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Radovljica
1
Naslov projekta: PASJI PARK RADOVLJICA
Predlagateljica: DORIS KRIVIČ
Sopredlagatelj: Marko Podlogar 
Opis projekta: V Radovljici je registriranih 1.900 psov. Kljub temu, da ima Radovljica veliko zelenih površin, spreha-
janje psov brez povodca ni varno, urejenih površin za prosto sprehajanje in igranje psov pa ni. Predlaga se ureditev 
ograjenega parka/igrišča za pse v velikosti približno 1.000 m2 v Radovljici. Takšen park bo omogočil psom prosto 
gibanje brez povodca, hkrati pa bo zmanjšana tudi nevarnost, da bi psi ogrožali druge pse in ljudi. Po ureditvi pas-
jega parka se določi tudi skrbnika prostora, ki bo skrbel za urejanje parka, za red in čistočo pa bo odgovoren tudi 
vsak skrbnik psa.

Vrednost: 15.000 EUR

2
Naslov projekta: TELOVADBA V GOZDU IN RAZGLED NA DEŽELO (OBLA 
GORICA IN VOLČJI HRIB)
Predlagatelj: ALJOŠA ŠPILER
Sopredlagatelj: Avgust Mencinger
Opis projekta: Obla gorica in Volčji hrib sta območji, ki bi jih uredili za gibanje in doživljanje lepote kraja in okolice. 
Obla gorica je primeren in neizkoriščen javni prostor, ki bi ga obogatili s telovadno stezo tako, da bi se območje ge-
ografsko in po namembnosti priključilo ostalim športno rekreativnim objektom v bližini. Projekt predvideva izved-
bo krožne telovadne steze na območju Oble gorice, ki bi bila sestavljena iz telovadnih postaj, med seboj povezanih 
s stezo. Postaje bi bile sestavljene iz elementov različnih zahtevnosti. Volčji hrib je poleg tega, da je nenavadna 
ledeniška morena, tudi svojevrsten razgledni stolp, po naravi dostopen tudi starejšim. Z njegovega vrha je razgled 
na celotno Deželo in širše. Projekt predvideva ureditev na način, da bo lažje dostopen tudi starejšim generacijam.

Vrednost: 15.000 EUR

3
Naslov projekta: POSTAVITEV JAVNE RAZSVETLJAVE V ŠPICARJEVI ULICI
Predlagatelj: ZVONKO STOJNŠEK
Sopredlagatelji: Metod Krivec, Tomas Marič, Jure Pogačnik, Elizabeta Bevc, Viktor Smukovič, 
Melita Horvat
Opis projekta: Špicarjeva ulica leži na robu naselja v Predtrgu. Javna razsvetljava na delu ni urejena, zato je ob-
močje nevarno za vozila, pešce ob cestišču, pa tudi z vidika splošne varnosti. Za izboljšanje varnosti se predlaga 
postavitev treh svetilk javne razsvetljave na 80 metrskem odseku Špicarjeve ulice.

Vrednost: 15.000 EUR
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4
Naslov projekta: ZUNANJA UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA VRBNJE
Predlagatelj: TADEJ GOMBOC
Sopredlagatelji: Anton Prešern, Eva Debeljak, Rajko Gomboc
Opis projekta: Športni park Vrbnje uporabljajo mlade družine z otroki, mladina in starejši. Posamezna igrala v njem 
so dotrajana in jih je treba bodisi zamenjati bodisi obnoviti. Športni park ni omejen z lovilnimi mrežami, kar povzro-
ča škodo na poljščinah pa tudi slabo voljo pri sosedih. V parku manjka tudi del zunanje opreme. Projekt predvideva 
izvedbo ureditvenih del in nakup potrebne opreme (zamenjava in obnova posameznih igral v parku, nakup in mon-
taža visečih lovilnih mrež, postavitev klopi, košev za smeti in zasaditev dreves).

