
 

 

 
 

 
NASLOV PROJEKTA 
Razvoj gorskega kolesarstva s spretnostnim poligonom v naravi za otroke in odrasle 
 

 
AKRONIM OPERACIJE  
Nove poti v Dolgi vasi  

 
NOSILEC OPERACIJE 
JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT OBČINE KOČEVJE 
 

 
OSTALI PARTNERJI V OPERACIJI 
KOLESARSKO DRUŠTVO MELAMIN 
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KOČEVJE 
STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO FRANJO BARIČ, storitve in trgovina, d.o.o. 

 
OPIS PROJEKTA IN AKTIVNOSTI V PROJEKTU 
Na pobočju v Dolgi vasi pri Kočevju se na smučišču in v njegovi okolici razvija nov gorsko-kolesarski 
center. Skupno je izdelanih že cca 10 km kolesarskih prog, ki so različnih zahtevnosti. Veliko jih je 
bilo zgrajenih prostovoljno, s strani lokalnih kolesarjev. Zavod za šport občine Kočevje je prepoznal 
velik napredek ter tudi potencial za nadaljnji razvoj gorskega kolesarstva na območju, zato je v 
preteklem letu financiral izdelavo 3 km poti za vzpon ter 2,5 km dolge poti za spust.  
 
Ob začetku projekta bo vzpostavljeno projektno vodenje s strani Javnega zavoda za šport občine 
Kočevje, ki bo kot vodilni partner skliceval projektne sestanke, usklajeval delo projektnih partnerjev, 
izvajal nadzor nad izvedbo projekta, pripravljal poročila ter ukrepal v primeru zamud ali 
nepravilnosti.  
 
Osrednja aktivnost projekta bodo ureditve prog in poligona (zemeljska, betonska dela in tesarska 
dela), ki se bodo začela takoj v začetku projekta in jih bo izvajal podizvajalec Kolesarskega društva 
Melamin. