
Območje 3

Kamna Gorica,  
Kropa, Lancovo,  
Srednja Dobrava

OBMOČJE 3

1
Naslov projekta: MREŽA VISOKIH GRED
Predlagateljica: MOJCA ŠMID
Sopredlagatelji: sovaščani
Opis projekta: Za območje KS Srednja Dobrava se predlaga postavitev 30 visokih gred. Večina krajanov ima svoj 
zelenjavni vrt, s starostjo pa zaradi fizičnih težav obdelovanje klasičnega vrta predstavlja vse večji problem. Visoke 
grede omogočajo obdelovanje in pridelovanje vrtnin tudi starejšim. Na ta način bi starejšim lahko izboljšali kvali-
teto življenja, kajti fizična aktivnosti bi povečala njihovo vitalnost, pa tudi samooskrbo s kvalitetno, svežo zelenjavo.

Vrednost: 15.000 EUR

2
Naslov projekta: GOZDNA UČNA POT KAMNA GORICA
Predlagatelj: BOŽIDAR DROZG
Sopredlagatelja: Eva Jelenc Drozg, Mitja Kapus
Opis projekta: Projektni predlog se nanaša na vzpostavitev gozdne učne poti, ki bo potekala po že vpeljanih spre-
hajalnih poteh in bo vključevala čudovite razglede, informacije s področij kulturne dediščine, naravoslovja, geogra-
fije, varstva narave. Potekala naj bi od območja starega vaškega jedra Kamne Gorice do Zijavke, razgledne točke 
Ojstra peč do energetske točke Frtala, proti križišču peš poti za Globoko, Radovljico, Pusti grad in Kamno Gorico. 
Navezana bo na Gozdno učno pot Pusti grad skozi Galerije (razgledna točka Mil pogled – Police - nazaj v Kamno 
Gorico). Celotna dolžina poti je ocenjena na 5 km.

Vrednost: 15.000 EUR

3
Naslov projekta: PETROVA POT
Predlagatelj: MITJA KAPUS
Sopredlagatelji: Aleš Arh, Tomaž Kapus, Andrej Zupan, Božidar Drozg, Eva Jelenc Drozg
Opis projekta: Predlog se nanaša na ponovno vzpostavitev sprehajalne poti ob potoku Lipnica, ki jo je konec 19. 
stoletja naredil prof. Peter Novak. Zadnjih 20 let je pot v slabem stanju, na delu težko prehodna. Pot poteka ob 
levem bregu Lipnice od hišne št. Kamna Gorica 2a proti hišni št. Zgornja Dobrava 1. Predlaga se ureditev poti z 
razširitivjo in postavitvijo zaščitne ograje na izpostavljenih mestih, uredi se premostitve.

Vrednost: 15.000 EUR
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4
Naslov projekta: UMIRITEV PROMETA NA STOČJU
Predlagatelj: DENIS BAJŽELJ
Sopredlagatelj: Andraž Pavlič
Opis projekta: Na območju Stočja je vožnja z avtomobili prehitra in nevarna za vse udeležence v prometu, zlasti 
otroke in starejše. Zato se predlaga izvedba ukrepov za umiritev prometa (dve hitrostni oviri) na odseku od vrha 
klanca nad bazenom in prvo ulico v Kropi.

Vrednost: 7.000 EUR

5
Naslov projekta: OBNOVA VODNE UČNE POTI GRABNARICA IN 
NARAVOSLOVNE UČNE POTI: PUSTI GRAD
Predlagatelj: SIMON RESMAN
Opis projekta: Poti na Vodni učni poti Grabnarica in naravoslovni učni poti Pusti grad sta v slabem stanju. Zaradi 
trohnečega lesaVodna učna pot Grabnarica in naravoslovna učna pot Pusti grad sta v slabem stanju. Zaradi trohne-
čega lesa na mostih in ograjah sta nevarni, zato je njuna obnova nujno potrebna. Predlog predvideva zamenjavo 
dotrajanih delov infrastrukture ter ureditev poti (odstranitev grmovja na poteh).