Vrednost: 15.000 EUR

5
Naslov projekta: MINI PLEZALNA STENA
Predlagatelj: JOŽE POTOČNIK
Opis projekta: Projekt predvideva ureditev mini plezalne stene v Športnem parku Vrbnje. V okviru projekta sta 
predvideni ureditev temeljev in podkonstrukcije za mini plezalno steno ter namestitev že dobavljenih reliefnih pa-
nelov in oprimkov. Na ta način bo v športnem parku mogoče izvajanje dodatnih aktivnosti.

Vrednost: 12.500 EUR

6
Naslov projekta: OBNOVA SAKRALNEGA ZNAMENJA NA KRIŽIŠČU 
JELOVŠKE ULICE IN KAJUHOVE ULICE
Predlagatelj: SIMON RESMAN
Sopredlagatelj: Andrej Župan
Opis projekta: Na križišču Jelovške ulice in Kajuhove ulice je v preteklosti že stalo lepo sakralno znamenje po načr-
tu inž. Miloša Gregorčiča. Temelj tega znamenja še stoji. Projekt predvideva ponovno postavitev znamenja.

Vrednost: 7.141,17 EUR

7
Naslov projekta: ZASADITEV SADNEGA DREVJA NA CANKARJEVI ULICI
Predlagatelj: SIMON RESMAN
Sopredlagateljici: Jožica Grivec, Silva Pisek
Opis projekta: Projekt predvideva na travnikih Cankarjeve ulice in na Cesti na Jezerca, ki so v lasti občine, posa-
ditev sadnih dreves (jabolka, hruške, slive, češnje). Posadijo se stare drevesne vrste, ki so odporne na škodljivce in 
ne potrebujejo veliko vzdrževanja. Poleg koristi za krajane bi na območju popestrili pašo čebel v urbanem okolju.

Vrednost: 15.000 EUR

8
Naslov projekta: ZELIŠČNI EKOLOŠKI - NARAVI PRIJAZEN VRT
Predlagateljica: VASJA VIDIC
Opis projekta: Pomanjkljivo zavedanje ljudi o pomenu narave in lastne hrane narekuje potrebo po stalnem infor-
miranju in izobraževanju. Zato se projekt osredotoča na organizacijo izboraževanj o pomenu narave, lastne hrane, 
zelišč, žuželk. Izobraževanja in delavnice bodo potekale za zaključene skupine v naravi (v zeliščnem vrtu).

Vrednost: 4.200 EUR



9
Naslov projekta: DOPOLNITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA V ŠPORTNEM PARKU 
RADOVLJICA
Predlagateljica: ŠPELA SEVER
Opis projekta: Obstoječe otroško igrišče v Športnem parku Radovljica potrebuje nova igrala, da bi postalo zani-
mivo ne samo najmlajšim otrokom, ampak tudi starejšim predšolskim otrokom. Zato projekt predvideva umestitev 
novega igrala - žičnice, po kateri se otroci vozijo na vrvi. Na ta način bi pridobili igralo, ki bi bilo primerno za staro-
stno skupino otrok med 4 in 8 let.

Vrednost: 10.250 EUR 

10
Naslov projekta: OMEJITEV OSVETLITVE GORENJSKE CESTE V RADOVLJICI 
OB STANOVANJSKIH OBJEKTIH
Predlagateljica: ŠPELA SEVER
Opis projekta: Gorenjska cesta v Radovljici je vso noč močno osvetljena, kar moti kvaliteto spanca občanov, ki bi-
vajo neposredno ob njej. Projekt predlaga, da se v delu Gorenjske ceste, kjer so neposredno ob cesti stanovanjski 
objekti, zamenja javna razsvetljava na način, da se le-ta v določenih urah ponoči povsem izklopi ali senzorsko prižge 
po potrebi. Na ta način javna razsvetljava ponoči, ko ne bo prometa, ne bo motila počitka občanov.

