
 
 

OBMOČJE POSTOJNA 

NAZIV IN OPIS PROJEKTA 

PREDVIDEN 

STROŠEK V 

EUR 

POSTOJNA 

1. 
Miroljubni shod za zaščito narave in pitne vode 

5.000,00 
Obveščanje javnosti in izvedba delavnic na temo onesnaževanja okolja v Pivški kotlini. 

2. 
Izvedba kažipotov v centru mesta 

2.000,00 
Postavitev kažipotov na ključnih lokacijah do pomembnih točk v mestu Postojna. 

3. 
Postavitev hišk za prostoživeče mačke 

8.000,00 
Postavitev hišk za prostoživeče mačke. Hiške bi mačkam nudile zavetje in zaščito pred vremenom. 

4. 
Turistično informacijske table v Majlontu 

3.000,00 
Namestitev turistično-informacijskih tabel v starem mestnem jedru Majlontu. 

5. 

Pisarne na prostem 

8.000,00 Ureditev "pisarn na prostem" v smislu ureditve električne napeljave, brezžičnega interneta, postavitev miz in stolov in/ali ureditev prostora za 

predstavitve, ki bi se jih uporabljalo za delo v naravi.  

6. 
Postavitev omaric "prve pomoči" ob kolesarskih poteh 

8.000,00 
Postavitev kolesarskih omaric s tlačilkami, klopjo in orodjem za manjša popravila ob kolesarskih poteh.  

7. 
Postavitev informacijske table na železniški postaji 

2.000,00 
Postavitev informacijske table Občine Postojna s slikovnim in pisnim opisom znamenitosti v občini. 

8. 
Postavitev košev za pasje iztrebke 

2.000,00 
Postavitev košev za pasje iztrebke na javnih površinah. 

9. 
Preureditev kanalizacije na Ulici 1. maja v Postojni 

8.000,00 
Pregled stanja, projekt rešitve in sanacija kanalizacije. 

10. 
Postavitev ležečih policajev na Ulici 1. maja v Postojni 

5.000,00 
Izvedba ležečega policaja na lokaciji med starim gasilskim domom in Prešernovo ulico. 

11. 
Predstavitev rezervata pitne vode Javorniki - Snežnik 

8.000,00 
Izvedba delavnic in predavanj ter izdelava brošur in reklamnega filmskega posnetka na temo predstavitve vodonosnika Javorniki - Snežnik. 

12. 

Izmenjevalnica oblačil za stalno 

8.000,00 Financiranje izvedbe izmenjevalnic oblačil in drugih predmetov (cca. 8 terminov letno) ter delavnic, na katerih bi udeleženci pridobili znanja in veščine 

trajnostne uporabe oblačil (popravilo oblek, šivanje, recikliranje…). 

13. 

Niz dogodkov "PRVI PETEK" 

8.000,00 Organizacija družabnih dogodkov z živo glasbo in "food truckom" vsak prvi petek v mesecu, v obdobju od meseca aprila do meseca junija in od meseca 

septembra do meseca novembra. 

14. 
Prodajne premične stojnice zaprtega tipa z osvetljavo 

8.000,00 
Nabava prodajnih premičnih stojnic zaprtega tipa z osvetljavo. 

15. 
Poslikava podhoda z lokalnimi legendami 

4.000,00 
Poslikava podhoda z lokalnimi legendami. 

16. 
Postavitev klopi z napajanjem na sončno energijo 

8.000,00 
Postavitev klopi z napajanjem na sončno energijo na javnih površinah. 

17. 
Postavitev ležečih policajev v naselju Zeleni biser 

5.000,00 
Ureditev prometnega režima in postavitev ležečih policajev v naselju Zeleni biser. 

18. 
Sklenjena kolesarska pot po gozdnih poteh okoli Soviča 

8.000,00 
Ureditev krožne kolesarske poti po poteh okoli Soviča. 

19. 

Postojna - mesto brez plastike 

8.000,00 Obveščanje javnosti v medijih glede zmanjšanja uporabe slamic, popravilo klopi pri Tušu, zasaditev 5 - 6 novih dreves pri avtobusni postaji in 

postavitev klopi. 

20. 
Ureditev razsvetljave stopnišča na Vojkovi ulici 

8.000,00 
Ureditev razsvetljave stopnišča na Vojkovi ulici. 

21. 
Drevesa za prihodnost 

6.000,00 
Zasaditev drevesa za vsakega novorojenega Postojnčana, na primerni lokaciji v lasti občine Postojna. 

22. 
Orodja za ulično vadbo 

8.000,00 
Postavitev orodij za ulično vadbo na primerni lokaciji v lasti Občine Postojna. 

23. 
Sanacija varovalne ograje na "pločniku" Kosovelove ulice 

5.000,00 
Nakup nove varovalne ograje na Kosovelovi ulici v Postojni. 

24. 
Avtomatske garderobne omarice na javnih površinah 

8.000,00 
Nabava avtomatskih garderobnih omaric v višini zagotovljenih sredstev. 

25. 
Kotiček za počitek ob makadamski cesti za Pivko jamo 
Ureditev kotička za počitek s postavitvijo klopi, mize in košev za odpadke. 

6.000,00 

STARA VAS 

26. 
Razširitev vaške ceste v Stari vasi 

8.000,00 
Razširitev vaške ceste v Stari vasi. 

VELIKI OTOK 

27. 
Ureditev javnih stranišč v Velikem Otoku 

8.000,00 
Nabava sanitarnega kontejnerja pri igrišču v Velikem Otoku. 

ZAGON 

28. 
Osvetlitev športnega in otroškega igrišča v Zagonu 

8.000,00 
Osvetlitev športnega in otroškega igrišča v Zagonu. 

 
 


