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.
12. december 2021

Nakup opreme za street workout v
Podbrdu

1

Vsebina projektnega predloga: Kaj konkretno predlagate?
Fitnes drogovi in ostali pripomočki za vadbo na prostem (klop, za dipse...)

Zakaj ta predlog?
Veliko mladih je tako rekoč predebelih. V Podbrdu nimamo ﬁtnesa ali kaj podobnega in
mladi bi si želeli kaj storiti tudi na svoji moči in ﬂeksibilnosti ter da se lahko družimo tudi na
tak način in ne le ob športih z žogo, kjer se nas pogosto ne nabere ravno veliko in tako ne
moremo športati.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Verjetno bi bila najboljša lokacija na Avi (nasproti pokopališča), lahko pa tudi na železniški
postaji, pri igrišču Bazen, na Kacenpohu ali pa mogoče pri čistilni napravi, vendar bi se moral
narediti prostor.

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):
3000 €

Oddaj
svoj glas!
15. januar

2

Foodtruck fešta v Tolminu

Vsebina projektnega predloga: Kaj konkretno predlagate?
To bi bil enodnevni dogodek na katerega bi povabili veliko različnih gostincev z food trucki
(primer sta Lars & Sven in Stari pisker). Odvijalo bi se na letališču kjer je verjetno dovolj
prostora. Trajalo bi od dopoldneva/ poldneva do poznega večera. Lahko bi enkrat zvečer tudi
bil nek osrednji dogodek s ciljem zabavati publiko.

Zakaj ta predlog?
Mislim, da se nekaj takega v Tolminu še ni zgodilo. Festival frike je sicer kulinarični dogodek, a
ni tako raznolik v smislu ponudbe.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Na parkirišču Letališče

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):
Morda bi kateri izmed teh gostincev zahtevali potne stroške. Če nebi bilo osrednjega
dogodka (zabave/glasbenega nastopa) bi verjetno vsi stroški bili povezani z vodo, elektriko in
oglaševanjem.
Ocena stroškov: 3000 €

Oddaj
svoj glas!
15. januar

Ureditev sanitarij v večnamenski
stavbi v Kanalskem Lomu
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Vsebina projektnega predloga: Kaj konkretno predlagate?
V prostorih bivše osnovne šole v Kanalskem Lomu, kjer se odvijajo razni dogodki in ki jih
počasi urejamo kot prostor za druženje mladih, želimo urediti sanitarne prostore. Potrebna je
temeljita prenova WC prostorov, želimo pa si dograditi tudi tuš kabino, ki bi bila nepogrešljiva
ob športnih dogodkih ali po športni rekreaciji na zunanjem igrišču.

Zakaj ta predlog?
V prostorih bivše osnovne šole, kjer se urejajo prostori za druženje mladih, so sanitarni prostori že zelo dotrajani. Ob temeljiti obnovi je potrebna zamenjava vse napeljave, nova postavitev
in dograditev tuš kabine. Na turnirjih iz malega nogometa bi se tako lahko tekmovalci osvežili, ne da morajo čakati do prihoda domov. Novi sanitarni prostori, ki so v uporabi pri vseh dogodkih, pa bi bili tako bolj prijetni in urejeni.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Kanalski Lom 17 a, prostori bivše osnovne šole.

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):
3000 €

Oddaj
svoj glas!
15. januar

Nakup športne opreme, ureditev
prostora za shranjevanje in obnova
športnega igrišča v Dolenji Trebuši
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Vsebina projektnega predloga: Kaj konkretno predlagate?
Trebušani, ki so vpeti v delovanje Športnega društva KUK Dolenja Trebuša, že od samega nastanka športnega igrišča, prostovoljno skrbijo za vzdrževanje le tega in njegove okolice.
Na samem igrišču športna infrastruktura že kaže svoja leta in kliče po obnovi. Goli za nogomet
potrebujejo nove mreže, asfalt potrebuje sanacijo lukenj, ki so nastale zaradi vremenskih dejavnikov, ogrodja košarkarskih košev in nogometni goli potrebujejo novo barvo, zaščitna ograja
okoli igrišča potrebuje obnovo,… Manjkajo pa nam tudi nove žoge za nogomet in košarko.
Na pokriti tribuni zraven igrišča bi radi zagradili nek del le te, za hranjenje športne opreme.
S temi obnovami na športnem igrišču, bi dali centru Trebuše nov izgled, ki bi še bolj privabil
mlade nadobudne športnike k aktivnosti in sodelovanju v našem društvu.
Projekt bi bil izveden do začetka poletja 2022.