Vrednost: 15.000 EUR

6
Naslov projekta: UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA KROPA
Predlagateljica: SNEŽANA STANOJEVIĆ
Sopredlagatelji: Milorad Ralič, Maj Domnik, Bojana Stanojević, Elvis Brkić
Opis projekta: Obstoječe otroško igrišče v Kropi je nevzdrževano, dostop do igrišča je zaraščen, igrišče ni do-
stopno z otroškimi vozički, prav tako pa je tudi slabo opremljeno z igrali. Zato se predlaga postavitev novih igral 
in športne opreme (ograjene gugalnice za dojenčke in malčke, hišica s toboganom, zamenjava uničenega pitnika, 
nabava peskovnika) ter izvedba ureditvenih del na igrišču in v njegovi okolici.

Vrednost: 6.670 EUR

7
Naslov projekta: ZAŠČITA BREŽINE JAVNE POTI VOŠČE
Predlagatelj: JANEZ CERAR
Sopredlagatelji: Boris Pintar in sovaščani
Opis projekta: Brežina ob javni cesti v vasi Vošče ni ustrezno urejena, zato potrebuje nekaj dodatnih posegov. Po 
brežini poteka migracijska pot divjih živali v smeri planote Jelovica in obratno, zato se z ustreznim trasiranim preho-
dom (ureditvijo poti za divje živali) prepreči poškodbe živali, pa tudi izboljša varnost ljudi. Predlagani sta namestitev 
zaščitne mreže na brežini ob javni poti in trasiranje prehoda ceste za divje živali.

Vrednost: 15.000 EUR

8
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



9
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

10
Naslov projekta: UREDITEV KOMUNALNIH OTOKOV
Predlagateljica: METKA KAVČIČ
Sopredlagatelji: Saša Pavlič, Andraž Pavlič, Milorad Ralič, Anže Habjan
Opis projekta: V Kropi ni urejenega mesta, kamor bi krajani lahko vozili zeleni odrez in ostanke, ki nastanejo pri 
čiščenju vrta. Zato se predlaga ureditev enega komunalnega otoka za zgornji del Krope, vključno z ureditvijo nad-
streška, ter postavitev zbiralnikov za zeleni odrez v urbanem delu naselja. Projekt vključuje tudi ozaveščevalno ak-
cijo in pripravo zgibanke.

Vrednost: 11.500 EUR

11
Naslov projekta: UREDITEV OKOLICE SLOVENSKE PEČI
Predlagateljica: METKA KAVČIČ
Sopredlagatelji: Anže Habjan, Milorad Ralič, Branko Kavčič
Opis projekta: Na koncu Krope, približno 300 m nad naseljem, se nahaja edinstven spomenik - ostanek vetrne peči 
- plavža iz poznega srednjega veka, ki je spomenik nacionalnega pomena. Predlaga se ureditev točke (odstranitev 
dreves in grmovja, ureditev brežine, postavitev dveh klopi).

Vrednost: 10.000 EUR

12
Naslov projekta: UREDITEV PLAVŽA SPODNJE FUŽINE
Predlagateljica: METKA KAVČIČ
Opis projekta: Ob vstopu v staro trško jedro Krope se nahaja edinstven tehnični spomenik - ostanek plavža iz 16. 
stoletja, ki se ga uredi (odstrani nadzidani del, očisti arheološke ostaline, napelje razsvetljava in na mesto zidanega 
dela položi kamen, steklo).

Vrednost: 15.000 EUR

13
Naslov projekta: IZDELAVA VODNE ZAPORNICE ZA POLČEVE RAKE
Predlagatelj: ANŽE HABJAN
Sopredlagateljica: Špela Habjanič
Opis projekta: Zapornica na Polževih rakah v Kropi je bila pred leti uničena. Ker gre za pomemben objekt kulturne 
in tehniške dediščine, se predlaga namestitev novih zapornic.

