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NAROČNIK SEJMI IN RAZSTAVE 

 
Občina Pivka 

 
Januar 2022 
 

Idejna zasnova, načrt in izvedba postavitve razstave »DVOREC RAVNE« 
 
Razstava o dvorcu Ravne predstavlja njegov razvoj in zgodovino, ki se je začela na začetku 
14. stoletja, ko so si tam domovanje uredili plemeniti Raunachi. Kot najpomembnejši 
pripadnik rodbine je izpostavljen Bernardin Raunach, ki je bil v prvi vrsti vojak in tesni prijatelj 
cesarja Maksimilijana. Skupaj z očetom Jakobom III. je na Šilentabru postavil grad, okoliški 
kmetje pa so okrog njega zgradili protiturški tabor. Skupaj sta tvorila največji utrjeni 
kompleks na Slovenskem. . 
VIR in VEČ: https://www.parkvojaskezgodovine.si/razstava-o-dvorcu-ravne/   

Razstava je nastala v okviru INTERREG projekta MerlinCV (Italija – Slovenija) in stoji v 
prostorih Komande Parka vojaške zgodovine v Pivki. Projekt smo izvedli celovito – od 
grafične zasnove, do izdelave panojev, ureditve in osvetlitve eksponatov do končne 
postavitve. 

        

     

  pogled v prostor pred postavitvijo razstave                                       pogled v prostor s postavljeno razstavo 

 

     

     

http://www.studio-oreh.si/
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NAROČNIK SEJMI IN RAZSTAVE 

 
Narodni muzej 
Slovenije 

 
Junij 2021 
 

Postavitev razstave »ZLATA SLED« 

Ob 200-letnici prvega muzeja na Slovenskem 

Osrednja razstava v atriju Narodnega muzeja Slovenije predstavlja štiri pomembne 
segmente, ki jih na materialni in simbolni ravni zaznamuje zlato. To so Moč in 
oblast, Cerkev in sveto, Čast in slava ter Bogastvo in razkošje. Vsak od segmentov 
predstavlja del zgodbe, ki jo zaokrožata uvodni in zaključni del. V uvodnem delu se 
obiskovalci poučijo o zlatu kot zelo posebnem elementu in njegovih lastnostih, v 
zaključnem pa o mnogih konotacijah, ki jih v sebi nosi zlato na simbolni ravni. 
https://www.nms.si/si/razstave/obcasne/10293-Zlata-sled 

Svoje eksponate razstavlja 32 muzejev iz vse Slovenije. Zanje smo postavili potrebno 
opremo, ki je, v sodelovanju z ostalimi izvajalci, omogočila zelo všečen pogled na 
bogastvo, ki ga na slovenskem hranijo muzeji. 
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NAROČNIK SEJMI IN RAZSTAVE 

 
Narodni muzej 
Slovenije 

 
Januar 2021 
 

 

Postavitev stalne razstave »ZGODBE S STIČIŠČA SVETOV« 

 
https://www.nms.si/si/razstave/767-Zgodbe-s-sticisca-svetov 
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NAROČNIK PROJEKTIRANJE 

 
LAS Gorenjska 
košarica – vodilni 
partner v projektu 
»E-nostavno na kolo« 

 
Oktober 2020 
 

 

Analiza in priprava koncepta standardizacije »KOLESARJEM PRIJAZNI 

PONUDNIK« 

Izdelava »Priporočil za vzpostavitev  sistema standardizacije »Kolesarjem prijazni 
ponudnik«  s ciljem ustvariti kvalitetne in enotne pogoje kolesarske ponudbe na 
regionalnem in državnem nivoju.  
Izdelava analiz, predstavitvenih delavnic, ogleda dobrih praks, ankete in evidentiranja  
zainteresiranih ponudnikov. 
 