Zakaj ta predlog?
Ker smo v Dolenji Trebuši zelo dejavni kar se športa tiče, za športno aktivnost potrebujemo
tudi novo opremo in obnovo športne infrastrukture. Z obnovo infrastrukture bi povečali tudi
varnost na samem igrišču. Opremo bi uporabljali za treninge mlajših in igranje v prostem
času.
Z delno zagraditvijo pokrite tribune bi pridobili prostor za shranjevanje športne opreme. Tako
bi ostala v dobrem stanju več časa kot do sedaj, ko tega prostora nismo imeli.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Športno igrišče v Dolenji Trebuši

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):
2000 €

Oddaj
svoj glas!
15. januar

Izgradnja odbojkarskega igrišča v
Dolenji Trebuši
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Vsebina projektnega predloga: Kaj konkretno predlagate?
V Dolenji Trebuši smo mladi najbolj vpeti v športno društvo KUK, ki se trudi po najboljših
močeh skrbeti, da se v našem kraju odvije čim več športnih in drugih dogodkov. Z našim
delom in sodelovanjem na športnih dogodkih, hočemo pritegniti pozornost mlajših, ter
ostalih krajanov.
Pri športnih aktivnostih je bilo do sedaj največ zanimanja za košarko in nogomet. Sama
športna infrastruktura omogoča ta dva športa, za kaj več pa je potrebna iznajdljivost, kar nam
je ne manjka.
Po velikih uspehih naše odbojkarske reprezentance na zadnjih velikih tekmovanjih, je v
zadnjem času bilo s strani mlajših, veliko zanimanja za odbojko. Opremo za samo postavitev
mreže za odbojko sicer imamo, ampak sama podlaga (asfalt) ni primerna za igranje odbojke.
Vodstvo športnega društva že nekaj časa razmišlja o izgradnji odbojkarskega igrišča, ki pa se
vedno konča pri odločilni in končni stvari za izvedbo – denarna sredstva. Mislimo, da bi s
projektom Mlada pobuda, tudi to stvar rešili in idejo udejanjili.
Igrišče za odbojko bi zgradili poleg asfaltnega igrišča za nogomet in košarko. Sama izgradnja
bi zahtevala betonsko podlago, na katero bi nato nanesli umetno maso. Mrežo in stebre bi
uporabili dosedanje, ki so še v dobrem stanju. Na južni strani igrišča ob potoku Hotenjka, pa bi
bilo potrebno postaviti zaščitno mrežo, ki bi zaustavila pobeg žoge v potok.
Projekt bi bil izveden do konca poletja 2022.

Zakaj ta predlog?
Naše društvo hoče mladim in ostalim krajanom omogočiti preizkus tudi drugih športov. Z
novim igriščem bi k igranju odbojke pritegnili tudi žensko populacijo, saj pri košarki in
nogometu težko sodelujejo. Tako bi res vsi imeli možnost se ukvarjati s športom. Mogoče pa
se v Dolenji Trebuši skriva kakšen nadobuden talent za odbojko, ki bo zaigral za Slovensko
reprezentanco.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Športno igrišče v Dolenji Trebuši.

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):
3000 €

Oddaj
svoj glas!
15. januar

Koncert domačih metal skupin na
Grahovem ob Bači
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Vsebina projektnega predloga: Kaj konkretno predlagate?
Na območju KS delujeta dve glasbeni skupini (Protype 5, Agan). Dodalo bi se tudi skupino iz
Tolmina - Samperium. Ideja je, da se priredi koncert za domače skupine. Dogodek je mišljen v
mesecu maju v popoldanskih urah.

Zakaj ta predlog?
Za promoviranje domačih skupin.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Na igrišču Športnega društva Zarja.

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):
2500 €

Oddaj
svoj glas!
15. januar

Nakup športne opreme za igrišče
na Grahovem ob Bači
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Vsebina projektnega predloga: Kaj konkretno predlagate?
Table za košarko na športnem igrišču so že par let dotrajane in neuporabne, goli so brez
mrež. Želja je, da se s tem projektom pridobi sredstva za nakup športne opreme na igrišču.

Zakaj ta predlog?
Projekt bi omogočal več druženja med otroci, mladinci in ostalimi krajani, saj je trenutno
zaradi slabe opreme oziroma pomanjkanje opreme igrišče večinoma prazno.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Na igrišču Športnega društva Zarja.

