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Projekt: »CELOVIT NAČRT INTERPRETACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU 
KRAJINSKEGA PARKA LJUBLJANSKO BARJE« je izdelal:  
 
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, Ljubljana  
direktor:     Saša Dalla Valle 
 
odgovorni vodja projekta:   Judita Thaler, univ. dipl. inž. arh. 
 
sodelujoči pri projektu (po abecedi):  Katarina Dalla Valle, univ. dipl. kom. 
     Saša Dalla Valle, univ. dipl. inž. arh.  
     Nina Kolenbrand, univ. dipl. inž. kraj. arh. 

    Judita Thaler, univ. dipl. inž. arh. 
tehnična sodelavka:   Ana Ilar, teh. risar (UI RS) 
 
fotografije:    Saša Dalla Valle, Ana Ilar, Nina Kolenbrand,   
     Judita Thaler,  
     www 
 
 
 
V gradivu so uporabljene naslednje geodetske podloge: 
TK50   topografska karta 1:50.000, GU RS 
TTN5   temeljni topografski načrt 1:5.000, GU RS 
DOF5 in DOF1  digitalni ortofoto posnetek 1:5.000 in 1:1.000, GU RS 
DKN   digitalni katastrski načrt, GU RS 
Digitalni model reliefa, GU RS 
 
Digitalni podatki o prostorskih planih občin: 
 
Opombe: 
Geodetske podloge za nekatera območja ne prikazujejo trenutnega - dejanskega stanja v 
prostoru, zato so v grafičnih prikazih možna odstopanja od dejanskih razmer v prostoru. 
Novejše spremembe v prostoru, ki jih geodetske podloge ne prikazujejo, so v strokovnih 
podlagah povzete iz DOF, različnih projektov ali na podlagi terenskega dela planerja. 
 
 
V času izdelave te študije še ni določeno, kje bo potekala meja krajinskega parka, 
informativno pa je uporabljena površina, za katero je bila izdelana karta habitatov. 
 
Glede terminov in kratic glej zadnje poglavje. 
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7. PREDLOG LOKACIJ ZA INTERPRETACIJO 
NARAVE PO OBČINAH 

1.1 PREDLOG LOKACIJ ZA INTERPRETACIJO 
Predlog obsega naslednje lokacije s predlagano vsebino interpretacije: 
 
OBČINA VRHNIKA: 
11 Mali plac  
12 Jurčevo šotišče 
13 Bistra  
 
OBČINA BOROVNICA: 
21 Slapovi Borovniščice- Pekel 
 
OBČINA LOG - DRAGOMER: 
31 Kamnolom Lesno brdo + Kuclerjev kamnolom+ Jama Drenov grič 
32 Špičasti grič +Jama v Kobilji dolini 
 
OBČINA BREZOVICA PRI LJUBLJANI: 
41 Goričica 
42 sv. Mati Božja na Žalostni gori – Prevalje pod Krimom 
43 sv. Jožef - Preserje 
44 Ljubljanica in stara struga Ljubljanice 
45 sv. Ana – Podpeč 
46 Podpeški kamnolom 
47 Podpeško jezero 
48 sv. Lovrenc - Jezero 
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA: 
51 Ljubljanica 
 
OBČINA IG: 
61 Iški vintgar 
62 Kozlerjeva gošča 
63 Mostiščarji – Dežmanova kolišča 
64 Draga 
 
 
OBČINA ŠKOFLJICA  
71 Babna gorica 
 
 
 

1.2 PREDLOG UREDITEV POSAMEZNIH LOKACIJ 
Predlogi ureditev so grafično prikazani za vsako posamezno lokacijo, kjer je razvidna 
osnovna zasnova ureditve poti in razmestitve opreme. Vse poti naj bi bile opremljene z 
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izobraževalnimi tablami, natančne lokacije pa na tej stopnji projekta še niso prikazane. V 
opisu v nadaljevanju so navedene osnovne vsebine, ki so značilne oz. razpoznavne na 
posamezni lokaciji. Razporeditev izobraževalnih tabel bo odvisna od detajlne interpretacijske 
vsebine, katere izhodišča naj bi pripravila naravovarstvena in kulturnovarstvena stroka. 
 
