Javna objava prispelih ustreznih Mladih Pobud

Pobude so razvrščene kronološko glede na čas oddaje pobude.
Opisi pobud so objavljeni v takšni obliki, kot so jih prispevali avtorji.

Zaris črt in postavitev mreže za teniško igrišče
Gabrje
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Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Postavitev teniške mreže in zaris črt na večnamenskem igrišču v Gabrjih. Na že obstoječem igrišču

V zadnjih 20 letih se je v praktično vsaki vasi postavilo igrišče. Večina igrišč je postavljena z namen-

bi se v tla vgradili snemljivi stebrički za teniško mrežo, hkrati bi se začrtalo igrišče in postavila omar-

om igranja nogometa ali košarke, število ljudi, ki igrajo te športe pa je premajhno, zato ta na žalost

ica za varno shranjevanje mreže. Glavni namen je ponuditi novo športno opcijo vsem okoliškim pre-

samevajo. Takšno je tudi igrišče v Gabrjih. Preprosta nadgradnja igrišča v teniško bi zelo pripomogla

bivalcem in ponovno oživiti trenutno samevajoče igrišče.

k spodbujanju gibanja in zdravega življenjskega sloga, hkrati bi igrišče ponovno lahko zaživelo. Vsem

Za izvedbo projekta bi bilo potrebno kupiti, stebričke, mrežo in omarico s ključavnico; na igrišču bi

prebivalcem iz okolice pa bi bila ponujena tudi možnost igranja novega športa.

se na 2 mestih zarezalo v asfalt in namestilo nosilce za stebričke. Nato bi se zarisalo črte in namestilo omarico. Projekt bi se izvedel zgodaj spomladi, da je igrišče pripravljeno za uporabo, ko se ogreje.
Za izvedbo celotnega projekta bi bilo potrebno nekaj dni.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Projekt bi se izvajal na igrišču, ki stoji v sredini vasi Gabrje.

900 €
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Notranja oprema za Mladinski center
Tolmin

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Nakup notranje opreme.

Za bolj privlačen izgled prostora, ki bo nudil mladim prostor za sproščeno druženje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Mladinski center Tolmin.

2500 €

Sanacija nogometnega igrišča z umetno travo Na Logu
Tolmin
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Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Potrebno je zamenjati umetno travo, saj je trenutno stanje le te porazno. Zamenjati oz. popraviti pa

V Tolminu trenutno nimamo nobenega primernega igrišča za igranje nogometa. Trenutno stanje

je potrebno tudi mrežo za goli ter ograjo okoli igrišča. Projekt bi se izvedel v spomladanskih

igrišča na logu je neprimerno in nevarno za igranje.

mesecih, saj bi tako zagotovili ustrezno igrišče do poletja, ko je potreba po igrišču največja. Z izvedbo tega projekta bi tako Tolmin spet dobil primerno igrišče za nogomet, ki ga trenutno nima.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Projekt bi se izvajal na logu kjer je trenutno že postavljeno nogometno igrišče z umetno travo.

3000 €
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Postavitev foto točke na eni od razglednih točk
Tolmin

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Projekt bi prispeval k turistični prepoznavnosti Tolmina. Mladi veliko časa preživimo na Instagramu, še posebej na potovanju ko

Ker je treba stopiti v korak s trendi. Dejstvo je da se življenje večine

iščemo lokacijo za tisto "popolno insta fotko". Insta spot je pravzaprav lokcija, ki ti ponudi najboljši razgled. Dober primer tega je raz-

mladih vrti okoli družbenih omrežji. Izkoristimo to za dobro Tolmina.

gled na Osojnici nad Bledom. Na Instagramu lahko najdemo tisoče fotografij obiskovalcev Bleda, ki so se poslikali prav iz te pozicije.
Moja pobuda je predlog za ureditev takšne lokacije v Tolminu. Za natačno določitev lokacije, bi se morali še posvetovati z Občino in
LTO-jem. Ta lokacija bi bila po mojem mnenju nekje ob Soči, z razgledom na Tolmin in gore v ozadju.
Kaj bi projekt obsegal?
⚫ ureditev poti do "insta spota"
⚫ postavitev lesenega okvirja, ki uokvirja pogled (okvir bi nosil napis "Tolmin" ali "Soča valley" )
⚫ postavitev stojala za telefon (stojalo olajša zajem fotografije s samosprožilcem, postavljeno mora biti nasproti okvirja)
⚫ objava in promocija lokacije na spletni strani soca-valley.com
Projekt naj bi se izvedel spomladi 2021. Tako bi bil v največji turistični sezoni že pripravljen za uporabo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Lokacija za Insta spot bi uokvirjala pogled na Sočo, Tolmin in gore - glavni aduti Tolminske. Mogoče nekje na Volčanski strani Soče,

Finančno ovrednotenje projektnega predloga
(ocena):

južno od mosta. Lokacija mora biti enostavno dostopna, maksimalno 20 minut hoje.

500 €

Glede na interes se lahko postavi tudi več takšnih lokacij - na primer: razgledna točka na Kolovratu, na Kozlovem robu, na Sotočju,
na Bučenici, v Koritih,...