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):
3000 €

Oddaj
svoj glas!
15. januar

Nakup notranje opreme za
večnamenski objekt na igrišču v
Volčah
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Vsebina projektnega predloga: Kaj konkretno predlagate?
V letu 2021 se je zaključila gradnja večnamenskega objekta na igrišču v Volčah, ki je bil načrtovan prav za prostor namenjen druženju in mladim. Ker je objekt še popolnoma brez opreme
in kot tak še neuporaben, bi ga želeli primerno opremiti za različna druženja. Prostor bi želeli
opremiti z manjšo kuhinjo, pohištvom (miza, stoli, omara) in TV.
V tako opremljenem objektu bi lahko mlada društva imela sestanke, organizirali bi predavanja, po aktivnostih pa bi se lahko tam tudi družili. Med pobudniki imamo tudi mlade arhitekte,
ki bi pomagali pri načrtovanju, 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 še pred koncem zime 2022.

Zakaj ta predlog?
Volče so krajevna skupnost z veliko mladimi, ki trenutno nimajo prostora za skupna druženja.
Z ureditvijo tega objekta bi pridobili kvaliteten notranji prostor, v katerem bi sestankovali, se
izobraževali in preživljali prosti čas.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Pri igrišču v Volčah.

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):
3000 €

Oddaj
svoj glas!
15. januar

Postavitev mreže za tenis in zaris
črt na igrišču v Gabrjah
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Vsebina projektnega predloga: Kaj konkretno predlagate?
Predlagam postavitev teniške mreže in zaris črt na večnamenskem igrišču v Gabrjih. Mreža bi
bila zasnovana tako, da bi jo bilo mogoče pospraviti, da igrišče ohrani svojo večnamensko
funkcijo.

Zakaj ta predlog?
V preteklih letih je bilo po vaseh postavljenih veliko igrišč, ta pa so bila zasnovana samo za
ekipne športe. Pogosto so ta igrišča prazna, saj je težko nabrati dovolj ljudi za nogomet/košarko. Postavitev mreže za tenis bi razširila nabor športov in vzpodbudila uporabo igrišča.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Predlog bi se izvajal na igrišču v Gabrjih.

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):
Snemljivi stebrički: 300€
Mreža: 150€
Omara za hranjenje: 100€
Zaris črt: 150€
Delo: 250€
Skupaj: 950€

Oddaj
svoj glas!
15. januar

Nakup opreme za garage gym v
večnamenskem objektu na igrišču
v Volčah
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Vsebina projektnega predloga: Kaj konkretno predlagate?
Mladi smo prišli na idejo, da bi si uredili skupni prostor z nekaj športne opreme in utežmi, kjer
bi izvajali različne vadbe. Tak prostor bi si sicer lahko vsak uredil na primer v domači garaži
vendar, ker so naše domače garaže ubistvu garaže naših staršev bi bilo to zelo težko in tudi ne
smiselno izvesti. Novo opremo za vadbo bi tako želeli postaviti v objekt na igrišču v Volčah saj
je le ta v veliki meri še neizkoriščen.
Nakup opreme bi v grobem zajemal: Talno podlogo za vadbo z utežmi, večnamensko stojalo
za vadbo z utežmi, različne uteži, blazine za vadbo, trenažer za aerobno vadbo, večnamenske
“steperje”, različne žoge za vadbo.

Zakaj ta predlog?
Mladi bi imeli poleg prostora za druženje, na igrišču tudi prostor, ki bi ga lahko za šport uporabljali v zimskih časih. S tem bi tudi celovito zaključili ureditev igrišča v Volčah. Menimo, da si
Volče glede na število mladih, takšen prostor zaslužijo. Glede na interese, ki smo jih mladi
izkazali, menimo, da bi bil takšen prostor dobro izkoriščen, predstavljal pa bi tudi odskočno
desko za nove projekte mladih.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Večnamenski prostor na igrišču v Volčah.