 
OBČINA VRHNIKA: 
 
11 Mali plac  
tema (vsebina) interpretacije:  geološka – visoko barje, zoološka, botanična vsebina 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
nadstrešnica 
počivališče 
pot okrog visokega barja 
podest, razgledišče 
pomol na visoko barje  
pot na vrh vzpetine  
razgledni stolp 

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti 1500m 
 
 
12 Jurčevo šotišče 
tema (vsebina) interpretacije:  geološka – visoko barje, zoološka, botanična vsebina 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
pot okrog šotišča 
podest, razgledišče 

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti 400m 
 
 
13 Bistra  
tema (vsebina) interpretacije:  hidrološka – izviri, geološka – barje, mahovi, zoološka, 

botanična vsebina, zbirka 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
nadstrešnica 
poti različnih dolžin in vsebin 
podesti, razgledišča 
počivališče 

dostop do izhodišča avto 
javni potniški promet 
kolo 
peš 

dolžina poti 5300m 
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OBČINA BOROVNICA: 
 
21 Slapovi Borovniščice- Pekel 
tema (vsebina) interpretacije:  hidrološka – geološka: slapovi, zoološka, botanična 

vsebina 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
nadstrešnica 
pot 
podest, razgledišče 
počivališče 

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti  
 
 
OBČINA LOG - DRAGOMER: 
 
 
31 Kamnolom Lesno brdo – Kuclerjev kamnolom+ Jama Drenov grič 
tema (vsebina) interpretacije:  geološka – fosili, geološka - podzemna jama, zoološka, 

botanična vsebina 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
pot 
podest, razgledišče 

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti 600m 
 
 
32 Špičasti grič +Jama v Kobilji dolini 
tema (vsebina) interpretacije:  geološka - podzemna jama, zoološka, botanična vsebina 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
pot  
podest, razgledišče 
pot na vrh vzpetine  
razgledni stolp 

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti 1200m 
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OBČINA BREZOVICA PRI LJUBLJANI: 
 
41 Goričica 
tema (vsebina) interpretacije:  geološka – osamelec, barje - mahovi, zoološka, 

botanična vsebina 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
počivališče 
pot  
podest, razgledišče 
pot na vrh vzpetine  

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti 1400m 
 

42 Sv. Mati Božja na Žalostni gori – Prevalje pod Krimom 
tema (vsebina) interpretacije:  geološka, umetnostno, zgodovinska 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
počivališče 
pot  
podest, razgledišče 

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti 500m 
 
43 Sv. Jožef - Preserje 
tema (vsebina) interpretacije:  geološka – osamelec, barje - mahovi, zoološka, 

botanična vsebina 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
počivališče 
pot  
podest, razgledišče 

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti 500m 
 
44 Ljubljanica in stara struga Ljubljanice 
tema (vsebina) interpretacije:  geološko-hidrološka – stara struga, reka, arheološka, 

barje - mahovi, zoološka, botanična vsebina 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
počivališče 
pot  
podest, razgledišče 

dostop do izhodišča avto 
kolo,peš 

dolžina poti 6700m +2800m 
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45 sv. Ana – Podpeč 
tema (vsebina) interpretacije:  geološka – osamelec, barje - mahovi, zoološka, 

botanična vsebina 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
počivališče 
pot  
podest, razgledišče 

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti 1100m 
 
46 Podpeški kamnolom 
tema (vsebina) interpretacije:  geološka – fosili, barje - mahovi, zoološka, botanična 

vsebina 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
pot  
podest, razgledišče 

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti 1500m 
 
48 Podpeško jezero 
tema (vsebina) interpretacije:  hidrološko - geološka – jezero, zoološka, botanična 

vsebina 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
počivališče 
pot  
podest, razgledišče 

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti 2000m 
 
48 sv. Lovrenc - Jezero 
tema (vsebina) interpretacije:  geološka – osamelec, barje - mahovi, zoološka, 

botanična vsebina 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
počivališče 
pot  
podest, razgledišče 

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti 2200m 
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA: 
 
52 Ljubljanica 
tema (vsebina) interpretacije:  hidrološka - struga, podvodna arheologija - najdišča, 

barje - mahovi, zoološka, botanična vsebina 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
pot  
podest, razgledišče 
pomol  

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti  
 
 
OBČINA IG: 
 
62 Iški vintgar 
tema (vsebina) interpretacije:  hidrološko - geološka – vintgar, zoološka, botanična 

vsebina 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
počivališče 
pot  
podest, razgledišče 

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti  
 
62 Kozlerjeva gošča 
tema (vsebina) interpretacije:  hidrološko-geološka - poplavni gozd, zoološka, botanična 

vsebina 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
počivališče 
nadstrešnica 
pot  
podest, razgledišče 
razgledni stolp 

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti 2400m 
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63 Mostiščarji – Dežmanova kolišča 
tema (vsebina) interpretacije:  arheološka, zoološka, botanična vsebina) 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
počivališče 
pot  
podest, razgledišče 

