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Brezje, Ljubno,  
Podnart

OBMOČJE 4

1
Naslov projekta: NAKUP PETIH AED ENOT
Predlagatelj: NEJC ŠTER
Sopredlagateljica: Marjeta Bizjak
Opis projekta: Razvejana mreža razpoložljivih AED aparatov (avtomatskih eksternih defibrilatorjev) je ključnega 
pomena za reševanje življenja krajanov, kajti bistveno skrajša čas od vpoklica prvih posredovalcev do uporabe AED 
enote pri pacientu. Zato se predlaga nakup petih AED enot s postavitvijo v krajih Poljšica, Ovsiše, Prezrenje, Zaloše 
in Rovte.

Vrednost: 9.000 EUR

2
Naslov projekta: POSTAVITEV NADSTREŠKA NA INFORMACIJSKI TOČKI 
PODNART
Predlagatelj: NEJC ŠTER
Sopredlagatelja: Marjeta Bizjak, Bine Perič
Opis projekta: Obstoječa informacijska točka že dalj časa služi kot avtobusno postajališče za šolske otroke. Projek-
tni predlog vključuje postavitev enostavnega jeklenega nadstreška s kritino na informacijski točki pred gasilskim 
domom Podnart nasproti Kulturnega doma Podnart.

Vrednost: 10.000 EUR

3
Naslov projekta: OBNOVA POTI IN STUDENCA ZDRAVILNE VODE V CIZLJU
Predlagatelj: BOŠTJAN SOKLIČ
Opis projekta: Projekt je usmerjen k zaščiti enega izmed izvirov zdravilne pitne vode. Z namenom zaščite vira in 
ureditve dostopa do izvira zdravilne vode v Cizlju se uredi dostopna pot, okolica izvira, postavi klopi in mizo za obi-
skovalce, informativne table, vodo se spelje v korito.

Vrednost: 15.000 EUR



OBMOČJE 4

4
Naslov projekta: UNIVERZA ZA 2. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Predlagatelj: 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

5
Naslov projekta: FITNES V NARAVI - ČRNIVEC
Predlagatelj: MITJA POTOČNIK
Sopredlagatelji: Izidor Arih, Maruša Čuden, Zvone Zavrl, Primož Sitar, Lidija Slak, Dežman 
Matjaž
Opis projekta: V sklopu športnega parka Črnivec se namestijo raznovrstne naprave za telovadbo v naravi. Naprave 
bo lahko uporabljala za rekreacijo tako mladina kot tudi starejše generacije.

Vrednost: 9.500 EUR

6
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