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):
3000 €

Oddaj
svoj glas!
15. januar

Nakup športne opreme za igrišče v
Volčah
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Vsebina projektnega predloga: Kaj konkretno predlagate?
V Volčah imamo trenutno igrišče za mali nogomet, košarkaško igrišče, teniško igrišče,
balinišče, otroška igrala in po novem še ﬁtnes na prostem. Ker je določena oprema stara
želimo podati pobudo, da se dotrajana in polomljena oprema zamenja.
V mislih imamo nakup novih mrež za gole, nove table in obroče za košarkaške koše, novo
mrežo za tenis ter material za barvanje črt in zaris novih talnih in stenskih iger za otroke in
mladino. Zamenjavo opreme in posodobitve bi izvedli v sklopu vsakoletne pomladne čistilne
akcije, ki jo na igrišču organizira Športno kulturno društvo Volče in krajevna skupnost. Vsako
leto na njej prostovoljno sodelujejo krajani, akcija pa ni pomembna le za ohranjanje urejenosti
igrišča pač pa tudi za povezovanje in druženje krajanov ter snovanje novih idej.
Največji strošek v tej pobudi predstavlja nakup košarkaških tabel in obročev ter tenis mreža

Zakaj ta predlog?
Izvedba pobude je pomembna zato, da ne bomo samo imeli igrišča v Volčah pač pa bo to
tudi uporabno in uporabljeno.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Igrišče v Volčah.

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):
2000 €

Oddaj
svoj glas!
15. januar

Nakup opreme za tekmovanja
gasilske mladine v Gasilski zvezi
Tolmin
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Vsebina projektnega predloga: Kaj konkretno predlagate?
Predlog nakupa opreme za tekmovanja v gasilsko-športnih tekmovalnih disciplinah za mladino v Gasilski zvezi Tolmin:
Spisek opreme:
gred dolžine 2 m, širine 0,2 m, višine 0,35 m,
ovira za preskok, višine 0,6 m, širine 1,2 m,
ovira z letvijo,
posoda, visoka med 46 cm in 48 cm in premera med 42 cm in 45 cm,
stabilna C-spojka, višina od tal 0,25 m – 0,3 m,
rov, dolžine 6 m, širine 0,6 m, višine 0,8 m,
stojalo s tarčo, višine 1,1 m, širine 0,6 m, globine min. 0,5 m,
stojalo za odlaganje orodja in opreme, dolžine 2 m, višine 1,5 m,
stojalo za vezanje vozlov, dolžine 2m, višine 1,5 m,
15. januar
lesena lestev s 4 prečkami, višine 2 m, širine 1,2 m.
Vsa oprema je predpisana in tipizirana s strani Gasilske zveze Slovenije

Oddaj
svoj glas!

Zakaj ta predlog?
V Gasilski zvezi Tolmin je preko gasilskih društev aktivnih 170 mladih gasilcev, starih od 6 do
18 let, s katerimi aktivno dela 25 mentorjev mladine. Ključen del urjenja mladih so gasilsko-športna tekmovanja preko katerih mladi gasilci spoznavajo gasilsko orodje, veščine razvrščanja ter urijo skupinsko delo. Za izvedbo gasilko-športnih disciplin je Gasilska zveza Slovenije pripravila spisek potrebnih orodji in opreme.
Trenutno nobeno gasilsko društvo pa tudi gasilska zveza ne razpolaga z zahtevano opremo.
Pridobitev tovrstnih orodij bi mladini in mentorjem omogočil izvedbo ustreznih vaj, urjenj in
na koncu tudi udeležbo na tekmovanjih. Mladi nova znanja in veščine najlažje osvajajo skozi
tekmovanja saj tako postane monotono orodje športni rekvizit.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Tekmovanja in treningi bi potekali na območjih 8 gasilskih društev, v Gasilski zvezi Tolmin.

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):
Po trenutnem ceniku Gasilske zveze Slovenije, bi bila cena potrebne opreme malo manj kot
3.000 €.

Ureditev prostora za mlade na
Slapu ob Idrijci
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Vsebina projektnega predloga: Kaj konkretno predlagate?
V trenutnem prostoru je največji problem ogrevanje. Zato bi najprej v prostor montirali klimo.
Z preostalimi sredstvi, bi pa uredili prostor za bolj sproščeno druženje. S tem projektom bi
spodbudili druženje mladih na Slapu.

Zakaj ta predlog?
Za lepši in boljši izgled prostora, ki bo nudim mladim bolj sproščeno druženje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
V prostorih za mlade na Slapu ob Idrijci.

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):
3000 €

Oddaj
svoj glas!
15. januar

Nakup namiznega nogometa za
večnamenski objekt na Šentviški
Gori
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Vsebina projektnega predloga: Kaj konkretno predlagate?
Za mlade in manj mlade bi v naslednjem letu radi kupili namizni nogomet, ki bi ga postavili v
večnamenskem prostoru na Šentviski Gori.

Zakaj ta predlog?
Ker si mladi želimo, da bi se v dvorani večkrat združevali tudi ob različnih takšnih dejavnostih
kot so namizni nogomet, pikado, itd...