Več o tem: http://www.rekreatur.si/novi_rr/studio-oreh-2/ 
 
 
OPERACIJA SODELOVANJA LAS: E-nostavno na kolo / Projekt sodelovanja LAS E-nostavno na 
kolo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in republika 
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 

 

                     

 
Klik za video 

 

http://www.studio-oreh.si/
mailto:info@rekreatur.si
http://www.rekreatur.si/novi_rr/studio-oreh-2/
https://www.youtube.com/watch?v=9cPCzVzvz0w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9cPCzVzvz0w&feature=youtu.be
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NAROČNIK UPRAVLJANJE DOGODKOV 

 
MM Ibis, Ljubljana 

Julij 2020 
 

 

Otvoritev sistema GORENJSKA.BIKE 

Priprava programa otvoritve od ideje do končne izvedbe. Ozadje otvoritve so aktivnosti, 
ki jih na Gorenjskem čisto počasi, korak za korakom vzpostavljajo za urejeno kolesarsko 
omrežje.  
 
Otvoritev je bila 23.07.2020 so na postaji izposoje RADOVLJICA - BEGUNJE CENTER kjer 
so bili prisotni predstavniki vodje projekta BSC Kranj, izvajalca MM IBIS, Mestne občine 
Kranj ter občin Naklo, Tržič, Radovljica in Jesenice. 

 
https://www.rtvslo.si/zivljenjski-slog/ture-avanture/na-gorenjskem-razsirili-mrezo-za-
izposojanje-koles/531779 
 
https://www.gorenjska.bike/ 

 
 

 

     

 

     

http://www.studio-oreh.si/
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https://www.rtvslo.si/zivljenjski-slog/ture-avanture/na-gorenjskem-razsirili-mrezo-za-izposojanje-koles/531779
https://www.rtvslo.si/zivljenjski-slog/ture-avanture/na-gorenjskem-razsirili-mrezo-za-izposojanje-koles/531779
https://www.gorenjska.bike/
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NAROČNIK UPRAVLJANJE DOGODKOV 

 
Zavod za turizem in 
kulturo Kranj 

December 2019 
 

 

Nočna mora - Noč čarovnic za odrasle 

 

 
 

https://www.24ur.com/popin/zanimivosti/kranjski-rovi-so-za-noc-carovnic-
obiskovalcem-pripravili-pravo-nocno-moro.html 
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NAROČNIK UPRAVLJANJE DOGODKOV 

 
Mestna občina Kranj 
in 
Zavod za turizem in 
kulturo Kranj 

januar 2018 – 
november  2019 

 
Četrtki ob vodnjaku 
 
»ponujajo druženje in zabavo na prostem. Tako so obiskovalcem na voljo številne 
družabne igre in dogodki, kulinarične degustacije, sejemska ponudba tako tekstila kot 
lokalnih pridelkov in drugih kulinaričnih dobrot. 
 
Z nami so tudi nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture, športa, mladine in 
sociale. Tako bodo obiskovalci lahko občudovali številne plese, predstave uličnih 
gledališč, predavanja in se udeleževali različnih delavnic. Četrtke bodo popestrile tudi 
zabavne vsebine kot so karaoke, ples na trgu ... V sklopu četrtkov ob vodnjaku bo 
delovala tudi Mestna uprava na terenu. Glede na tematske sklope pa se nam bodo 
pridružili tudi uslužbenci javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna 
občina Kranj, ter župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar« (*VIR). 

 

(*VIR)  https://www.nakupujemvmestu.si/home?cetrtki-ob-vodnjaku 

OPOMBA: s prenovo spletne strani www.kranj.si sta povezava in dostop do arhiva ukinjena 

 

          

 

     

 

 

http://www.studio-oreh.si/
mailto:info@rekreatur.si
http://www.kranj.si/
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NAROČNIK PROJEKTIRANJE 

 
BSC Kranj 
 
april 2019 

 
Projekt LENA »Lokalno gospodarstvo in varstvo narave v Podonavju 
(Ref. št. DTP1-1-189-2.2) 
A 4.1 / PRIPRAVA USPOSABLJANJ ZA MANAGERJE E-MOBILNOSTI 
 
LENA projekt je bil s strani RRA Gorenjska BSC Kranj pridobljen v prvem razpisu 
evropskega programa Interreg Podonavje in je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Izvajanje projekta se je začelo 1. januarja 2017 in bo trajalo 30 
mesecev. 
 
