
Območje 5

1
Naslov projekta: AVTOBUSNA POSTAJA
Predlagatelj: ALEŠ ERMAN
Opis projekta: Šolarji čakajo na avtobus ob odcepu ceste v vas Spodnji Otok v vseh vremenskih razmerah. Predlog 
je usmerjen v postavitev delno zaprtega postajališča na lokaciji, ki je locirana na nasprotni strani od kapelice sv. 
Janeza Nepomuka. Na ta način bo povečana varnost otrok.

Vrednost: 10.000 EUR

2
Naslov projekta: OGLASNE TABLE/KOZOLCI
Predlagatelj: ALEŠ ERMAN
Opis projekta: Oglasni panoji/kozolci v krajevni skupnosti so dotrajani, zato se predlaga postavitev novih - enot-
nih. Postavitev novih bo izboljšala izgled javnih površin.

Vrednost: 4.000 EUR

3
Naslov projekta: POPRAVILO MOSTU PRI ANDREJEVI KAPELICI, SANACIJA 
KAPELICE
Predlagatelj: ALEŠ ERMAN
Opis projekta: Struga potoka, ki teče ob Andrejevi kapelici, spodjeda teren, ki počasi polzi in ruši kamnit velban 
most, kapelica pa se nagiba v smeri k potoku. Z namenom zaustavitve propadanja kapelice in mostu se predlaga 
sanacija brežine, sanacija starega oz. izgradnja novega mostu in utrditev podlage pod kapelico na način, da se 
poravna v prvotno navpično lego.

Vrednost: 13.000 EUR

4
Naslov projekta: RAZŠIRITEV BANKIN
Predlagatelj: ALEŠ ERMAN
Opis projekta: Ozka cesta z ozkimi bankinami skozi vas Spodnji Otok (od odcepa v vas do prvih hiš in od vaškega ko-
rita z vodo pod cerkvijo sv. J. Krstnika na vzhodni strani, ob travniku vse do mostu čez potok, ki teče mimo Andrejeve 
kapelice) ne zagotavlja ustrezne varnosti udeležencev v prometu na relaciji Podvin - Spodnji - Zgornji Otok. Zato je pre-
dlagana razširitev bankin/ceste na navedenem odseku. Na ta način bodo imeli pešci prostor za varno hojo ob cestišču.

Vrednost: 10.000 EUR

Begunje na Gorenjskem, 
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5
Naslov projekta: PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V KRPINU
Predlagatelj: PETER KOLMAN
Opis projekta: Rekreacijski center Krpin je bil v občini eden prvih z zgledno urejenim otroškim igriščem, ki pa ga 
je treba posodobiti in urediti v sodobno, varno in atraktivno otroško igrišče. Zato se predlaga namestitev ustreznih 
certificiranih igral, zamenjava dotrajanih delov, barvanje, namestitev ustreznih podlog na mestih, kjer so že dotraja-
ne, zamenjava dotrajanih igral oz. namestitev novih.

Vrednost: 9.950 EUR

6
Naslov projekta: UNIVERZA ZA 2. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Predlagateljica: PETRA ČEBULJ
Sopredlagatelja: Primož Čebulj, Bogdana Čebulj
Opis projekta: Projekt je namenjen aktivnim odraslim. Problem današnje ponudbe izobraževanj je, da je večinoma 
namenjena ali mlajši populaciji ali pa starejšim. Aktivne generacije pa večinoma tako pestre ponudbe izobraževanj 
nimajo. S spodbujanjem netradicionalnih aktivnosti bi aktivne odrasle spodbudili k odkrivanju novih hobijev in 
večanju socialnih stikov. Projekt predvideva organizacijo predavanj in izobraževanj za aktivno odraslo populacijo.

Vrednost: 2.100 EUR

7
Naslov projekta: PODGORSKA PEŠPOT
Predlagateljica: ANDREJA MRAK
Sopredlagatelja: Matevž Langus, Božena Kokalj
Opis projekta: Projekt pešpoti, ki povezuje vasi s skupnim imenom Podgora (Slatna, Srednja vas, Zadnja vas, Mla-
ka), povezuje že obstoječe pohodne poti v KS Begunje in KS Brezje. Poti in steze se mestoma zaraščajo in opuščajo, 
zato se predlaga njihova ureditev. V okviru projekta se označi celotna trasa pešpoti z usmerjevalnimi in informa-
tivnimi tablami s prikazom zanimivosti ob poti. Urejanje se izvede v dolžini okoli 4.000 metrov z vstopom v Slatni 
(poljska pot) do gozda in potoka Peračica in gozda Žalostna gora, kjer se delno uredi obstoječa steza ter mostički 
čez potoke. Pot se nato nadaljuje proti Brezjanski poti miru, vmes pa se odcepti proti SV ob gozdnem robu Žalostne 
gore in nato po grebenu in poljski poti do Sv. Lucije do Zadnje vasi.

Vrednost: 15.000 EUR

8
Naslov projekta: POSTAVITEV SOLARNE SVETILKE NA ULICI V VASI SLATNA 
DO HIŠE ŠT. 3
Predlagateljica: MARIJA KAVČIČ ZUPAN 
Opis projekta: Na začetku ulice v vasi Slatna do št. 3 ni javne razsvetljave na cesti, ki jo uporabljajo tudi otroci. Za 
zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu se predlaga postavitev solarne svetilke, da bo ulica osvetljena.