Vrednost: 15.000 EUR
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14
Naslov projekta: TURISTOM IN DOMAČINOM PRIJAZNE TOČKE
Predlagatelj: ANDRAŽ PAVLIČ
Sopredlagatelji: Anže Habjan, Matevž Mohorič, Metka Kavčič
Opis projekta: V Kropi je premalo urejenih javnih površin, kjer bi se prebivalci lahko družili pa tudi odpočili. Zato 
se predlaga ureditev dveh točk na zanimivih lokacijah, ki bodo ustrezno opremljene. Vsaka točka bo imela informa-
cijsko tablo, klop, mizo, počivalnik, koš, stojalo za kolesa.

Vrednost: 10.420 EUR

15
Naslov projekta: PROMOCIJSKA ZLOŽENKA
Predlagatelj: ANDRAŽ PAVLIČ
Sopredlagateljice: Lara Kordež, Eva Pavlič, Metka Kavčič
Opis projekta: Kropa kot turistični kraj nima enotne zgibanke, v kateri bi obiskovalec našel ključne informacije o 
lokalnih zanimivostih. Zato se predlaga izdelava sodobne in atraktivne zgibanke, ki bi kakovostno predstavila Kropo 
in spodbudila obisk.

Vrednost: 3.200 EUR

16
Naslov projekta: TEMATSKE POTI
Predlagatelj: ANDRAŽ PAVLIČ
Sopredlagatelji: Metka Kavčič, Anže Habjan, Saša Pavlič
Opis projekta: V Kropi se nahaja veliko zanimivosti, ki jih domačini in obiskovalci ne poznajo. Zato se projekt osre-
dotoča na ureditev sklopa tematskih poti, ki bi uporabnika vodile mimo manj poznanih delov kraja. Projekt vključuje 
postavitev smerokazov in informacijskih tabel ter vzpostavitev mobilne aplikacije za uporabo poti na lokaciji Cutov 
laz mimo kapelice, skozi trško jedro (od portala do portala).

Vrednost: 15.000 EUR

17
Naslov projekta: TRIM STEZA KROPA
Predlagateljica: SAŠA PAVLIČ
Sopredlagateljici: Eva Pavlič, Špela Mikolič
Opis projekta: Od športnega igrišča mimo cerkve Pr Kapelc vodi peš pot proti Brezovici. Pešpot vse več upora-
bljajo krajani in obiskovalci, zato se predlaga njena ureditev in postavitev trim steze (postavitev vadbenih postaj) ter 
ureditev tabel z navodili na vsaki vadbeni postaji.

Vrednost: 15.000 EUR

18
Naslov projekta: TLAK PRED STARO ŠOLO V KROPI
Predlagateljica: URŠKA KAVAR
Sopredlagatelj: Matjaž Kavar
Opis projekta: Nasproti stare šole v Kropi je območje, kjer v delu tlakovanje ob cesti ni dokončno urejeno, pač pa 
je neurejena makadamska »pešpot« ali parkirišče. Navedeno je treba dokončno urediti, zato se predlaga tlakovanje 
z granitnimi kockami in ureditev območja.

Vrednost: 15.000 EUR
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19
Naslov projekta: IZDELAVA PARKIRIŠČA NA DOLINI V KROPI
Predlagateljica: ANITA HABJAN
Sopredlagatelji: Nada Lotrič, Matevž Lotrič, Stane Habjan
Opis projekta: V Kropi na območju Doline in okolice Vrtca Kropa primanjkuje parkirišč. Za ureditev je v prvi fazi pot-
rebna izdelava projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih dovoljenj, kar je predmet projektnega predloga.

Vrednost: 7.000 EUR

20
Naslov projekta: POSTAVITEV SVETIL NA STOPNIŠČU DO VRTCA KROPA
Predlagateljica: NADA LOTRIČ
Sopredlagatelji: Matevž Lotrič, Andreja Kemperle Lotrič, Anita Habjan
Opis projekta: Uporaba stopnišča do vrtca in do naselja Dolina v Kropi zaradi slabe vidljivosti stopnišča v večer-
nem in nočnem času ni varna. Za zagotavljanje ustrezne varnosti uporabnikov se predlaga namestitev dveh javnih 
svetilk in varovalne ograje ter obnovitev stopnic.

Vrednost: 15.000 EUR
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