Vrednost: 15.000 EUR

11
Naslov projekta: EKOLOŠKA TRŽNICA V RADOVLJICI
Predlagateljica: MONIKA BRINŠEK
Opis projekta: Radovljica nima lastne ekološke tržnice. Projekt predvideva organizacijo ekološke tržnice, kjer bodo 
občani lahko kupili hrano neposredno od lokalnega kmeta. Poleg organizacije tržnice bodo izvedeni tudi predava-
nja in delavnice s tremi osrednjimi temami: opazovanje posledic slabega prehranjevanja, preusmeritev pozornosti 
h kvalitetnim sestavinam, ki se nahajajo v ekološki hrani, praktično poučevanje o možnostih samopreskrbe.

Vrednost: 15.000 EUR

12
Naslov projekta: KULTURO NA PLAN
Predlagateljica: PETRA ČEBULJ
Sopredlagatelja: Bogdana Čebulj, Primož Čebulj
Opis projekta: Projekt je namenjen vsem vrstam kulturnih ustvarjalcev iz lokalnega okolja (glasbeniki, gledališč-
niki, literati, stand-up komiki, plesalci, lutkarji ipd.). Predvideva organizacijo posebnih prireditev, kjer bi se domači 
ustvarjalci lahko predstavili. Poseben poudarek bo namenjen še neuveljavljenim ustvarjalcem, ki se na začetku 
poti srečujejo z mnogimi, večkrat popolnoma organizacijskimi in finančnimi problemi, ki zadevajo postavitev odra, 
ozvočenja, osvetljave, oglaševanja ipd.). Na ta način bi neuveljavljenim ustvarjalcem omogočili predstavitev njiho-
vega dela.

Vrednost: 5.000 EUR
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13
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

14
Naslov projekta: GRAJSKI PARK - ZASADITEV GRED Z MEDOVITIMI 
RASTLINAMI, ZELIŠČI IN ZDRAVILNIMI RASTLINAMI
Predlagateljica: SABINA ŠEGULA
Opis projekta: Radovljica ima bogato zgodovino, čebelastvo, kulinarika in zdravilstvo pa imajo v tem okviru poseb-
no mesto. Hkrati pa v Radovljici manjka hortikulturna zasaditev rastlin, ki bi različna področja povezovala. Projekt 
predvideva ureditev gred in njihovo zasaditev z ustreznimi rastlinami ob srednjeveškem zidu v Grajskem parku, pri 
čemer se mora slediti predlaganemu načrtu revitalizacije baročnega Grajskega parka. Rastline bi bile označene s 
tablicami. Ob gredah bi uredili pot, po kateri bi bil možen dostop do gred tudi z invalidskimi vozički, pod drevesi 
pa je predvidena postavitev klopi.

Vrednost: 15.000 EUR

15
Naslov projekta: ULIČNE TABLE
Predlagatelj: MIRAN REMS
Opis projekta: Pomenovanje ulic v Radovljici je lično urejeno s tablami, na katerih so zapisana imena ulic. Veliko 
ulic je poimenovanih po znamenitih osebnostih. Za mnoge od njih vemo, kdo so, za nekatere ne več, za druge pa 
sploh še ne. Projekt predvideva namestitev dodatnih pojasnil o znamenitih osebnostih, po katerih se posamezna 
ulica imenuje. Navedeno ne velja za ulice, ki so poimenovane po pokrajini, mestu ipd..

Vrednost: 4.600 EUR

16
Naslov projekta: ZADIHAJ V POLNEJŠE ŽIVLJENJE
Predlagatelj: DALIBOR TODOROVIĆ
Opis projekta: Znanost v zadnjem obdobju namenja posebno pozornost povezanosti med procesom dihanja, 
posameznikovimi sposobnostmi in njegovim zdravjem. Za zdrave in vitalne ljudi je zato čim boljša funkcija dihanja 
ključnega pomena. Projekt predvideva izvedbo 4-urnih praktičnih delavnic o procesu dihanja. Delavnice bodo na-
menjene mladostnikom, starejšim in astmatikom, športnikom, podjetnikom, učiteljem in trenerjem.

Vrednost: 6.000 EUR
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