Ureditev prostora za druženje mladih in izvedbo
dogodkov v nekdanji šoli
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Kanalski Lom

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Mladi v Lomu smo precej aktivni, velika večina nas je vključena v ŠKTD Lom, ki prireja veliko dogodkov, veliko jih je organiziranih tudi nefor-

Mladi v Lomu v hladnem vremenu nimajo ustreznega

malno. Dogodki so namenjeni tako domačinom kot mladim od drugod. V lepem in toplem vremenu ni težav s prostori, saj se dogodki odvijajo

prostora za druženje večjega števila ljudi in za kakšno

na prostem ali v baraki pri šoli, ki smo jo mladi nekaj let nazaj zgradili s svojimi sredstvi in prostovoljnim delom. V hladnejšem in deževnem vre-

večjo prireditev ali praznovanje. Poleti lahko za to upo-

menu pa nimamo primernega prostora, kjer bi priredili druženje ali dogodke za večje število ljudi. Vidimo možnost, da bi to uredili v nekdanji

rabljajo igrišče in barako poleg nekdanje šole, ki so ju

šoli, ki je v lasti občine Tolmin in s katero upravlja krajevna skupnost. Težava je, da so prostori premajhni in nefunkcionalni ter neogrevani.

večinoma sami zgradili in sami vzdržujejo. Prostore se

V sklopu projekta bi prebili steno med veliko učilnico (velikost 46,5 m2) in kuhinjo (velikost 15,5 m2) in tako prostor povečali na 62 m2 in naredili bolj funkcionalnega. Namesto stene bi namestili drsna vrata (širina 3 m), tako da bi bila prostora lahko še vedno ločena, kadar bi bilo ljudi
manj.
Poleg tega bi namestili klimo za ogrevanje, klima bi bila manjša (moč ogrevanja za 35m2), saj ocenjujemo, da bi za nekajkrat na leto zados-

lahko zagotovi v nekdanji šoli, vendar trenutno niso
ogrevani in so premajhni. Z namestitvijo klime bi zagotovili ogrevanje, s prebojem stene med dvema prostoroma (velika učilnica in kuhinja) pa bi prostor povečali
in tako dobili primerno velik prostor.

tovala.
Projekt bi se izvedel v začetku leta 2021. KS je s projektom seznanjena in ga podpira, pripravljena je prispevati tudi lastna sredstva in tudi
prevzeti izvedbo projekta, če bi bilo mogoče. Prostore bi seveda lahko uporabljali tudi drugi, ne samo mladi, tako kot do sedaj (delavnice in
predavanja, zbori krajanov, igranje namiznega tenisa, garderobe v času turnirjev...).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Bivša šola v Kanalskem Lom (Kanalski Lom 17A).

Finančno ovrednotenje projektnega
predloga (ocena):
2000 €

Ureditev nevarnega dostopa do igrišča in tribun na igrišču
Kanalski Lom
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Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Igrišče v Kanalskem Lomu, ki so ga v njegovi zgodovini zgradili in vzdrževali mladi Lomljani sami, je potrebno pren-

Igrišče je že dolgo let središče zbiranja mladih Lomljanov, ki so navdušeni no-

ove. Stopnice na igrišče, po katerih je dostop, so dotrajane in so postale nevarne. Tudi dostop mimo šole do platoja,

gometaši, v zadnjih 10 letih se je igrišče uredilo še za igranje košarke in tenisa. Ig-

kjer so tribune in dostop na igrišče in otroških igral, je samo preko

rišče uporabljajo tudi otroci za kolesarjenje, rolanje ipd., poleg je tudi otroško igrišče,

stopnic, zato je oviran dostop za starše z vozički, ki jih je v Lomu kar nekaj (tudi mlajši od 30 let) in invalide. Dotrajana je tudi betonska tribuna, ki nikoli ni bila ustrezno končana. Lušči se omet, na zgornji površini, kjer se sedi, je gol
nezaključen beton.

ki ga uporablja več mladih družin. Na igrišču se vsako leto odvijajo nepozabni malonogometni turnirji in drugi dogodki, ki se jih udeležujejo iz celotnega Posočja. S projektom bi izboljšali varnost in izgled igrišča.

V sklopu projekta bi izpeljali naslednje aktivnosti:
⚫ Gradnja novih stopnic mimo tribune na igrišče - 9 stopnic
⚫ Gradnja klančine z ograjo za dostop do tribun in mimo šole
⚫ Obložitev spodnjega dela tribune s pranimi ploščami
⚫ Obložitev sedišča na tribuni z umetno maso (WPC pod za terase)
Projekt bi se izvedel pred koncem aprila 2021, ko bi bil izveden prvi turnir v sezoni (malonogometni turnir trojk).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Igrišče v Kanalskem Lomu

3000 €
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Oprema za fitnes na prostem
Tolmin

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Predlagam postavitev fitnesa na prostem (kot v Panovcu v Novi Gorici), mislim da je potreben ker v

Ker v občini ni ničesar podobnega in ker so to izvedli tudi v Novi Gorici in se je dobro obneslo.

naši občini ni ničesar podobnega in je to vedno bolj priljubljeno. Problem pri projektu je predvsem
izbira lokacije, znalo bi biti na zgornji cenovni meji.
Za projekt bi bilo treba zbirati ponudbe proizvajalcev, potrebna je predpriprava terena in postavitev
table z osnovnimi navodili za vaje.
Projekt naj bi se izvedel med pomladjo in jesenjo 2021.
Povečala bi se telesna aktivnost Tolminskega prebivalstva.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Možnih je več lokacij:

3000 €

⚫ Športni park Brajda
⚫ Igrišče pri dijaškem domu
⚫ Pri centroslaviji ali celo na sotočju
To so le predlogi lokacijo se lahko spremeni.
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Koncert lokalnih glasbenih izvajalcev
Tolmin

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Ideja je, da bi izpeljali koncerte lokalnih izvajalcev. Namen je, da bi prebivalcem tolminske občine in

Predlog je prišel, zaradi mnenja, da je v naši občini premalo poudarka na lokalne izvajalce.

drugim obiskovalcem predstavili znanja in sposobnosti lokalnih ustvarjalcev.
Potekal bi sredi poletja (Julij, Avgust), med časom festivalov.
Začel bi se v popoldanskih urah, do večera, od cca 18-00h, oz. po pridobitvi ustreznih dovoljenj še
dlje. Nastopilo bi lahko od 7-10 ali celo več zasedb.
Namen dogodka je, da spodbudimo vse lokalne ustvarjalce in ostale, ki bi si želeli ustvarjati.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Pred kinogledališčem v Tolminu.

2000 €
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Dogodki na temo duševnega zdravja
Tolmin in okolica

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Program: preventiva na področju duševnega zdravja. Naslavja potrebo po skrbi zase v izzivih, s kat-

Z dogodki želimo opozoriti na to, da so težave v duševnem zdravju nekaj, s čimer se lahko sreča vsak

erimi se soočamo v različnih življenjskih obdobjih in okoliščinah.

posameznik. Zanikanje težav lahko vodi v poglobljene težave, kot so; različne odvisnosti, samode-

Projekt bi se izvajal v obliki ozaveščanja na temo duševnega zdravja: predavanja, okrogla miza, interaktivne delavnice, ipd.

struktivna vedenja, ipd., zato je pomembno, da se o tem pogovarjamo ter spoznavamo različne
načine, kako poskrbeti zase. Delo na sebi je vseživljenjski proces, pogovori in dejavnosti na to temo
pa nam lahko pomagajo, da pridobimo vire in moči za soočenje z izzivi, ki nam jih prinese življenje.

Aktivnosti, ki bi jih bilo potrebno izpeljati: pridobiti osebe, ki bi bile pripravljene delati na programu
(zasnuti, načrtovati in izvajati dejavnosti, dogodke) načrtovanje dogodkov po vsebinskih sklopih,
pridobiti zainteresirane udeležence (promocija dejavnosti), izvedba srečanj, ipd.
Dogodki tekom celega leta.
Dogodki bi odpirali prostor za pogovor o duševnem zdravju, katerih namen bi bil detabuizacija teme.
Udeleženci dogodkov bi bili bolj kompetentni za prepoznavanje lastnih potreb in bi znali bolje
poskrbeti zase.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

V prostorih, ki so primerni za predavanja, delavnice. Večina bi bila vezana na Tolmin, lahko pa bi kakšen

1500 €

dogodek izvedli tudi po okoliških krajih.
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Športna oprema za igrišče
Grahovo ob Bači

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Športno igrišče na Grahovem ob Bači je bilo leta 2000/2001 obnovljeno s sredstvi Fundacije za

Projekt bi omogočal več druženja med otroci, mladinci in ostalimi krajani, saj je trenutno zaradi slabe

šport ter projektom KS na Občini Tolmin. Ker so bila sredstva omejena, se je uporabilo rabljeno

opreme oziroma pomanjkanja opreme igrišče večinoma prazno.

športno opremo. Table za košarko so zlomljene, goli so brez mrež, manjkajo pa tudi žoge za košarko
in nogomet. Želja nas mladih je, da bi s tem projektom pridobili opremo za športno dejavnost.

Mladi bi pridobili prostor za druženje in rekreacijo.

Zamenjava dotrajanih košarkarskih tabel, mreže za gole in nabava žog za košarko ter nogomet, bi
nam mladim omogočilo športno dejavnost na igrišču. Glede na to, da nataliteta v naši KS narašča ter
da bi tudi ostalim krajanom obnovitev športne opreme pomenilo dodatno športno aktivnost, smo se
mladi odločili, da kandidiramo s tem projektom. Projekt bi izvedli v mesecu aprilu ter maju 2021.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Športno igrišče na Grahovem ob Bači v lasti KS Grahovo ob Bači, parcelna številka 187/1 k.o. Grahovo

1800 €

11

Novi koši za košarko na igrišču
Žabče

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Predlagam, da se vaško igrišče v Žabčah dodatno opremi tudi s koši za igranje košarke - 2 koša.

Igrišče je že sedaj namenjeno igranju tenisa in nogometa ali kakšne druge gibalne igre in bi lahko s

V ta namen bi bila potrebna izdelava ustreznih temeljev za konstrukcijo košev ter nabava in montaža
tako nosilnih drogov za koša, kot samih košev s tablama.

postavitvijo košev tako omogočalo tudi igranje košarke, kar bi zagotovo motiviralo vaške otroke za
gibanje na prostem - igro.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

V Žabčah, na (spodnjem) vaškem igrišču.

