
Participativni proračun
Občine Radovljica

Stran 1 od 2

1. Osnovni podatki o projektu

Ime oziroma naziv projekta:  

 

Območje izvedbe:
(Označi območje)

OBMOČJE 1: KS Radovljica OBMOČJE 4: KS Podnart, KS Ljubno, KS Brezje
OBMOČJE 2: KS Lesce OBMOČJE 5: KS Begunje, KS Mošnje, KS Otok
OBMOČJE 3: KS Kamna Gorica, KS Kropa,  
 KS Lancovo, KS Srednja Dobrava

Skladnost z nalogami občine:
(Označi področje projekta)

Omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih pristojnosti občina opravlja naloge, s 
katerimi ureja področje gospodarstva, turizma in kmetijstva.
Ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske in društvene 
dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije.
Skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 
odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja.
Izgradnja in posodobitve igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, parkov, trgov in drugih javnih površin.

Drugo.

Opis projekta:
Zakaj in za koga je projekt potreben? Katero težavo odpravlja?

Kaj predlagate kot rešitev? Kaj želite spremeniti?

Kako boste to dosegli? Kaj je treba narediti? Navedite konkretne dejavnosti.

Slavka Zupan



Participativni proračun
Občine Radovljica

Stran 2 od 2

Na kateri mikrolokaciji/ naslovu bi se projekt izvedel?

Kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kako bo izvedba izboljšala kakovost življenja prebivalcev kraja?

2. Stroški projekta

Dejavnost Predračun/ Specifikacija Strošek z DDV

SKUPAJ Z DDV

3. Predlagatelj/-ica

Ime in priimek

Naslov

Elektronska pošta

Telefon

Sopredlagatelji (imena in priimki)


	Ime oziroma naziv projekta: RAZGLEDNA TOČKA JELOVICA
	1 KS Radovljica: Off
	7 KS Podnart: Off
	2 KS Lesce: Off
	8 KS Ljubno: Off
	3 KS Kamna Gorica: On
	toggle_13: Off
	Ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih pospeševanje raziskovalne kulturne mladinske in društvene: Off
	Skrb za varstvo zraka tal vodnih virov virov pitne vode za varstvo pred hrupom za zbiranje in odlaganje: Off
	toggle_16: On
	Drugo: Off
	Zakaj in za koga je projekt potreben Katero težavo odpravlja: Nad Kropo se nahaja razgledna točka do katere vodi javna pešpot, ki jo krajani že več let uporabljamo. Žal je točka neurejena in se zarašča, čeprav bi bila zanimiva tudi za obiskovalce in šolsko mladino. 
	Kaj predlagate kot rešitev Kaj želite spremeniti: Predlagamo, da se točka uredi v zanimivo in sonaravno urejeno razgledišče.
	Kako boste to dosegli Kaj je treba narediti Navedite konkretne dejavnosti: •Ureditev terena in sečnja zarasti
•Postavi ležečo panoramsko tablo z oznakami okoliških vrhov, krajev in zanimivosti
•Postaviti ustrezno naluknjan lesen steber za usmerjanje pogledov na zanimivosti in posebno rastje v okolici
•Postavi lesen počivalnik za več oseb z možnostjo ležanja in uživanja v pogledih
•Po potrebi se postavi tudi lesena varovalna ograja
•Uredi služnost zemljišč oz. dogovori z lastnikom možnost uporabe zemljišča
•Brez smetnjakov – smeti odnesemo v dolino.

	Na kateri mikrolokaciji naslovu bi se projekt izvedel: Domače ime: Reber, 300 m JZ nad vasjo, površina območja cca 100 m2 (vstavite parcelno številko ali celo naslov, če vam je znano)

	Kdaj naj bi se projekt izvedel: Spomladi 2022

	Kako bo izvedba izboljšala kakovost življenja prebivalcev kraja: Prebivalci bomo dobili varno točko za sprostitev v bližini doma, šolska mladina in obiskovalci pa priložnost za kratek sprehod v naravo in spoznavanje našega kraja.
	DejavnostRow1: Ureditev terena  
	fill_7: 100 m2
	Strošek z DDVRow1: 500,00
	DejavnostRow2: Panoramska tabla – zasnova, izdelava, dostava, montaža
	fill_10: Zahtevnejša 1x (pripet predračun)
	Strošek z DDVRow2: 1.900,00
	DejavnostRow3: Steber – izdelava, dostava, montaža 
	fill_13: Steber - 1x
	Strošek z DDVRow3: 300,00
	DejavnostRow4: Lesen dvojni počivalnk  –  izdelava, dostava, montaža
	fill_16: Dvojna klop
	Strošek z DDVRow4: 1.400,00
	DejavnostRow5: Lesena ograja  –  izdelava, dostava, montaža  
	fill_19: Ograja, cca 3 m
	Strošek z DDVRow5: 300,00
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	Strošek z DDVSKUPAJ Z DDV: 5.400,00
	3 Predlagateljica: Janez NOVAK
	1: Kropa 999, Kropa
	2: janez.novak@gmail.com
	3: 041 999 999
	Sopredlagatelji imena in priimki: Ana Zupan, Peter Kovač,  Mojca Štrukelj


