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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 zmanjševanje količin 
odpadkov, njihovo reciklažo in ponovno uporabo ter 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.
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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)
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