3000 €
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Miza za biljard v večnamenskem objektu
Šentviška Gora

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

V prostorih večnamenskega prostora na Šentviski Gori bi lahko za namen večjega druženja mladih

Ponavadi se po aktivnostih v dvorani mladi posedemo za mizo in radi kakšno rečemo ter se podruži-

kupili mizo za biljard.

mo. Da bi bilo to druženje se bolj kakovostno ter športno obarvano, bi zelo prav prišla biljardna miza,
saj biljard lahko igra vsakdo. S tem bi dvorana lahko pridobila tudi kakšno novo skupino mladih, ki bi
med tednom redno hodili na partije bilijarda.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Večnamenski prostor na Šentviski Gori.

1500 €

Označevalne table in ureditev sprehajalnih poti
»Po svoji zemlji«
Grahovo ob Bači in Koritnica
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Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Na našem območju je ogromno neurejenih in neoznačenih poti, ki vodijo do prelepih skritih kotičkov

Možnost rekreacije za mlade in ostale domačine ter doseganje prepoznavnosti s strani ljudi s sosed-

(slapovi, razgledne točke, bunker, vrhovi hribov, bajer,...). Te naravne znamenitosti še nam mladim niso

njih vasi, sosednjih regij in sosednjih držav. Med drugim bi zagotovili tudi večji obseg aktivnosti za

povsem znane. V našem kraju imamo tudi kamp, kamor prihaja veliko turistov. V naših krajih se

mlade družine. V zadnjih časih se je v naših krajih povečalo število otrok in verjamemo, da bi jim

končuje 9. in začenja 10. etapa Juliana Trail in hitrejši od pohodnikov si želijo na krajše sprehode.

sprehajalne poti pomagale pri spoznavanju svojega domačega kraja.

Videti želijo našo neokrnjeno naravo, mi mladi pa se z njimi v kampu spoznamo in komuniciramo.
Veliko sprašujejo po sprehajalnih poteh, mi pa jim želimo pomagati in predlagati oziroma jih napotiti
po sprehajalnih poteh, a jih tudi sami ne poznamo.
Te sprehajalne poti so zaraščene, potrebno jih bo očistit, označiti z enojnimi/enovrstičnimi tablicami
z GPS koordinatami, katere bo LTO Tolmin vnesel v njihov sistem. Želja je, da bi postavili 18 usmerjevalnih tabel. ≠Ta projekt bi se predvidoma izvedlo v obdobju od aprila do septembra 2021.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Območje Grahovo ob Bači in Koritnice (Bukovo, Pisana čela, Črvov vrh, slap, bunker).

2100 €
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Zamenjava opreme na igrišču
Slap ob Idrijci

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

V letu 2021 bo KS Slap ob Idrijci zamenjala dotrajano asfaltno površino na Slapu ob Idrijci in prišel

Za ta predlog sem se odločil zato ker trenutno hodimo igrat nogomet ali košarko v druge kraje ker

sem na idejo da bi lahko posodobili ali dodali dotrajano opremo na igrišču. Dodalo bi se nov koš z

je oprema dotrajana in bi se z zamenjavo le te to spremenilo.

tablo obročem in mrežico, nova gola za nogomet s mrežicama, dodalo bi se 3 klopce v okolici igrišča,
na novo bi se zarisalo črte in pa nakupilo 3 žoge za košarko nogomet in odbojko katere bi bile shranjene v objektu zraven igrišča in bila namenjena vsem ki bi jih potrebovali na igrišču.
Ta projekt bi izvedli mladi iz Slapa ob Idrijci prostovoljno. Potekal bi po tem ko bo asfaltna površina
zamenjana in to je predvidelo najkasneje do oktobra 2021. S tem bi se več mladih na Slapu družilo
na igrišču in ukvarjalo s športom.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Zunanje igrišče na Slapu ob Idrijci.

2300 - 2900 €

15

Knjižnica stvari v coworking bazi
Tolmin

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Knjižnica stvari je knjižnica/izposojevalnica, v kateri si lahko za določeno obdobje izposodiš izbran

Knjižnica stvari bi predvsem mladim olajšala dostopnost do pripomočkov, ki imajo v trgovini visoko

predmet. Deluje po vzoru klasične knjižnične izposoje. V knjižnici bi na izposojo bilo na voljo, npr. ra-

ceno. Na ta način si prihranimo tudi prostor za skladiščenje, ki ga sploh v manjših stanovanjih ni.

zlični aparati za delo, kuhinjski pripomočki, oprema za kampiranje, družabne igre, projektor, set za

Poleg tega pa ima ta izposoja tudi ekološko noto, saj gre za stvari, ki jih ne potrebujemo vsakodnev-

piknik, glasbeni instrumenti, vrtni pripomočki, fotografski pripomočki, ipd. Šlo bi za souporaba stvari,

no in zato ni potrebno, da si jih vsak kupi. Projekt bi spodbujal tudi zavedanje, da si stvari lahko

ki jih potrebujemo redko.

delimo in na ta način krepimo družbeno solidarnost. S tem bi tudi spodbujali zmanjševanje po-

Projekt bi se izvedel na način: ureditev prostora in skladišča, promocija dejavnosti, vzpostavitev

trošništva.

sistema izposoje, zbiranje oz. pridobitev stvari, ki bi jih v knjižnici stvari lahko dobili na izposojo. Bistveno bi bilo, da bi se stvari pridobilo iz druge roke.
V Sloveniji trenutno obstaja samo ena tovrstna knjižnica reči, ki se nahaja v Ljubljani (https://knjiznicareci.myturn.com/library/).
Izvedba bi lahko stekla takoj. Za vodenje projekta bi lahko poskrbel študijski krožek mladih
Brezsmetno Posočje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

V javnem prostoru v Tolminu. Menim, da bi ta dejavnost lahko priključila že neki obstoječi, saj bi šlo

1500 €

samo za skladiščenje teh predmetov ter opravljanje storitve izposoje. Predlog: Coworking baza.
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Mivka za odbojkarsko igrišče
Ponikve

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

V sklopu ureditve okolice asfaltnega igrišča na Ponikvah imamo mladi željo urediti tudi igrišče za

Trenutna okolica in izgled igrišča v samem centru vasi Ponikve ni primerno urejena. Ideja se nam zdi

odbojko na mivki. V samem projektu bi mladi iz Ponikev prispevali potrebne prostovoljne ure dela.

super zaradi aktivnega preživljanja prostega časa.

