini Brežice, ki smo ga v takšni obliki
prvič izvedli v letu 2019. V lanskem in letošnjem letu smo uresničili oz. uresničujemo 16
projektov, ki ste jih sami izglasovali izmed 31 svojih predlogov. Za projekte smo v letih 2020 in
2021 namenili 200.000 evrov. Ne glede na stopnjo pripravljenosti projektov participativnega
proračuna – nekateri so bili podrobno pripravljeni, nekateri pa šele na ravni ideje o projektu,
na Občini nismo izločali projektov in smo poiskali možnosti za njihovo uresničitev. Eden od
projektov je prerasel meje participativnega proračuna, to je projekt razgledne ploščadi pod
Svetim Vidom, ki ga je Občina uvrstila med projekte turističnih atrakcij. Projekt otroškega igrišča pri Trobentici pa je
zahteval veliko več časa in dela, saj je bilo potrebno urediti lastništvo zemljišča, ki ni javno dobro. Podžupanja Mila
Levec je prevzela koordinacijo izvajanja projektov participativnega proračuna in skrbno bdela nad izvajanjem ter s
pobudniki projektov ter društvi in krajevnimi skupnostmi sodelovala vse do uspešne uresničitve projektov.
Proračun Občine Brežice je vedno pripravljen na podlagi potreb in želja občanov, ki jih prepoznajo v lokalnem okolju
občinske službe, krajevne skupnosti, javni zavodi, društva oz. jih predstavite občani sami. Vsi projekti in investicije
so namenjeni izboljšanju življenja v občini ter enakomernemu razvoju vseh krajev naših 20 krajevnih skupnosti.
Občina skrbi za uravnotežen razvoj vseh področij življenja – od prostorskega urejanja okolja do osnovnega zdravstva,
predšolske vzgoje in izobraževanja do zagotavljanja dostopa do čiste pitne vode, skrbi za ohranjanje okolja, naravne
in kulturne dediščine ter spodbujanje razvoja tako gospodarstva kot društvenega življenja.
S podajanjem predlogov na krajevne skupnosti in neposredno na občino ste občanke in občani že v preteklih
letih sooblikovali proračune občine Brežice. Primeri dobrih praks, ko ste občani predlagali projekte za vključitev v
proračun so npr. rolkarski poligoni/skate park pri HE Brežice, tudi pumtrack poligon, ki je urejen na travniku v bližini
Strokovno izobraževalnega centra Brežice in se razteza na skoraj 1.000 m2. Oba projekta predstavljata pomembno
pridobitev na področju športne infrastrukture in dodatno možnost za aktivno preživljanje prostega časa za mlade in
otroke. Na predlog občanov smo v pretekle proračune Občine Brežice vključili tudi ureditev otroških igrišč in številne
modernizacije odsekov občinskih cest in javnih poti ter ostale investicije.
Veseli me, da ste se občanke in občani tako aktivno vključili v zbiranje predlogov in glasov za projekte participativnega
proračuna v vaših krajih. Participativni projekti so okrepili in povezali skupnosti vaščanov in krajanov pa tudi
predlagatelje z občinsko upravo. Občani ste lahko iz prve roke izvedeli in izkusili, kaj vse je potrebno (dokumentacija,
javno naročilo, zakonodaja) za uspešen potek projekt vse od zamisli pa do uresničitve.
Verjamem, da se boste občanke in občani aktivno vključili in sodelovali tudi pri pripravi participativnega proračuna za
leti 2022 in 2023 ter da bomo skupaj uresničili vaše želje.

Vaš župan Ivan Molan
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Izvedba projektov 2020/2021
Od idej do realizacije

V preteklih dveh letih mi je bila zaupana vloga skrbnice projektov participativnega
proračuna, ki sem se jo, zaradi iskrenega veselja, da bodo naši občani v manjših krajih
lahko uresničili svoje dolgoletne želje, zelo razveselila.
Ob zavedanju, da večje sodelovanje občanov pri soodločanju o sami realizaciji projektov, ki so jih
predlagali sami, povečuje tudi njihov interes za aktivno družbeno delovanje, nas je ves čas vodilo
prepričanje, da le tesna vez med Občino in samimi predlagatelji lahko prinese dobre rezultate.
Po uvodnih srečanjih s predlagatelji ter predstavniki strokovnih služb Občine Brežice, kjer
smo se še enkrat pogovorili o zapisanih predlogih in željah, smo pričeli s pripravljanjem
potrebne dokumentacije. Mnogi projekti so bili zastavljeni tako, da je delo steklo brez večjih zapletov in so se v kratkem
času tudi zaključili. So pa med njimi bili tudi takšni, ki so nam dodobra pretresli zastavljene načrte. Največ izzivov je
bilo z umestitvijo objektov oziroma ureditev v prostor, saj smo morali upoštevati vse zakonsko predpisane določbe.
Ravno tako smo namenili veliko časa pridobivanju potrebnih soglasij raznih služb, ki so pogojevala delo na določenih
območjih. Nemalokdaj smo trepetali tudi zaradi potrebnih služnosti fizičnih oseb, ki bi, v kolikor jih lastniki ne bi dovolili,
lahko ogrozile izvedbo projekta. Pri nekaterih projektih smo vozili »slalom«, se izmikali zemljiščem, kjer njihovi lastniki
niso želeli sodelovati, ter iskali tiste, ki so prepoznali dobrobit projektov za širšo skupnost.
Predlagatelji ter vsi tisti, ki so bili vključeni v samo izvedbo so bili velikokrat presenečeni, koliko dokumentacije, dela
in časa je potrebno za realizacijo tudi majhnih projektov. Velikokrat je bilo slišati, da iz oči uporabnika zgleda vse
preprosto in da bodo sedaj, po tej izkušnji, zagotovo spremenili svoje mišljenje.
Občina Brežice daje projektom participativnega proračuna zares velik pomen in zato je izjemno pomembno, da so
predlagatelji ves čas aktivno vključeni in sodelujejo tako z Občino, kot s samimi izvajalci, saj izvedba zahteva nenehna
prilagajanja in spreminjanja, ki pa morajo na koncu biti sprejeta tako, da je upoštevana želja samih predlagateljev.
Ob iztekajočem se drugem letu projektov iz naslova participativnega proračuna lahko sklenemo, da so mnogi kraji
bogatejši za otroška igrala, opremo za razgibavanje, posodobljene večnamenske dvorane, rekreativne poti in še
mnogo drugih materialnih vsebin, ki ustvarjajo pogoje za kvalitetnejše bivanje naših občanov.
A kar mene še bolj veseli, je spoznanje, da so projekti participativnega proračuna povezali ljudi med sabo, kar je
neprecenljivo. Sprva so se združili že pri sami prijavi na razpis ter pridobivanju zadostnega števila glasovnic, kjer
so nekateri pokazali izjemno iznajdljivost. V nadaljevanju pa so zopet stopili skupaj in se trudili, da bodo njihovi
sokrajani dobili največ, kar lahko. Mnogo fizičnih del so opravili kar sami, vključili so se tudi lokalni obrtniki, ki so
nekatera dela opravili brezplačno, vse z namenom, da bo ostalo več denarnih sredstev za drugo opremo.
Do konca letošnjega leta bomo z izvedbo pripeljali še nekaj letošnjih projektov in jih predali v uporabo našim
občanom. Projekti prvega leta pa so, po pričevanju predlagateljev, lepo sprejeti v okolju in se že aktivno uporabljajo.
Kljub temu, da smo se včasih znašli v situaciji, kjer ni bilo videti rešitve, smo z dobrim sodelovanjem s predlagatelji
ter Občino Brežice vedno našli rešitev, ki je na koncu privabila nasmeh na obraze in dala vedeti, da smo oboji naredili
nekaj dobrega za naše ljudi. In to je to, kar največ šteje.

Mila Levec, podžupanja
Skrbnica projektov participativnega proračuna
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Razpis za predloge projektov 2022/2023
MOJA SKUPNOST-SODELUJEM!
Participativni proračun občine Brežice za leti 2022 in 2023
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno
občanke in občani. V občini Brežice bo v letih 2022 in 2023 namenjenih za projekte, ki po mnenju občank in občanov
izboljšujejo kakovost življenja, predvidoma 200.000 EUR. Skupno bo lahko tako realiziranih okoli 15 projektov, odvisno
od ocenjene vrednosti posameznega. Predloge za projekte bodo oblikovali občanke in občani. Skladnost projektnih
predlogov s cilji in zmožnostmi občine bo preučila Komisija za vloge in pobude občanov, dokončni projektni predlogi
pa bodo podani na glasovanje občankam in občanom. Projektni predlogi, ki bodo prejeli najvišje število glasov, bodo
umeščeni v proračuna občine za leti 2022 in 2023. Projekte Občina zbira od 22. 9. do 22. 10. 2021, glasovanje pa bo
potekalo od 8. 11. do 12. 11. 2021. Želite sodelovati v postopku, sami pa ne nameravate oddati projekta? Prijavite se v
komisijo za vloge in pobude občanov. Prijave na Občini Brežice zbirajo do 8. 10. 2021.

POZIV ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV OBČANK IN OBČANOV
Občina Brežice objavlja razpis participativnega dela proračuna za proračunski leti 2022 in 2023. Občanke in občani na
predpisani vlogi oddajo svoje predloge investicijskih projektov za proračun občine.
V letih 2022 in 2023 je namenjenih za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja
predvidoma 200.000 EUR. Skupno bo v izvedbo v proračun umeščenih predvidoma 15 projektov.
Predloge za projekte bodo oblikovali občanke in občani. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine
bo preučila Komisija za vloge in pobude občanov, dokončni projektni predlogi pa bodo podani na glasovanje občankam
in občanom. Projektni predlogi, ki bodo prejeli najvišje število glasov, bodo umeščeni v izvajanje proračuna občine
za leti 2022 in 2023.

MERILA ZA UPRAVIČENOST PREDLOGOV PROJEKTOV
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednja merila:
1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Brežice.
2. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti
občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.
3. Predstavlja investicijo in je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Brežice in da ga je

4.

mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti.
Je zastavljen v prostoru na lokaciji, kjer je izvedljiv, skladno z veljavnimi prostorskimi podlagami Občine
Brežice kar prijavitelj pred oddajo vloge preveri na Oddelku za prostor Občine Brežice.
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5. Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:

6.
7.
8.
9.
10.

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. 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 zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje
drugih dejavnosti varstva okolja.
Izgradnja, upravljanje in vzdrževanje igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, parkov, trgov in
drugih javnih površin.
Izveden bo na območju občine.
V preteklosti še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine Brežice.
Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna
finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov s strani Občine Brežice.
Je finančno ovrednoten med 5.000 in 15.000 EUR
Je umeščen v enega od 4 območij občine, ki predstavljajo volilne enote.

MERILA, VEZANA NA PREDLAGATELJE
1. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov s
2.
3.
4.

stalnim bivališčem v občini Brežice, ki do dne oddaje pobude dopolni 15 let.
Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična
oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).
Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 1 projektni predlog. Če gre za skupine, lahko kot
podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v eni skupini predlagateljev.
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.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA
Predvidena višina razpoložljivih sredstev, ki bodo zagotovljena za izvedbo izbranih projektov, v proračunu Občine
Brežice je 100.000 EUR v letu 2022 in 100.000 EUR v letu 2023.
V vsakem od 4 območij občine bodo financirani projekti v skupni višini do 30.000 EUR, pri čemer bo na posamezno
krajevno skupnost financiran največ 1 projekt.
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Iz občinskih proračunov 2022 in 2023 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na posameznem
območju prejeli največje število glasov. Če bodo po tem ključu na posameznem območju ostala nerazporejena
sredstva, bo v financiranje poleg teh uvrščen tudi najvišje uvrščen predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče
financirati. O tem, ali bo posamezen izglasovan projekt izveden v letu 2022 ali 2023, bo odločala Komisija za vloge
in pobude občanov.

i

Prednostno bodo obravnavani projekti krajevnih skupnosti, ki v preteklem obdobju participativnega
proračuna (2020 in 2021) niso imele odobrenega projekta participativnega proračuna.

KDO PREVERJA PROJEKTNE PREDLOGE?
Prispele projektne predloge preveri 5 članska Komisija za vloge in pobude občanov. 4 člane komisije imenuje Občinski
svet Občine Brežice na podlagi prispelih vlog na javni poziv Občine Brežice, kjer lahko kandidirajo zainteresirani
občanke in občani s stalnim prebivališčem na območju občine Brežice, ki niso člani nobenega od organov občine ali
krajevne skupnosti. Člani komisije ne smejo nastopiti v vlogi predlagatelja projektov. 1 člana komisije iz zainteresirane
javnosti imenuje župan.

