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PROJEKTI S PODROČJA RAZVOJA TURIZMA NA OBMOČJU  

LJUBLJANSKEGA BARJA - REALIZIRANI 

 
Občina Brezovica stremi k izboljšanju kvalitete bivanja lokalnih prebivalcev ter sočasnemu 

razvoju turistične dejavnosti, pri čemer se zavzema za trajnostno urbanistično, prostorsko in 

arhitekturno načrtovanje. 

 

 

Ureditev turistično-informativnega paviljona na sv. Ani 
 

 Ureditev turistično-informativnega paviljona na sv. Ani, v katerem je predstavljena 

naravna in kulturna dediščina območja. Paviljon je umeščen ob križišče poti, ki vodita 

iz Jezera in Podpeči proti cerkvi svete Ane. Leži ob gozdnem robu. Objekt je dvignjen 

od tal, zato predstavlja minimalen poseg v prostor. Z izbiro materiala je poskrbljeno, da 

se objekt dobro zlije z okolico. Paviljon je zasnovan tako, da je prehoden in na koncu 

uokvirja pogled na cerkev svete Ane. Njegove transparentne stene ustvarjajo sekvenčne 

poglede na okolico. Njegov namen je ponuditi možnost za druženje, podajanje 

informacij v obliki informacijskih tabel in prostor za počitek v senci utrujenemu 

popotniku. 

 REALIZACIJA: 2018 

 VREDNOST PROJEKTA: Vrednost celotnega projekta znaša 42.765,81 EUR, od tega 28.202,46 

sofinancirano iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (razpis LAS Barje). 

 PARTNERJI pri projektu: 

- Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje,  

- Zavod RS za varstvo naravne dediščine,  

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 

- ŠKTD Lokvanj. 

 

 

 

http://www.eu-skladi.si/


OBČINA BREZOVICA 
 

Občinska uprava 

 

Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica 
Tel.: 01/ 360 17 70 

                    Faks: 01/ 360 17 71 

 

 

                                                          www.brezovica.si 

email: Info@brezovica.si 
 

 

 

 
 

 



OBČINA BREZOVICA 
 

Občinska uprava 

 

Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica 
Tel.: 01/ 360 17 70 

                    Faks: 01/ 360 17 71 

 

 

                                                          www.brezovica.si 

email: Info@brezovica.si 
 

 

Ureditev turistično-informativnih točk v Občini 

 
 Projekt vključuje ureditev turistično-informativnih točk na 14 lokacijah v občini, ki so pomembne tako s 

turističnega vidika, kot lokacije, ki so vsakodnevno deležne večjega obiska (sedež občine, krajevnih 

skupnosti etc.). Ureditev turistično-informativnih točk vključuje postavitev table in klopi. Vsi 

obiskovalci so tako seznanjeni s turističnimi znamenitostmi na območju občine, kot tudi 

pomembnejšimi znamenitostmi v lokalnem okolju, kjer se tabla nahaja. Pri vsebini tabel je velik 

poudarek na prezentaciji naravne in kulturne dediščine. 

 REALIZACIJA: 2019 

 VREDNOST PROJEKTA: Vrednost celotnega projekta znaša 43.729,74 EUR, od tega 29.807,09 

EUR sofinancirano iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (razpis LAS Barje). 

 PARTNERJI pri projektu: 

- Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje,  

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 

 

 

 
 

http://www.eu-skladi.si/


OBČINA BREZOVICA 
 

Občinska uprava 

 

Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica 
Tel.: 01/ 360 17 70 

                    Faks: 01/ 360 17 71 

 

 

                                                          www.brezovica.si 

email: Info@brezovica.si 
 

 

 
 

 


