
Projekt (1) 
 

Učna pot Blatna Brezovica 
(PODROČJE UREJANJA TURISTIČNE INFRASTRUKTURE)    

OPIS IZVEDBE PREDVIDENEGA UREJANJA TURISTIČNE INFRASTRUKTURE 
 Projekt Učne poti Blatne Brezovice predvideva v prvi fazi, ki je predmet tega dokumenta, ureditev klesarske in pešpoti po obstoječih kolovozih v javnem dobrem (oziroma v lasti KS ali občine), bo pa Svet KS vseeno preveril celotno traso in v primerih, da obstoječi kolovozi niso vpisani s svojo parcelno številko, sprožil ustrezne postopke in uredil zadevo (odmera in prepis lastnine v javno dobro). Ureditev nekaterih drugih kolesarskih in pešpoti (npr. povezava z Ribiškim domom v Sinji Gorici in načrtovanim športno turističnem parkom Kotnikovi bajerji, ureditev bližnjice med cerkvijo sv. Jakoba v Blatni Brezovici do športnega igrišča, kjer lastništvo še ni urejeno oziroma je (še) v zasebni lasti, kot tudi povezava z Malim placom, Jurčevim šotiščem in Bevško učno potjo, pa je druga faza izgradnje Učne poti in se ne nanaša na ta razpis.  Projekt torej predvideva nasutje obstoječih kolovozov v javnem dobrem (med cerkvijo sv. Jakoba, večnamenskim objektom in gasilskim domom je cesta asfaltirana in cesta ne potrebuje posegov) – na skici označeno z rumeno in oranžno barvo (varianta) – z jalovino in drob-nejšim peskom, ureditev prostorov za postavitev osemnajstih informacijskih tabel, priprava celo-vitega informacijskega in slikovnega gradiva ter usklajevanje vsebine z ustreznimi strokovnimi službami, oblikovanje panojev v več tujih jezikih (celotno besedilo v slovenščini, povzetki v italijanščini in angleščini) in vsebine na spletu, ureditev neposrednega dostopa s pametnimi telefoni do spletnega gradiva v štirih (ali več) jezikih (sprva načrtujemo poleg celotnega gradiva v slovenskem jeziku še prevod celotnega besedila v angleščino in italijanščino (kasneje morda še v francoščino in nemščino – dopol-njevaje vsebine na spletu sicer ni problematično, pač pa so problematični stroški prevoda v tuje jezike, ki razen prvih dveh, niso zajeti v stroških projekta).  Projekt nameravamo »na terenu« zaključiti do 30. 9. 2016, nekaj več časa (vendar pred 31. 12. 2016) bo vzelo še celostno oblikovanje in postavitev vsebine na spletni strani KS Blatna Brezovica.  
Zap Opis količina Cena/enoto Znesek 1. nasutje obstoječih kolovozov z jalovino 300 m3 10 EUR/m3 3.000,00 2. nasutje obstoječih kolovozov z drobnim peskom 100 m3 16 EUR/m3 1.600,00 3. ureditev (odkup, najem) zemljišč v zasebni lasti za postavitev 50 m2 10 EUR/m2 500,00 
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informacijskih tabel (kakšne 4 m2 za vsako) 4. izdelava in postavitev informacijskih tabel (standardne, kot ob Bevški učni poti ali ob Ižanki1 18 kos 250 EUR/kos 4.500,00 5. priprava tekstovnega in slikovnega gradiva, QR kod ter oblikovanje in izpis informacijskih panojev2 18 kos 100 EUR/kos 1.800,00 6. priprava tekstovnega in slikovnega gradiva ter objava na spletni strani KS Blatna Brezovica v slovenščini, angleščini, italijanščini in nemščini (z oblikovanjem spletne strani) KPL 1.800 EUR 1.800,00 
 S K U P A J   17.100,00 
  
NAVEDBA PRIČAKOVANIH REZULTATOV PROJEKTA IN UTEMELJITEV SKLADNOSTI S 
CILJI IN PROJEKTI STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA V OBČINI VRHNIKA  Cilj projekta je ureditev sedem kilometrov dolge sprehajalno–kolesarske poti okrog barjanskega osamelca Blatna Brezovica in predstavitev bogate kulturno–zgodovinske dediščine s poudarkom na obdobju koliščarjev in koliščarske kulture, barju, njegovemu nastanku in geološkim značilnostim ter flori, favni in zdravilnim zeliščem, kmečki arhitekturni dediščini itd. Pričakujemo, da se bo povečalo zanimanje tako za Barje kot za samo koliščarsko kulturo, povečalo pa se bo tudi zavedanje obiskovalcev o pomenu in ranljivosti barjanske flore in favne.  Sprehajalno-kolesarska pot bo še posebej zaživela ob dokončanju načrtovanega avtokampa, pa najsi bo ta lociran pod Blatno Brezovico ali ob Kotnikovih bajerjih, oblikovanju razpršenega hotela v Blatni Brezovici (oddaja prostorov nekdanje trgovine za gostinski obrat in hostel ter pre-nova nekaj objektov v vasi za name-ne turističnega oddajanja apartma-jev, predstavljena v dveh ločenih projektih, povezava Športnega parka oziroma načrtovanega avtokampa s kolesarskima oziroma pešpotema, v dogovoru s sosednjima krajevnima skupnost-ima, z Ribiškim domom v Sinji Gorici (oziroma s Kotnikovimi bajerji) zahodno, ter z Jurčevim šotiščem, Malim placom in Bevško učno potjo severovzhodno. Samo zanimiva do-polnilna turistične dejavnost zadrži gosta dlje kot le za eno noč.   Menimo, da je projekt Učna pot Blatna Brezovica v celoti skladen s cilji in projekti strategije razvoja turizma v Občini Vrhnika, med drugim: 
ü s prioritetami delovanja na področju turizma (str. 23, prvi odstavek – promocija in  izvajanje programov naravne in kulturne dediščine, …, športa in rekreacije); 
                                                   
1 Pred izdelavo informacijskih tabel Svet KS Blatna Brezovica pridobi soglasje Regijskega parka Ljubljansko barje 
in morebitnih drugih organizacij, ki skrbijo za celostno podobo Krajinskega parka. Pri oblikovanju tabel pa bo KS 
Blatna Brezovica upoštevala tudi zahteve »Vodnika za načrtovanje, oblikovanje, trasiranje in označevanje tematskih 
pohodnih poti v Sloveniji« (Turistična zveza Slovenije, 2010)  - dimenzije, oblika, logotipi, barve, velikosti črtk,  … 2 Popis informacijskih tabel je v prilogi Razvoj turistične dejavnosti v Blatni Brezovici (Priloga 2) 
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ü z  vsebinskimi prioritetami (1 – Ljubljanica,  3 – šport in rekreacija, 4 – arheologija, 5 – Barje) in 
ü z indikativnimi cilji (1/6 – vzpostavitev sodobnih komunikacijske poti,1/9 – pozitiven odnos občanov do turizma, 2/20 – kolesarske poti in povezave po Barju, 2/22 – arheološke tematske poti (zametek), 2/28 – spodbujanje podpornih projektov in ostalih lokacij, 4/40 – stalna skrb za urejen videz kraja. 
 
 
OPIS, KAKO BO PREDVIDENO UREJANJE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE IZBOLJŠALO 
MOŽNOSTI ZA PRIHODKE NA PODROČJU TURIZMA  Učna pot bo imela neposreden vpliv na povečanje turističnega priliva v KS Blatna Brezovica, ko bodo izpolnjeni še drugi izvedbeni projekt (večnamenski prostor z dnevnim barom in hostlom v nekdanji trgovini, avtokamp, razpršeni hotel), vpliv pa bo obojestranski – ob oddajanju prenočitvenih zmogljivosti bo večja tudi uporabnost kolesarske oziroma pešpoti, sama učna pot pa bo imela za posledico tudi daljše bivanje gostov v naselju (namesto prehodnih gostov (predvsem kolesarskih in romarjev) več počitniških (večdnevnih) gostov. V tej fazi se bo število nočitev poznalo pri okoliških sobodajalcih (Sinja Gorica, Vrhnika), kakšno povečanje se pričakuje pa bo odvisno predvsem od sobodajalcev samih in njihove promocije. Vsekakor smo mnenje, da bi se lahko že v prvi fazi število nočitev povečalo za 100 letno (in letnim prirastom 25 %).  Učna pot se bo odražala na celovito turistično ponudbo in podobo Vrhnike, saj je v tem trenutku Barje predstavljeno le z dvema tablama (Mali plac in Jurčevo šotišče), o koliščarjih, kot o eni najpomembnejši (žal nevidni) kulturni dediščini (samo v neposredni bližini Blatna Brezovice je bilo odkritih kakšnih deset kolišč), pa nam je očitno (še) nerodno pisati. Podrobneje bo prestavljen še del naše bogate (pol)preteklosti – kmečka arhitekturna dediščina (hiše, skednji, kuhinje, svinjaki, podi, kašče, kozolci), ki zaenkrat tudi še nima mesta med informacijskimi tablami.  V drugi fazi (2017) načrtujemo ob poti tudi postavitev trim orodij (trend rasti števila trim stez je pri nas in v svetu zaenkrat še velik), ki bo dodatno povečalo število, predvsem stalnih uporabnikov (predvsem krajanov Blatne Brezovice in okoliških krajevnih skupnosti).   
OPIS, KAKO JE ZAGOTOVLJENO REDNO VZDRŽEVANJE PREDVIDENE TURISTIČNE 
INFRASTRUKTURE  Glede na to, da v prvi fazi načrtujemo Učno pot le po obstoječih kolovozih, bo redno vzdrževanje poti zajeto v rednem vzdrževanju kolovozov (delno tudi financirano s strani občine v projektu Ohranjanje in razvoj kmetijstva na vasi.   
LOKACIJA PREDVIDENEGA POSEGA: kolovozi okrog osamelca (parc. št. 3083/1, 3086, 3090/1, 633/1, 3089/3, 3088/2, 3088/1, 189/1, 3117)  
 