KAKO POTEKA GLASOVANJE?
Glasovanje bo potekalo od 8. do 12. 11. 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. Svoj glas oddajo na predpisani glasovnici.
Glasovnice so objavljene na www.brezice.si.
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4 OBMOČJA, PO KATERIH SE RAZVRŠČAJO PROJEKTI
obsegajo območja sledečih krajevnih 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
» Območje 4: Bizeljsko, Artiče, Pišece, Pečice, Križe, Sromlje

i

Javni poziv za člane Komisije za vloge
in pobude občanov

Občina Brežice objavlja javni poziv za imenovanje članov Komisije za vloge in pobude občanov, ki jih bodo
podali na poziv participativnega proračuna občine Brežice za leti 2022 in 2023, »Moja skupnost-sodelujem!«.
Na javnem pozivu lahko kandidirajo zainteresirani občanke in občani s stalnim prebivališčem na območju
občine Brežice, ki niso člani nobenega od organov občine ali krajevne skupnosti. Član komisije ne sme
nastopiti v vlogi predlagatelja projekta.
Svojo vlogo, ki vsebuje motivacijsko pismo z navedenimi referencami na področju dela lokalne skupnosti,
lahko vsi zainteresirani posredujejo po elektronski pošti na naslov obcina.brezice@brezice.si ali navadni
pošti do petka, 8. oktobra 2021, na naslov Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
Štiri člane komisije bo, na podlagi prispelih vlog, imenoval Občinski svet Občine Brežice. Enega člana komisije
iz zainteresirane javnosti imenuje župan.
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Projekti in predlagatelji 2020/2021
Igrišče Trobentica
Vrednost projekta: 14.980,00 EUR (20: 14.100,00 EUR/ 21: 880,00 EUR)
Predlagatelj je s projektom predlagal ureditev odbojkarskega igrišča in
igrišča za najmlajše v naselju Trobentica v mestu Brežice.
Številnim otrokom in mladostnikom so želeli omogočiti prostor, kjer bi
preživljali svoj prosti čas ob gibanju, v igri s sovrstniki in jih, tudi na ta način,
vzgojiti v ljudi, ki se bodo znali družiti med seboj, povezati in sodelovati.
V izvedbi projekta se je Občina soočila s ključnim vprašanjem njegove
lokacije. Predlagatelj je to zastavil na parcelah v privatni lasti, zato je
bilo potrebno najprej pristopiti k pridobivanju zemljišča. Predlagana so
bila del stečajnega postopka, v katerem so pridobila novega privatnega
lastnika. Ta soglaša, da se del enotne parcele bivše Tovarne pohištva
razdeli na način, da Občina odkupi del, namenjen ureditvi igrišča.
Trenutno poteka sprememba prostorskih podlag (OPPN), s katerimi bo
podrobneje določena lokacija. Po tem bo Občina pristopila k odkupu
tega dela. Predlagatelji so s projektom dosegli, da bo Občina odkupila
zemljišče, potrebno za igrišče, ki bo tako lahko izvedeno v prihodnje.
Predlagateljica: Bojana Zevnik s skupino

Ureditev športno - učnega prostora
ob reki Krki v Župeči vasi
Vrednost projekta: 13.800,00 EUR (20: 13.800,00 EUR/ 21: /)
Predlagatelj je predlagal ureditev športno učnega prostora ob reki Krki,
natančneje v Župeči vasi, ki bi bil namenjen vsem krajanom, neformalnim
skupinam, predvsem pa skupinam za izvedbo izobraževalnih delavnic v
naravi. Na prostoru je predlagatelj predvidel postavitev otroških igral,
klopi in miz z nadstrešnico, košev za odpadke, ureditev travnatega
igrišča in plavajočega priveza za čolne.
Projekt je bil izveden v celoti. S sredstvi proračuna so na predvidenem
območju postavljeni pergola, mize, klopi in koši ter oprema za razgibavanje.
Predlagatelj: Andrej Pungerčar s skupino
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Obnovitev asfaltnega igrišča v Krški vasi
Vrednost projekta: 14.200,00 EUR (20: 14.200,00 EUR/ 21: / )
Predlagatelj je s projektom predlagal preplastitev asfaltnega igrišča, ki
je hkrati osrednji prostor vaškega športnega, kulturnega in družabnega
dogajanja.
Predlagan projekt je bil izveden v celoti. S preplastitvijo je asfaltno
igrišče pridobilo osveženo podobo. V projektu so bile obnovljene tudi
lesene klopi ob igrišču.
Predlagatelj: Jaka Piltaver s skupino

Vadbeni park in družabna točka v Globokem
Vrednost projekta: 14.700,00 EUR (20:14.700,00 EUR/ 21:/ )
Predlagatelj je predlagal ureditev obstoječega zabojnika, postavljenega
ob igrišču, da bi s tem omogočil izvajanje razširjenih vsebin ob vsakem
vremenu. Projekt je predvideval tudi dodatno športno opremo.
Projekt je bil izveden v celoti in sicer tako, da se je zraven obstoječega
zabojnika postavila samostojna lesena zunanja učilnica, ter fitnes
naprava z ustrezno podlago (slednje je še v izvedbi).
Za končno izvedbo projekta je predlagatelj projekt, v sodelovanju s
krajevno skupnostjo, šolo in športnim društvom nadgradil in zanj pridobil
tudi dodatna sredstva na drugih razpisih.
Predlagatelj: Bojan Hotko s skupino

Medgeneracijski park Sela
Vrednost projekta: 14.500,00 EUR (20: 525,80 EUR/ 21:13.974,20 EUR)
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Predlagateljica s skupino pobudnikov je predlagala ureditev zunanjega
prostora z opremo za prostočasne aktivnosti krajank in krajanov.
Projekt je izveden na lokaciji ob gasilskem domu v Selah, kjer so na
zunanjih površinah postavljene fitnes naprave ter otroška igrala. Prostor
je tako dobil dodano vrednost s ponudbo novih vsebin za preživljanje
prostega časa prebivalcev in obiskovalcev.
Predlagateljica: Zdenka Petelinc s skupino

Ureditev travnatega igrišča ob PŠ Kapele
Vrednost projekta: 14.774,20 EUR (20: 14.774,20 EUR/ 21:/ )
Namen projekta je bil ureditev travnatega igrišča ob obstoječem
asfaltiranem igrišču pri podružnični osnovni šoli Kapele.
Predlagani projekt je izveden v celoti. V podaljšanju obstoječega
asfaltnega igrišča je urejeno zaraščeno kmetijsko zemljišče, kjer je
zasajeno raznovrstno češnjevo drevje, z namenom omejevanja vdora
divjadi postavljena ograja ter umeščeno merilno/opazovalno mesto
naravnih pojavov in stanja okolja, nameščeno na otroško igralo. Tako
urejena površina je namenjena za učne potrebe otrokom vrtca in
učencem podružnične šole kot tudi krajankam in krajanom za izvajanje
prostočasnih izobraževalnih aktivnosti.
Predlagatelj: Robert Lubšina

Artiška pot zdravja
Vrednost projekta: 14.900,00 (20: 14.900,00/ 21:/ )
Predlagatelj je s projektom predvidel nakup potrebne infrastrukture in
vadbenih elementov za postavitev 4 gibalnih postaj za krepitev mišic,
ravnotežja, dihalne vaje ter postajo z razteznimi vajami na obrobju
Banove domačije.
Projekt je bil izveden v celoti ter nadgrajen z vsebinami, ki jih razvija krajevna
skupnost in turistično društvo na širšem območju Banove domačije.
Predlagatelj: Rok Deržanič s skupino

Praznično novoletna okrasitev vasi Pišece
Vrednost projekta: 3.000,00 EUR (20: /21: 3.000,00 EUR)
Predlagatelj je želel s projektom kupiti led lučke in ostalo potrebno
opremo za praznično okrasitev kraja. Ustrezno je želel nadgraditi javno
razsvetljavo, da bo ta omogočala enostaven priklop razsvetlitve.
Projekt je izveden v celoti kot načrtovan.
Predlagatelj: Mira Starc s skupino
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Večgeneracijska in večfunkcijska ureditev
okolice Doma krajanov v Križah
Vrednost projekta: 11.000,00 EUR (20: 11.000,00 EUR/ 21:/ )
Predlagatelj je predvidel opremljanje zunanje javne površine ob domu
krajanov z opremo, ki bi omogočala druženje na prostem in dodatne
vsebine krajankam in krajanom.
Izvedena je bila nabava in postavitev otroških igral, malih golov ter naprav
za ulično vadbo (Street Workout) za odrasle. Prostor je bil opremljen s
koši za smeti, postavljene so klopi. Nabavljen pa je bil tudi projektor z
zvočniki s ciljem, da se v prihodnosti na prostoru izvede letni kino.
Predlagateljica: Damjana Arh s skupino

Ureditev otroškega igrišča in postavitev
igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi
Vrednost projekta: 6.693,00 EUR (20: /21: 6.693,00 EUR)
Predlagatelj želi s projektom urediti otroško igrišče s postavitvijo igral na
območju med nogometnim igriščem in Domom krajanov v Mrzlavi vasi.
V izvedbi projekta je bilo, glede na prostorske podlage potrebno
spremeniti lokacijo izvedbe. Tako se je v projektu uredila travnata
površina nad igriščem, v izvajanju pa je opremljanje z otroškimi igrali.
Predlagatelj: Boštjan Gregorič s skupino