Potrebno je urediti območje, kjer bo igrišče, ga opremiti z vso potrebno infrastrukturo in dostaviti
mivko. Projekt imamo namen izpeljati v letu 2021. Po izvedbi pričakujemo zgledno urejeno okolico
igrišča, s tem bo pridobila celotna skupnost na Ponikvah.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Ponikve - center vasi, ob asfaltnem igrišču.

3000 €

Oprema za glasbeno sobo v Mladinskem centru
Tolmin

17

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Predlagamo, da se nekaj pozornosti da mladim glasbenikom v naši okolici. Ker vidimo veliko potenci-

Velikokrat je že prišlo do situacije, ko smo zasledili, da je kar nekaj mladih upov, ki bi se lotili igranja

ala, med nami mladimi, smo prišli do ideje, da bi se nekaj sredstev namenilo Mladinskemu centru

inštrumenta ali petja, vendar nimajo to kje početi.

Tolmin (MINK).

Lahko zaradi sramu ali pa zato, ker so marsikateri inštrumenti preglasni za igranje doma.

Zdi se nam dobra ideja, da bi se sredstva porabila za npr. set mikrofonov, dober računalnik, pop-filter,
kitare oz. druge inštrumente ali pripomočke, saj bi v tem primeru, lahko tudi posneli kandidate in jih
kasneje predstavili širši javnosti.

Poleg glasbenega ustvarjanja, pride s tem tudi pobuda za druženje med mladimi.
Mladinski center Tolmin, ima velik potencial za takšno področje, saj je vsem lahko dostopen
(središče Tolmina), tudi najglasnejši inštrumenti ne motijo nikogar, ker zvok težko pride na površje in
ker že vrsto let deluje kot glasbeni in ustvarjalni prostor.

Ker kultura zadnje čase malce zamira, se nam zdi primerno vložiti sredstva v takšno področje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Mladinski center Tolmin (Mink).

1800 €
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Obnova igrišča
Pečine

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Predlagam obnovo igrišča v vasi Pečine. Igrišče je bilo zgrajeno leta 2006 in od takrat se v igrišče ni veliko vlagalo. Na

Ta predlog predlagam zato ker je igrišče že dotrajano in je potrebno obnove.

igrišču bi bilo potrebno obnoviti črte za nogomet in košarko, prebarvati gole in koše, prebarvati tribune, dokupiti mreže za

Obnova bi tudi povezala mlade v vasi in spodbudila k večji uporabi igrišča.

gole in koše, pobarvati in obnoviti nekatere dele zaščitne ograje, urediti okolico igrišča (na novo pripeljati pesek pri igralih in
okoli igrišča), popraviti vrata na igrišču v sklopu tega bi se lahko kupilo tudi nekaj žog za nogomet in košarko, mreža za badminton katere bi lahko uporabljali mladi.
Projekt bi se izvedel nekje od aprila do maja 2021 in sicer tako, da bi podjetje ali za to usposobljen posameznik obnovil igralne
črte, Mladina v vasi pa bi z prostovoljnim delom obnovila in pobarvala ostale stvari, ki so navedene. Z strani mlade pobude bi
se kupilo ves potreben material (barve, redčila, čopiče, valjčke, rokavice...).
Po izvedbi projekta bi se bilo igrišče spet bolj uporabno in varno. Projekt povezuje mlade v vasi in spodbuja timsko delo ter
odvrača mladino od tehnologije. Lepo urejeno igrišče daje tudi lep izgled celotni vasi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Projekt bi se izvajal v vasi Pečine na vaškem igirišču.

2500 € - 3000 €
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Športno-kulturna prireditev »Očka orel dan«
Grahovo ob Bači

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

V Baški grapi, natančneje na Koritnici sta trenutno aktivni dve glasbeni skupini. Ideja je da bi se priredilo dan, ko bi dopoldne

Predvsem se mi zdi, da se v Baški grapi premalo dogaja dogodkov za mlade

lahko imeli kakšne delavnice za starejše (računalniška pismenost), pa tudi delavnice za mlajše otroke (preživetje v naravi itd).

in tudi starejše, saj je že vsaj 3 leta, ko ni bilo nobenega živega dogodka v

Predvsem je poudarek na druženju ljudi in nekem dnevu, ki bi lahko postal stalnica in se s časom širil.

našem kraju.

Dopoldne bi se izvedle delavnice na temo računalniške pismenosti, aktivne delavnice za otroke, predvsem pa tudi predstavitev lokalnih društev (Športno društvo, prostovoljno gasilsko društvo Grahovo itd)
Popoldne oz proti večeru bi se izvedel koncert aktivnih skupin v našem okraju in predstavitev njihovih avtorskih skladb.
Dogodek je mišljen 15. maja. Po projektu bi se spremenilo to, da bi imeli en dogodek tudi v Baški grapi, kjer bi se lahko družili
tudi starejši in mladi, predvsem pa ta povezanost in vzajemnost mladih do starejših, ki so mogoče že malo izgubili stik s trenutno tehnologijo. Mladi bi se naučili preživetja v naravi, naučili bi se sodelovati v skupini, predvsem pa bi jih gasilsko društvo
tudi naučilo rokovati z predmeti gasilcev.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Dogajalo bi se na igrišču športnega društva (Zarja), Grahovo ob Bači

1500 €
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Puntarski šah
Tolmin

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Na ploščadi med kinom in Tolminskim muzejem bi na tleh zarisali šahovnico, kjer bi lahko igrali šah

Ker gre za aktivnost, ki obogati turistično ponudbo in spodbujanje aktivnega preživljanja prostega

na prostem. Izdelati bi dali posebne puntarske figure. S tem bi spominjali na našo dediščino, Tol-

časa na prostem. Mladi bi se družili ob šahu in se (vsaj malo) tudi spoznavali z lokalno zgodovino.

minski punt, ki ga je, po našem mnenju v samem Tolminu premalo. Na ta način bi se mladi nezavedno bolj povezali s puntarsko preteklostjo, mogoče bi celo koga spodbudilo, da bi spoznaval in
odkrival ta del naše zgodovine.
V poletnem času to obogati tudi turistično ponudbo, ker pa bi bilo tematsko – puntarsko, je tudi
zanimivost za turiste, da odkrivajo našo zgodovino. V ta namen bi poleg šaha postavili še tablo z
vsebino o Tolminskem puntu.
Potrebujemo: zaris šahovnice, nakup figur, info tabla o Tolminskem puntu.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Tolmin

2000 €
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Športno-zabavna prireditev »Sprostitev po pandemiji«
Tolmin

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Socialno življenje je zaradi situacije s korono že od marca 2020 zelo zoperstavljeno. V primeru, da se poleti razmere le

Vem, da bi se takšnega dogodka udeležilo veliko ljudi in bi tako veliko ljudi

izboljšajo bi predlagal vellik družabni dogodek, ki bi bil sestavljen iz športnih iger čez dan in zabave čez noč. Podoben dodo-

nekaj imelo od participatornega proračuna. Poleg tega pa mislim, da tre-

dek je KTŠ že organiziral pred leti (imenovan športni trip), toda zdaj mislim, da ga že 3 leta ni bilo. Glavne športne igre, ki bi

nutno mladim zaradi trenutnih razmer predvsem primanjkuje druženja.

se lahko izvedle čez dan: odbojka, tenis, košarka, nogomet ... Dodalo pa bi se lahko tudi kakšne delavnice za mlajše (vem, da

Številni prijatelji, s katerimi govorim, pravijo kako pogrešajo šport, "žure" in

recimo Mala hiša velikokrat takšne aktivnosti izvaja) in pa recimo "balinčke", šah, namizni nogomet, namizni tenis...

malo sprostitve.

Med dogodki pa bi lahko naredili manjše nagradne igre po stilu NBA, kjer dobiš nek izziv in v primeru uspeha dobiš nagrado
(met na koš iz polovice igrišča, ideja je recimo tudi streljanje nogometne vratnice iz dolge razdalje ipd.) Zvečer pa bi na vrsto
prišli tudi tisti, ki jih bolj kot športi zanima zabava. Potrebno bi bilo sicer dobiti primerno glasbeno skupino in vse kar spada
zraven. Dogodek bi se lahko izvedlo konec junija (mislim, da 24.6.-ega končajo srednješolci).
To je seveda le moj predlog in vem, da bi bilo potrebno kar nekaj organizacije, toda mislim, da bi bili mladi pripravljeni
sodelovati in bi jim bil takšen dogodek všeč. Korona virus pa upam, da takrat ne bo več povzročal težav.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Brajda.

3000 €
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Širitev igral v medgeneracijski park
Volče

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Projekt je namenjen medgeneracijskemu druženju. Izvedla bi se razširitev igral, katerim bi obsto-

V Volčah je veliko mladih in mladih družin, ki trenutno nimajo primernega prostora za zbiranje in bi

ječim priključili še dodatno napravo, ki bi hkrati služila kot igralo ali fitnes naprava za mlade.

jim s tem uredili zunanjo javno površino. Tam bi se mladi lahko družili in tudi poskrbeli za fizično ak-

Primer takšne naprave je: https://images.app.goo.gl/9seTHfxFvSVjAtHX6

tivnost.

Za izvedbo projekta bi bilo potrebno najprej urediti travnato površino, da bi bila primerna za

Ker so zraven igrala, igrišče, balinišče,... bi bil to lahko tudi prostor za zbiranje več generacij, kar je

postavitev naprave. V drugi fazi bi bilo potrebno izbrati, kupiti ter postaviti napravo.

za vaško skupnost dobrodošlo.

Za ureditev in postavitev bi lahko poskrbeli mladi sami.
Projekt bi se lahko izvedel spomladi/pred poletjem.

Predlog sledi namenu zagotavljanja kakovostnih pogojev za šport in rekreacijo ter spodbujanju
zdravega življenjskega sloga med mladimi.

Naprave bi bile namenjene sprostitvi mladih in bi pripomogle k fizični aktivnosti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Poleg igrišča v Volčah.

3000 €
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Postavitev turistično-informacijskih tabel
Volče in okolica

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Mladi smo zaznali, da naš "plac" pri fontani (na sredini vasi) preveč sameva.

Pri realizaciji tega projekta ima veliko težo predvsem to, da bi mladi sami poiskali

S postavitvijo informacijsko turistične table (oz. z ureditvijo info kotička) bi plac popestrili in polepšali, hkrati pa
bi se lahko vsi poučili o tem, kaj naš kraj ponuja. V Volčah in okolici je veliko kulturnih znamenitosti, objektov, ki
že spadajo v kulturno dediščino, peš poti itd.

vsebine. Na ta način bi se izobrazili o pomembnostih našega kraja. Mladi bi se
tako bolj povezali in bi se okrepila pripadnost kraju.Na placu bi se po ureditvi info
kotička zadrževalo več ljudi, vaščanov, ostalih iz naše doline ter tudi turistov.

Informativni pano vaščanom sporoča, da skrbimo za njihovo dobro počutje v okolju, obiskovalcem pa, da so dobrodošli. Turiste in ostale obiskovalce seznanimo, informiramo, na preprost in prijazen način, kaj vse lahko
doživijo v okolju, kjer se nahajajo.
Do meseca maja bi predvidoma pripravili vsebine in izbrali "dizajn", opredelili pa bi tudi točno mesto za
postavitev panoja. Projekt bi tako lahko bila izveden še pred poletjem. Za vsebino bi poskrbeli mladi sami, oblikovanje bi izvedel grafični oblikovalec.
Nakup in postavitev table bi izvedel izvajalec projekta, smo pa tudi mladi pripravljeni pomagati. Načrtujemo
panoje dimenzij največ 300 x 150 cm, večji bi bil verjetno v Volčah, v ostalih naselij pa manjši, odvisno od ko-

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

ličine vsebine. Informativna vsebina bo natisnjena na posebno folijo in kaširana na dibond aluminijasto ploščo,

Plac v Volčah, središče vasi Čiginj, Sela pri Volčah in Kozaršče.

debeline 2,5 mm. Stojala bi bila lesena ali železna in oblike, ki bi se jih dogovorilo in uskladilo z lokalnimi posebnostmi našega okolja.
V kolikor bi sredstva dopuščala oziroma v dogovoru s KS bi enake/podobne table lahko namestili tudi v vse
table ocenjujemo do 1000 EUR, odvisno od velikosti (Volče, Čiginj, Kozaršče, Sela pri Volčah) + oblikovanje in

Finančno ovrednotenje projektnega
predloga (ocena):

tisk.

3000 €

druge vasi, ki spadajo v KS Volče in tako poenotili predstavitev v celotni krajevni skupnosti. Ceno posamezne
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Notranja oprema za večnamenski objekt
Volče

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

V letu 2021 se bo zaključila gradnja večnamenskega športnega objekta. Ker bo prostor še prazen,

Volče so velika krajevna skupnost z veliko mladimi in z ureditvijo tega objekta bomo dobili nov

ga želimo primerno opremiti za različna druženja.

kvaliteten notranji prostor, v katerem bomo sestankovali, se izobraževali in preživljali prosti čas.

Objekt bi opremili s pohištvom (miza, stoli, omara) in TV. V tako opremljenem objektu bi lahko

Trenutno v Volčah mladi nimamo notranjega prostora za druženje.

mlada društva imela sestanke, organizirali bi lahko predavanja, po aktivnostih pa bi se lahko tam
tudi zadržali in družili.
Med pobudniki imamo tudi mlade arhitekte, ki bi pomagali pri izbiri in umestitvi opreme v prostor.
Predloge bi potem posredovali izvajalcu projekta, ki bi nabavil ustrezne kose, postavili in montirali
pa bi jih sami.
Projekt bi izvedli po končanih gradbenih delih v objektu, v drugi polovici leta, tako da bi bil prostor
urejen za zimske mesece.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Pri igrišču v Volčah.

2500 €

Predavanja in delavnice:
Vse, kar bi morali vedeti o spolnosti
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Osnovne šole in gimnazija v občini Tolmin

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Ker smo mnenja, da se v naši občini premalo izobražujemo na temo spolnosti in ker je to za tak mali kraj še vedno tabu

Ker imajo mladi napačno predstavo o spolnosti, ki jo vse pogosteje pridobivajo zgolj

tema, bi radi vsem mladim od 15. do 19. leta ponudili možnost delavnic na temo spolnosti. Trenutno je na naših šolah

iz neprimernih spletnih vsebin (te lahko posledično izkrivijo predstave o spolnosti).

predvideno le eno predavanje na to temo, na sistematskem pregledu. To predavanje pa ne odgovori na številna

Ker morda nekateri nimajo priložnosti, da bi se o tem pogovorili s svojimi starši. Ker

vprašanja, ki se vrtijo po glavah najstnikov, zato gredo ti po odgovore na splet. Ponudimo jim boljšo izobrazbo in s tem

je to tabu tema in ker je spolnost več kot samo pravilna uporaba kondoma.

boljše odnose.
Kaj bi zajemala taka delavnica? Predstavitev različnih vrst kontracepcije, poudarek na varni spolnosti in preprečevanju prenašanja spolnih bolezni. "Bonton" v intimnih odnosih oziroma kaj pomeni "ne" (kako se soočiti s spolnim nadlegovanjem). Pasti pornografije in primerjava z realnostjo. Odprt pogovor o spolnosti.
Pomembno je da bi delavnico izvajala mlajša oseba s psihološko ali sociološko izobrazbo, ki bi na pravilen način predstavila to temo.
Delavnice bi se izvajale v 9. razredu OŠ, na vseh šolah v Občini Tolmin, ter v vseh letnikih gimnazije, seveda s prilagojeno vsebino glede na starost.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

OŠ Tolmin, OŠ Most na Soči in OŠ Podbrdo in Gimnazija Tolmin.