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Šenviska gora- večnamenski prostor

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):
1000 €

Oddaj
svoj glas!
15. januar

15

Tečaj tenisa v Tolminu ali okolici

Vsebina projektnega predloga: Kaj konkretno predlagate?
Predlagam tečaj tenisa. Tečaj bi se odvijal 1-2x na teden po pribl. 2h in bi trajal 2 meseca
(mogoče najbolje med poletjem). Ena skupina bi obsegala pribl 8 tečajnikov, če bi bilo
povpraševanje večje, bi bilo več skupin. Prijave bi se zbirale prek Facebooka.

Zakaj ta predlog?
Ker menim, da je tenis priljubljen šport med mladimi in bi jih tako še bolj spodbudili k
igranju. Zdi se mi, da v teniškem klubu ni dovolj mladih igralcev in bi se tako mogoče še kdo
priključil. S tem tudi spodbujam gibanje in druženje, kar pa sta glavna razloga pobude.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
V Tolminu ali okolici.

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):
Zakup igrišča (400€)
Teniški trener (pribl. 8 tednov po 2h x 40€/h = 640€)
Skupaj: 1040€

Oddaj
svoj glas!
15. januar

Obnova igrišča in ureditev njegove
okolice na Ponikvah
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Vsebina projektnega predloga: Kaj konkretno predlagate?
Vas Ponikve ima asfaltno športno igrišče, ki je namenjeno malemu nogometu, košarki in tudi
tenisu. Krajevna skupnost je pred leti v okolici postavila še igrala za otroke, ki skupaj z igriščem
prestavljata nekakšno nepovezano vaško središče, kjer se srečujejo otroci in mladina.
V tem času je igrišče postalo dotrajano, okolica pa je neprimerno neurejena. Potrebno bi bilo
obnoviti izris črt za označevanje igrišč, obnoviti gole in koš ter zamenjati nekatere dele ograj.
Okolica igrišča in igral je že od pridobitve neurejena, obdaja ju grob makadam, ki ga ob
robovih prerašča trdovraten plevel, ki uničuje ograjo in robni beton. Okolica je tako težko
dostopna za starše z vozički in mlajšimi otroki, hkrati pa za slednje predstavlja nevarnost za
poškodbe ob igri in gibanju izven igrišča ali igral.
Ob igrišču primanjkuje tudi urejen dostop do vode, klopi za sedenje in označen parkirni
prostor za avtomobile in parkirna stojala za kolesa. V bližini igrišča pa so še kontejnerji za
smeti, ki bi jih bilo potrebno primerno umestiti v prostor.

Zakaj ta predlog?
S tem predlogom bi uredili okolico igrišča in igral, hkrati pa izboljšali oziroma do konca
uredili prostorske pogoje za rekreativne športe in preživljanje prostega časa (naj)mlajših
krajank in krajanov. Z obnovo igrišča bi uredili dotrajano opremo in črte, z urejeno okolico pa
bi pridobili predvsem varno okolico in dostopnost do igrišča in igral. Projekt manjše obnove
bi tudi spodbudil nadaljnjo širšo ureditev vaškega jedra.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Ta projekt bi se izvajal na Ponikvah v samem središču vasi.

Finančno ovrednotenje projektnega predloga (ocena):

Oddaj
svoj glas!
15. januar

Projekt obnove bi stal okrog 3000 EUR.
Stroške bi predstavljal nakup cestnih barv oz. premazov (300€), posameznih delov za panelno ograjo (700€), klopi (600€), pocinkana stojala za kolesa (200€), betonskega vrtnega korita
za vodo (300€), tlakovcev (15€ na kos).
Delo bi, kolikor je mogoče, krajani opravili prostovoljno.

Datum glasovanja

Glasovanje za najboljše pobude bo potekalo elektronsko v
soboto, 15. januarja 2022.

Kdo lahko glasuje?

Glasujejo lahko mladi od 15 do vključno 30 let s stalnim
prebivališčem v občini Tolmin.

Vpis v volilni imenik

Če želiš oddati svoj glas, se moraš najprej vpisati v volilni imenik.
To lahko storiš do 14. januarja na spletni strani
www.mladapobuda.si.

Potek glasovanja

V soboto, 15. januarja, boste vsi, ki se boste vpisali v volilni katalog,
na e-mail prejeli povezavo, kjer boste lahko oddali glas za
največ tri pobude.