LASTNIK ZEMLJIŠČA:    KS Blatna Brezovica, javno dobro  
 
PREDVIDENO LETNO ŠTEVILO UPORABNIKOV INFRASTRUKTURE:          2.500 
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FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA  
A) VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA 17.100,00 EUR B) LASTNA SREDSTVA 2.100,00 EUR C) DRUGI VIRI (»ovrednoteno3« delo krajanov, 600 ur, evidenčno)4          6.000,00 EUR D) PRIČAKOVANA SREDSTVA SOFINANCIRANJA OBČINE 8.500,00 EUR E) OSTALO (donacije)                                                                                      500.00 EUR (A = B+C+D+E)   
DATUM DOKONČANJA PROJEKTA: 30. 9. 2016 
 
 
Če na koncu povzamemo še kriterije za ocenjevanje: 
 
ü celotna višina vrednosti vzpostavitve Učne poti Blatna Brezovica znaša 17.100,00 EUR, pri katerem pa kot finančno podporo naporom krajevne skupnosti pri razvoju turizma na podeželju in na Vrhniki sploh, pričakujemo do 8.500,00 EUR občinskih sredstev oziroma do 50,00% celotne vrednosti projekta; 
ü mnenja smo, da je projekt dobro skladen s cilji in projekti Strategije razvoja turizma v občini Vrhnika, 100% skladen pa bo z dokončanjem nekaterih drugih projektov krajevne skupnosti Blatna Brezovica in občine – z razpršenim hotel in večnamenskim gostinsko-turističnim objektom v nekdanji vaški trgovini (2016), avtokampom v Blatni Brezovici (2017) ter s kolesarskima povezavama z Bevško učno potjo in športno- rekreacijskim centrom ob Kotnikovih bajerjih (načrti obstajajo, leta ?) oziroma Ribiškim domom v Sinji Gorici (2017): 
ü projekt neposredno izboljšuje možnosti za prihodke na področju turizma – povečanje gostinske potrošnje (vpliva tudi na izboljšanje gostinske ponudbe) in števila nočitev, vpliva pa tudi na izboljšanje kakovosti in števila turističnih storitev (strokovno vodenje po Barju, s konjsko vprego po okolici, vodeni kolesarski izleti),… – kot posledica daljšega (večdnevnega) zadrževanja turistov v občini). Ko bo učna pot predana v uporabo, se lahko pripravi številne celovite turistične programe, v katere je vključena tudi ta učna pot, pa naj omenimo le temi koliščarji in zdravilna zelišča); 
ü v prvem (celem) letu predvidevamo vsaj 2.500 kolesarjev in sprehajalcev in z letnim prirastom  10–15% (odstotek je odvisen od rasti nočitvenih zmogljivosti v okolici in od števila nočitev ter od vključevanja poti v celovito turistično ponudbo okoliških gostinsko–turističnih subjektov); 
ü glede na to, da je tako v svetu kot pri nas težnja po zdravem rekreativnem preživljanju prostega časa v zdravem in zanimivem okolju vse večja in da bo trend ohranil to pozitivno smer še nekaj let, je hkrati z gradnjo kolesarskih poti in pešpoti treba vseeno razmišljati v smeri širitve turistične ponudbe (recimo informacijske table in trim orodja), kar pa je končno tudi namen tega projekta. Menimo da je število uporabnikov in trend realen, sam vpliv no povečano turistično potrošnjo (gostinski in prenočitveni del) pa bo predvsem v rokah lastnikov takih objektov.  
 