Vrednost: 2.500 EUR



9
Naslov projekta: IZDELAVA DOKUMENTACIJE DGD ZA IZVEDBO 
REKONSTRUKCIJE VEČNAMENSKEGA OBJEKTA
Predlagateljica: MONIKA ŠTEFELIN
Sopredlagatelji: Bogdan Dacar, Klemen Štefelin, Irena Hajnrihar, Marija Kavčič Zupan
Opis projekta: Krajani v Begunjah nimajo dvorane za kulturne, izobraževalne in družabne dejavnosti. Takšna dvo-
rana bi obogatila življenje v kraju. Predlaga se, da se za obstoječi večnamenski objekt z gasilskim domom na loka-
ciji v centru Begunj izdela projektna dokumentacija (DGD) za izvedbo rekonstrukcije obstoječega večnamenskega 
objekta, v katerem bi se v zgornjih prostorih pridobil prostor za kulturno dvorano.

Vrednost: 9.897 EUR

10
Naslov projekta: LESENE OGRAJE V DRAGI
Predlagateljica: MARIJA HROVAT
Opis projekta: Na poti skozi dolino Drage se nahajata dva mostova, na kateri so dotrajane in na več mestih poško-
dovane ograje. Gre za ograjo na mostu čez Črni potok v bližini pašnika in ograjo tik pred gostilno Draga (most čez 
Begunjščico). Za zagotavljanje ustrezne varnosti se predlaga, da se navedeni ograji obnovita oziroma zamenjata z 
novimi - lesenimi.

Vrednost: 15.000 EUR

11
Naslov projekta: JAVNA RAZSVETLJAVA V DELU NASELJA POLJČE
Predlagateljica: ZDENKA NEDELJKOVIČ
Opis projekta: V delu naselja Poljče (od hišne št. 38 do 45) še ni urejene javne razsvetljave. V tem delu naselja živi 
približno 55 stanovalcev. Za zagotavljanje ustrezne varnosti pešcev se predlaga postavitev ustrezne javne razsvet-
ljave.

Vrednost: 7.500 EUR

12
Naslov projekta: LESENA VAROVALNA OGRAJA - POTOK BLATNICA, 
POLJČE
Predlagateljica: MARIJA HROVAT
Sopredlagatelji: Jože Hajnrihar, Edi Ferkolj ter ostali prebivalci Poljč
Opis projekta: Potok Blatnica na koncu naselja Poljče v smeri proti posestvu je popolnoma nezaščiten in predsta-
vlja poseben problem z vidika varnosti in zaščite. Za zagotovitev ustrezne varnosti je treba na tem območju name-
stiti varovalno ograjo, in sicer v dolžini okoli 20 - 30 metrov.

Vrednost: 7.000 EUR

13
Naslov projekta: ANGLEŠČINA S HOCUS&LOTUS ZA PREDŠOLSKE OTROKE
Predlagatelj: JAKOB FINŽGAR
Opis projekta: Učenje tujih jezikov postaja čedalje pomembnejši dejavnik v vsakdanjem življenju, otroci pa so za 
hitro učenje najbolj dovzetni. Projektni predlog se nanaša na organizacijo dveh tečajev angleškega jezika za pred-
šolske otroke in otroke prvega razreda osnovne šole po posebni metodi Hocus&Lotus učenja tujega jezika.

Vrednost: 4.200 EUR
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14
Naslov projekta: ZAŠČITIMO IN OHRANIMO NARAVO ZA DOMAČINE, 
TURISTE IN ŽIVALI
Predlagatelj: TOMAŽ ŠLIBAR 
Opis projekta: V zadnjih letih se po gozdovih in drugih naravnih območjih okoli Svetega Petra, Krpina, Polške plani-
ne, Drage, Ledene trate in Dobrče pa vse do Grofije vozijo motokrosisti in štirikolesniki, ki praviloma hitro in hrupno 
vozijo po makadamskih poteh, planinskih poteh in po brezpotjih po gozdovih. Zaradi hrupa in hitrosti so nevarni in 
moteči za obiskovalce, predstavljajo pa tudi veliko motnjo za živali. Območje je pomembna destinacija za dnevno 
rekreacijo (zlasti pohodništvo, kolesarjenje), kar prav tako povzroča povečano obremenjenost parkirišč in narave 
same. Za delno reševanje navedene problematike se predlaga postavitev info-tabel po parkiriščih, ki opozarjajo 
in informirajo o potrebnem bontonu v gozdovih. Na tablah bo med drugim opozorilo o netrganju rož, zmanjšanju 
glasnosti, hoji le po urejenih poteh, hoji podnevi in ne ponoči.

Vrednost: 7.500 EUR

15
Naslov projekta: ARHEOLOŠKA POT MOŠNJE
Predlagatelj: JOŽE BIČEK
Sopredlagateljica: Damjana Pangerc
Opis projekta: Skozi Mošnje je speljana arheološka pot od Kulturnega doma do Ville Rustice. Zadnji del poti se pri 
vodenju obiskovalcev ne uporablja, ker je pot ob deževju in zaradi izliva gnojnih jam neurejena in težko prehodna. 
Predlaga se preusmeritev arheološke poti pri ribogojnici mimo Koroščeve žage do zadnje hiše, tam pa po stari 
nekdanji pešpoti do viadukta Dobruša do Ville Rustice. V ta namen se popravi tudi informacijsko tablo pri turistični 
pisarni, postavi nove in prestavi obstoječe table ter izvede druga ureditvena dela na poti.

Vrednost: 15.000 EUR

OBMOČJE 5