Glavni cilj LENA je okrepitev skupnih in povezanih pristopov ter politik za ohranjanje in 
trajnostno rabo zavarovanih območij zlasti območij Natura 2000, ob Donavi in ob njenih 
pritokih. Projekt ustvarja nove priložnosti zaslužka, ki temeljijo na gospodarskih 
dejavnostih povezanih z naravo in nadgrajuje pozitivne vplive dejavnosti po vsej regiji. 
Območja ohranjene narave so priložnost za razvoj turizma in nanj vezanih dejavnosti. Za 
ta razvoj so potrebna določena vlaganja v turistično infrastrukturo, vključno z 
infrastrukturo za trajnostno mobilnost. Tudi na svetovnem nivoju spodbujajo trajnostno 
mobilnost.  
http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/E-
Biking_Charging_Marketing_AP_LENA.pdf 

http://e-mobilitygorenjska.si/wp-content/uploads/2020/03/O-4.3.2-E-mobility-strategy.pdf 

https://wwf.panda.org/wwf_news/?348031/WWF-CREATES-E-MOBILITY-ALONG-DANUBE 
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NAROČNIK PROJEKTIRANJE 

 
Mestna občina Kranj 
 

marec 2018 
 

 

Urbana oprema za kolesarje / 
Dokument identifikacije investicijskega projekta 

Mestna občina Kranj predvideno investicijo načrtuje s ciljem zagotovitve višjega 
standarda uporabnikom koles, ki bo imel odziv tudi v širši javnosti in posledično 
veliko prispeval k spreminjanju razmišljanja občanov. Le-to predstavlja največji 
izziv pri uvajanju navad trajnostne mobilnosti v praksi saj je v občanih še vedno 
globoko zakoreninjena vozniška kultura.  

Načrtovanje prometa v preteklih obdobjih je pač sledilo misli ' če želimo mesto za 
avtomobile potem imamo mesto za avtomobile'. Sedanji trendi pa sledijo misli 'če 
želimo  mesto za pešce in kolesarje potem imamo mesto za pešce in kolesarje'. 

Da bi samo funkcijo kolesarskega parkirišča nadgradili je ena lokacija izbrana na 
območju avtobusne postaje Kranj in kot taka omogoča možnost intermodalne 
uporabe kolesa in avtobusa. 

 

Izvedbeni načrt: Urbana oprema za kolesarje 

   

           

             

Osnovna šola Stane Žagar / prej - potem 

 

http://www.studio-oreh.si/
mailto:info@rekreatur.si
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http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/Izvedbeni-na%C4%8Drt-urbana-oprema-za-kolesarje.docx.pdf
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NAROČNIK PROJEKTIRANJE 

 
BSC Kranj 
 

maj 2017 

 
 

 
Projekt LENA  

Rikša – tricikel s pomožnim električnim motorjem 
 
Gorenjska je s projektom LENA dobila svojo prvo e-rikšo, ki bo vključena v štiri nove 
turistične produkte, razvite v okviru projekta. Z e-rikšo se bo moč peljati v Občini Bohinj, 
Mestni občini Kranj in Občini Škofja Loka. To je hkrati prva e-rikša v Sloveniji, ki se 
uporablja v turistične namene. 
 
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj je v okviru mednarodnega 
projekta LENA, pridobila sredstva za nakup e-rikše, električnega tricikla, ki od začetka 
julija 2017 omogoča domačinom in turistom prevoz in ogled lepot Bohinja. E-rikša je 
prva takšna pridobitev na Gorenjskem in prva e-rikša v Sloveniji, ki se uporablja v 
turistične namene. Med prvimi sta se z njo popeljala tudi Rok Šimenc, direktor 
Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj in Klemen Langus, direktor LTO 
Bohinj« (*VIR) 

(*VIR) http://www.bsc-kranj.si/novice/ogled-lepot-bohinja-letosnje-poletje-tudi-z-e-rikso-prvim-

elektricnim-triciklom-na-gorenjskem      
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