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PROJEKTI S PODROČJA RAZVOJA TURIZMA NA OBMOČJU  

LJUBLJANKSEGA BARJA – V PRIPRAVI 

 
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 jezera pri Podpeči z okolico 

 
 V letu 2020 bo Občina Brezovica izvedla investicijsko vzdrževalna dela na dveh 

pomolih (severnih) ter sanacijo brežine jezera (zajed).  

 V nadaljevanju namerava Občina izvesti investicijsko vzdrževalna dela -  prometno-

komunalna ureditev območja obsega ureditev ceste (z novim hodnikom za pešce), 

ureditev sanitarnega bloka, parkirišča in komunalne infrastrukture. Nadalje bodo sledila 

investicijsko vzdrževalna dela na 3. pomolu. Pri izbiri materialov pri objektih se bo 

sledilo k trajnostnemu pristopu in uporabi naravnih materialov, ki so primerni okolici. 

 Občina in KPLB se strinjata, da bo moral biti pri urejanju okolice jezera poudarek tudi 

na interpretaciji naravne dediščine, saj je Jezero zaščiteno kot naravna vrednota in ožje 

varovano območje v Krajinskem parku in kot tako predstavlja enega najpomembnejših 

elementov naravne dediščine na Barju in širše v regiji.  

 PREDVIDENA REALIZACIJA: 2020-2022 

 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA:  280.000,00 EUR 

 DELEŽNIKI pri projektu: 

- Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje,  

- Civilna iniciativa Jezero. 
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Ureditev turistično-informativne točke na sv. Lovrencu 
 

 Eden od razvojnih ciljev občine je ureditev turistično-informativne infrastrukture na sv. 

Lovrencu, ki je pomemben tako z vidika kulturne kot naravne dediščine. V sklopu 

projekta je skladno z idejno zasnovo predvidena ureditev informativne točke, ki bo 

enostaven lesen objekt ter v katerem bodo urejene informativne table o kulturni in 

naravni dediščini območja. Na sredini lesene konstrukcije bo umeščena klop. 

Informativna točka bo predstavljala odlično točko za vsakodnevne obiske lokalnih 

prebivalcev, otrok in mladostnikov, saj je osamelec lahko dostopen (tudi za najmlajše 

otroke). Občina je za predvideno ureditev že pridobila vsa potrebna soglasja in uspešno 

kandidirala za EU sredstva. 

 REALIZACIJA: 2020-2021 

 VREDNOST PROJEKTA: Vrednost celotnega projekta znaša 39.631,35 EUR, od tega 26.630,37 

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

 PARTNERJI pri projektu: 

- Zavod RS za varstvo naravne dediščine,  

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 

- ŠKTD Lokvanj. 

 

 

 

http://www.eu-skladi.si/
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Ureditev parka ob vili Kobi 
 

 Občina želi urediti parkovne površine ob vili Kobi, s čimer bi občani pridobili nove 

urejene površine na prostem za druženje, hkrati pa bi ureditev ugodno vplivala tudi na 

razvoj turistične dejavnosti v občini. Cilj občine je, da se obravnavano območje 

postopoma preobrazi v vsestransko uporabno javno odprto in tudi turistično površino, s 

čimer se bo tako lokalnim kot drugim obiskovalcem omogočilo prijetno možnost za 

druženje in doživljanje prostora. Obstoječe površine so večinoma zatravljene in 

mestoma poraščene z drevesi in grmičevjem, saj je bilo v preteklosti območje deloma 

že urejeno kot park. Skladno z idejno zasnovo je predvidena ureditev lesene pergole, 

poti z novimi zasaditvami, urbane opreme, botaničnega vrta, dostopov do Ljubljanice 

ter otroškega igrišča. Občina je za večino faz projekta že pridobila potrebna soglasja in 

se z LAS Barje dogovorila za skupno kandidaturo za EU sredstva. 

 PREDVIDENA REALIZACIJA: 2020-2022 

 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA:  200.000,00 EUR; skladno z sklepom LAS Barje bo Občina s 

projektom kandidirala za EU sredstva na Ministrstvu (kot projekt LAS-a), predvidena višina 

sofinanciranja je 80 % 

 PARTNERJI in DELEŽNIKI pri projektu: 

- Zavod RS za varstvo naravne dediščine,  

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 

- Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 

- ŠKTD Lokvanj, 

- Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje. 
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Ureditev učne poti in opazovalnice ptic pri Goriškem mahu 
 

 Goriški mah je naravni rezervat, sej gre za največji in najbolj ohranjen ostanek visokega 

barja na območju Ljubljanskega barja, na katerem se je v več tisočletjih nabrala do 2 m 

debela plast šote. Danes območje poraščajo breze, smreke, krhlike in rdeči bori, 

mestoma pa tudi šotni mahovi. Gre za naravno vrednoto, ki se nahaja v območju 

krajinskega parka Ljubljansko barje. Na območju Goriškega mahu je predvidena 

ureditev učne poti s poudarkom na naravni dediščini, del katere bo tudi opazovalnica 

ptic. 

 PREDVIDENA REALIZACIJA: 2021-2022 

 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA:  85.000,00 EUR 

 DELEŽNIKI pri projektu: 

- Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje,  

- DOPPS, 

- Zavod RS za varstvo naravne dediščine. 
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Ureditev učne točke v Podpeškem kamnolomu 
 

 Podpeški kamnolom predstavlja enega najpomembnejših elementov tako naravne 

dediščine, saj gre za naravno vrednoto, kot tudi kulturne dediščine, saj je podpeški 

marmor pri svojem arhitekturnem delu rad uporabljal najslovitejši slovenski arhitekt 

Jože Plečnik, iz njega pa so zgrajene mnoge znamenite stavbe v Sloveniji in tujini. 

Občina namerava ob kamnolomu urediti turistično informativno točko, ki bo 

obiskovalce seznanjala s pomenom same lokacije. 

 PREDVIDENA REALIZACIJA: 2021-2022 

 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA:  50.000,00 EUR 

 DELEŽNIKI pri projektu: 

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,  

- Zavod RS za varstvo naravne dediščine. 

 