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti 2100m 
 
 
64 Draga - ribniki 
tema (vsebina) interpretacije:  hidrološko-geološka - gozd, zoološka, botanična vsebina 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
počivališče 
pot  
podest, razgledišče 
razgledni stolp 

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti 2100m 
 
 
OBČINA ŠKOFLJICA  
71 Babna gorica 
tema (vsebina) interpretacije:  geološka – osamelec, barje - mahovi, zoološka, 

botanična in arheološka vsebina 
ureditev in oprema lokacije: parkirišče 

info 
počivališče 
pot  
pot na vrh vzpetine  
razgledni stolp 

dostop do izhodišča avto 
kolo 
peš 

dolžina poti 1600m 
 
Poleg navedenih predlaganih lokacij pa so že urejene naslednje lokacije: 
Bistra – gozdna učna pot 
Ribniki v Dragi - gozdna učna pot 
 
Za izboljšanje dostopnosti in povezanosti Barja predlagamo ureditev obstoječe premostitvene 
konstrukcije za komunalne naprave pri izlivu Iščice v Ljubljanico za potrebe peš in 
kolesarskega prometa. Ta povezava bi povečala možnosti za različne rekreacijske povezave, 
še zlasti ker poteka izven prometno obremenjenih komunikacij. 
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11 MALI PLAC, OBČINA VRHNIKA 
 

 stanje 2006 
 

 
Predlog ureditve lesenega razgledišča, kjer se lahko kakovostno izvaja interpretacija in 
preprečijo poškodbe občutljivega barja. 
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12 JURČEVO ŠOTIŠČE, OBČINA VRHNIKA 
 

 Stanje 2006. 
 

 
Predlog ogledne poti (fotosimulacija), ki se dvigne nad šotni greben, pot poteka ves čas po 
dvignjeni leseni poti, da se prepreči prehod na šotna tla. 
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 Stanje 2006. 
 

 
Predlog ureditve poti z razširitvijo – razglediščem na severnem delu šotišča. 
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45 SV. ANA – PODPEČ, OBČINA BREZOVICA PRI LJUBLJANI 

 
Prehod na severni rob cerkve, od kored je pogled na celotno barje, je z obeh strani relativno 
ozek in težje dostopen. Ker je to razgledišče med najprivlačnejšimi in najprimernejšimi za 
inrepretacijo barja iz višine, predlagamo da se razgledišče razširi, da se peš površine izvedejo 
z manj višinskimi razlikami. 

 
Površina na zahodni strani zvonika se niveletno dvigne za cca 1m, s tem se zmanjša višinska 
razlika do razgledišča na severni strani in klančina do vhoda v cerkev na južni strani. 
 

 
Terasa na zahodni strani cerkve naj se niveletno nekoliko dvogne (do 1m pod zvonikom), 
prečni nagib naj bo min. tako da se omogoči udobnejša hoja proti razgledišču. Površina 
lahko ostane travnata. Klančina od vhoda v cerkev proti zahodni strani zvonika naj se izvede 
s stopničasto rampo in naj bo tlakovana z nedrsečim materialom. 
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 Stanje 2007. 
 

 
Predlog ureditve: vegetacija (drevesa), ki zakrivajo pogled se ponovno razraščajo, razgled je 
treba ohranjati in vegetacijo sprotno čistiti, s fotosimulacijo je prikazan kakovostnejši razgled 
brez zarasti in predlog razširitve z razglediščem ter interpretacijskimi tablami. 
 

 
 
 
 
 
iz parkirišča je vidna cerkev sv. Jožefa, 
vendar je treba grmičevje ob robu 
parkirišča odstraniti, visoka drevesa pa 
se ohranijo 

Predlog min. ureditve parkirišča na začetku poti k sv. Ani. 
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64 DRAGA, OBČINA IG 
 

 stanje 2007 
 

 
Predlog ureditve razglednega stolpa in poti. 
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 17

 
 
Seznam grafičnih prikazov izbora 4 lokacij: 
 

1. List 1: Predlog ureditve:  Interpretacijske točke – izbor, M 1: 75.000 
2. List 11: Predlog ureditve:  Mali plac, Občina Vrhnika, M 1: 3000  
3. List 12: Predlog ureditve:  Jurčevo šotišče, M 1: 3000 
4. List 45: Predlog ureditve: sv. Ana – Podpeč, Občina Brezovica pri Ljubljani, M 1: 3000 
5. List 64: Predlog ureditve:  Draga -Ig, Občina Ig, M 1: 3000 
 

 