Travnato igrišče na prostem Pirošica
Vrednost projekta: 9.664,80 EUR (20: /21: 9.664,80 EUR)
Predlagatelj je načrtoval ureditev prostora za medgeneracijsko
preživljanje prostega časa, druženje, šport in rekreacijo.
Za izvedbo projekta je bilo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje na
podlagi katerega bo vzpostavljen opremljen prostor, skladno z začrtanim.
Predlagatelj: Karmen Štefanič s skupino
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Akustika v večnamenski dvorani Skopice
Vrednost projekta: 10.000,00 EUR (20: /21: 10.000,00 EUR)
Predlagatelj je želel s predlogom projekta urediti akustiko večnamenske
dvorane Skopice.
V izvedbi projekta so bili dobavljeni in montirani akustični paneli, ki
bodo prispevali k boljšemu zvoku v dvorani, prijetnejšemu počutju tako
obiskovalcev kot tudi večji izoliranosti objekta.
Predlagatelja: Jože Voglar in Davor Kalin

Ureditev ekoloških otokov v KS Bizeljsko
Vrednost projekta: 13.300,00 EUR (20: /21: 13.300,00 EUR)
Predlagateljica želi urediti območje ekološkega otoka ob pokopališču,
ki je velikokrat slaba podoba kraja. Zaradi svoje dostopnosti pogosto s
kapaciteto ne zadošča količini odloženih odpadkov, zato jih obiskovalci
posledično odlagajo ob zabojnikih. Tako so ti sami podoba neurejenega
odlagališča.
Z izvedbo projekta bo na območju postavljen betonski podest s panelno
ogrado, kamor bodo lahko postavili 8 zabojnikov. Za lepši videz bodo
zasajene trajnice. V primeru zadostnih sredstev bo urejen tudi ekološki
otok pri Šeširju v Stari vas, pri dveh otokih pa bo postavljen podest.
Predlagateljica: Mateja Kmetič

Rehabilitacijski in rekreacijski studio Pečice
Vrednost projekta: 14.920,00 EUR (20: /21: 14.920,00 EUR)
Predlagatelj je načrtoval v domu krajanov Pečice ureditev kopalnice in
garderobe ter nakup fitnes in kardio naprav za namen vadbe krajanov.
V obsegu predvidenih sredstev in ponudbe na trgu sta bila v projektu
izvedena nakup in namestitev fitnes in kardio naprav v Večnamenskem
domu Pečice.
Predlagatelj: Miha Močnik
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Rekreativna tekaška steza
Vrednost projekta: 14.568,00 EUR (21: 14.568,00 EUR)
Predlagatelj je želel z izvedbo projekta urediti rekreativno tekaško
stezo, ki bo potekala ob ograji obstoječega atletskega stadiona in bo
namenjena rekreativcem tako v času, ko stadion uporabljajo za svojo
vadbo atleti kot takrat, ko je stadion zaprt.
Sama izvedba projekta je tesno povezana s pridobivanjem zemljišč
in soglasij lastnikov sosednjih parcel za izvedbo. Ocenjujemo, da
bodo znotraj izvedbe participativnega projekta pridobljena potrebna
dovoljenja, da bo moč le-tega realizirati v prihodnjih načrtih nadgradnje
atletskega stadiona.
Predlagatelj: Jure Rovan s skupino

Ureditev skupne javne površine v vasi
Črešnjice - prenova in izgradnja otroškega
igrišča ter prostora za aktivno druženje mladih
Vrednost projekta: 11.000,00 (20: /21: 11.000,00 EUR)
Predlagatelj želi na že obstoječem območju obnoviti asfalt košarkarskega
igrišča, zamenjati koš ter postaviti zunanja otroška igrala.
Projekt je v izvedbi in bo realiziran skladno z zastavljenim ob upoštevanju
pridobljenih ponudb v obsegu predvidenih finančnih sredstev.
Predlagatelj: Matej Kovač s skupino
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Vse informacije na voljo
Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
E: moja.skupnost@brezice.si
T: 07 620 55 00
Kontaktni osebi:
Mila Levec, Patricia Čular
www.brezice.si
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»

RAZPIS «

Moja skupnost– sodelujem!
Participativni proračun občine Brežice za leti 2022/2023
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