2000€ (cca 150€ na delavnico)
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Oprema za namizni tenis
Modrejce

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Predlagam nakup mize za namizni tenis v mlekarnci na Modrejcah. Prostor je po zadnji prenovi

Ker mladi v okolici Mosta na Soči v zimskem času nimajo prostora za druženje, bi z nakupom mize

dovolj velik in primeren za ta šport. Kupiti bi bilo potrebno mizo in vso ostalo potrebno opremo za ta

za namizni tenis spodbudili aktivno druženje ob športu.

šport.
Mladim bi ponudili dodatno možnost rekreacije predvsem v zimskih mesecih, seveda bi bili dobrodošli tudi ostali domačini.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

V mlekarnci na Modrejcah.

800 €
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Motivacijski TedX večeri
Tolmin in Most na Soči

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Projekt je namenjen inspiraciji in motiviranju mladih za večjo aktivnost v družbi, premagovanju strahov in na splošno

Ker bi radi, da se mladi navdušijo nad nečim, da mogoče začnejo nek

informiranju o različnih aktualnih temah. Radi bi izvedli 2 tematsko obarvana, večini že poznana, TEDx večera, kjer razni gov-

svoj projekt, da jih nekaj inspirira, da dobijo neko širšo sliko kaj vse je

orci delijo svoje zgodbe in z njimi širijo idejo, naudušijo poslušalca in osvetlijo svet z drugačnimi vizijami. TEDx se že izvaja

možno, da se izobrazijo o določeni temi in spremenijo svet/sebe na

v Ljubljani, kjer so na dogodku vedno vsi sedeži zasedeni, sedaj pa bi ga radi pripeljali še v Tolmin. Na dogodku bi predstavili

boljše.

različne teme (podjetništvo, prostovoljstvo, različni zanimivi hobiji, duševno zdravje, tabu teme..), kjer bi različni mladi in
mladi po srcu posamezniki iz Posočja in drugih delov Slovenije, delili svojo zgodbo in z njo naredili pozitivno razliko v družbi.
Verjamemo, da bi projekt prepričal veliko mladih zaradi svoje prepoznavnosti, če bi nastopil še kakšen ''domačin'' pa bi bil
samo še večji plus. Dogodek je brezplačen, oglaševali pa bi ga lahko preko socialnih omrežij, od ust do ust in z navedbo v
Sočasniku.
Kaj bi projekt obsegal?
⚫ Najem govorcev, dogovarjanje s TEDx ekipo

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Projekt bi se lahko izvedel enkrat na Tminskem poletju 2021 pri fontani
(Tolmin), enkrat na Noči na jezeru (Most na Soči), v primeru dežja pa v
tolminskem kinogledališču

⚫ Najem prostora/dvorane
⚫ Postavitev odra, ozvočenje
⚫ Oglaševanje dogodka
Projekt bi se lahko izvedel na Tminskem poletju 2021 pri fontani (Tolmin), na Noči na jezeru (Most na Soči), v primeru dežja
pa v tolminskem kinogledališču.

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):
2000 €

28

Plesni večeri swinga in salse
Tolmin

Vsebina projektnega predloga: kaj konkretno predlagate?

Zakaj ta predlog?

Projekt bi spodbujal mlade k plesu, gibanju, druženju in učenju nečesa novega. Predstavljam si

Ker se mladi premalo učimo plesa v parih. Dogodek vidim kot odlično priložnost za druženje, spozna-

izvedbo 4 večerov na Tminskem poletju 2021 ob fontani, kjer bi v sproščenem okolju pod okriljem

vanje novih ljudi in učenje nečesa novega.

profesionalnega učitelja/ice plesa spoznavali osnovne korake swinga in salse (2 večera bi se učili
swing, 2 večera salso). Na začetku bi prvo 1,5h sledili navodilom učitelja, nato bi nadaljevali sami.
Predlagam, da se povabi razne skupine, ki se že učijo teh plesov, da prebijejo led in privabijo ljudi, da
plešejo.
Kaj projekt obsega?
⚫ najem učitelja/ice plesa
⚫ postavitev ozvočenja/odra
⚫ DJ s tematsko primerno glasbo
Projekt bi se izvajal 4 večere na Tminskem poletju 2021 pri fontani.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Projekt bi se izvajal 4 večere na Tminskem poletju 2021 pri fontani.

800 €

Glasovanje
Glasovanje bo elektronsko in bo potekalo v soboto, 16. januarja 2021.
Glasujejo lahko mladi od 15 do vključno 30 let iz občine Tolmin.
Vsak lahko odda glas za največ 3 pobude.
Več informacij o poteku glasovanja kmalu!

www.mladapobuda.si