                                                   3 Delo bodo opravili domačini, v tabeli vrednost dela, če bi delo opravili zunanji izvajalci  4 Odstranjevanje materiala, zasipavanje peska in jalovine, priprava tekstovnega in slikovnega gradiva za informacijske table, priprava tekstovnega in slikovnega gradiva in oblikovanje na spletu. 
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OBVEZNE PRILOGE ZA PODROČJE A: 
 
− mnenje Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika 

 
− soglasje lastnika zemljišča za izvedbo posega:  

 
Krajevna skupnost bo posege na terenu  opravila le na obstoječih kolovozih, ki niso v 
zasebni lasti (so v lasti občine in krajevne skupnosti, oziroma v javnem dobru)- 
 

 
DRUGE PRILOGE: 
 
− 1x Priloga 1:Razvoj turistične dejavnosti v Blatni Brezovici – projekt Avtokamp Blatna 

Brezovica 
 
− 1x Priloga 2: Razvoj turistične dejavnosti v Blatni Brezovici – projekti Učna pot, večnamenski 

objekt in razpršeni hote,  
Obe prilogi so skupni za vse tri oddane projekte krajevne skupnosti Blatna Brezovica
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3. 
VZOREC POGODBE 

 
O SOFINANCIRANJU TURISTIČNIH PROJEKTOV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA 

 
 
ki jo sklepata 
 
OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, ki jo zastopa župan Stojan Jakin, matična 
številka: 5883407, identifikacijska številka za DDV: SI43542204 (v nadaljevanju: občina) 
 

in 
 
Krajevna skupnost Blatna Brezovica, Blatna Brezovica 12, 1360 Vrhnika matična številka 
5030510, davčna številka 52780104 (v nadaljevanju: vlagatelj). 
 
 

1. člen 
 
Uvodoma se ugotavlja: 

- da je Občina Vrhnika v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS, št. 96/15), Pravilnikom o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011 in 
3/2013), Statutom Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015), Odlokom o proračunu 
Občine Vrhnika za leto 2016 (Naš časopis, št. 433/2015) izvedla postopek javnega 
razpisa za izbor predlogov za sofinanciranje turističnih projektov v občini Vrhnika za leto 
2016, 

- da se je s svojo vlogo (v nadaljevanju: vloga) na razpis prijavil tudi vlagatelj, 
- da je Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Vrhnika dne 

_____________ izdal sklep številka _________________, s katerim so se odobrila 
sredstva za turistični projekt. 

 
2. člen 

 
Vlagatelju se na podlagi sklepa, navedenega v tretji alineji prvega člena te pogodbe, iz 
občinskega proračuna v letu 2016 odobrijo sredstva za turistični projekt, v višini ____________ 
EUR. 
 
Vlagatelj je dolžan uporabiti dodeljena sredstva izključno le za navedeni namen, v skladu z 
vlogo. Vlagatelj bo pri izvedbi projekta upošteval mnenje Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, 
šport in turizem Vrhnika, kolikor bo to možno. 
 

3. člen 
 
Občina bo odobreno višino sredstev nakazala na račun vlagatelja, št. 
_______________________________________, v 30 dneh po prejemu poročila s priloženimi 
dokazili o izvedbi projekta. Kot dokazila o izvedbi projekta veljajo fotokopije računov. 
 
Vlagatelj je dolžan predložiti dokazila najpozneje do 30. 11. 2016. V nasprotnem primeru 
sredstva ne bodo izplačana.  
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4. člen 
 
Če podpisana pogodba s strani vlagatelja ni vrnjena v roku 8 dni od izdaje pisnega poziva za 
podpis, se to razume, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju ukrepov.  
 

5. člen 
 
Vlagatelj se zavezuje, da bo uporabil odobrena sredstva do konca leta 2016 za namene, kot so 
opredeljeni v 2. členu te pogodbe. 
 
Občina si pridržuje pravico kadarkoli preveriti namensko porabo sredstev. V kolikor ugotovi 
nenamensko porabo, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora vlagatelj takoj v 
celoti vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejetja 
sredstev do dneva celotnega vračila.  
 
Pogodbeni stranki soglašata, da odklonitev ali oviranje vpogleda v namensko porabo sredstev 
šteje za dokaz o nenamenski porabi. 
 

6. člen 
 
Pogodbeni stranki določita, da sta odgovorni osebi (skrbnika pogodbe): 
- za občino: vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo, 
- za vlagatelja: predsednik krajevne skupnosti / društva. 
 

7. člen 
 
Ta pogodba se sklepa za določen čas – za proračunsko obdobje 2016 in velja do 31. 12. 2016. 
 

8. člen 
 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno. V 
primeru, da se ne moreta sporazumeti, spore rešuje stvarno pristojno sodišče.  
 

9. člen 
 
Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 
po en (1) izvod.  
 

10. člen 
 
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja za leto 2016.  
 
Številka: 430-11/2016 (3-01) 
Datum:        Datum: 
___________________     _________________ 
 
 
            OBČINA VRHNIKA KRAJEVNA SKUPNOST BLATNA BREZOVICA 
 
               ŽUPAN ________________ 
Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. grad. Predsednik 
   


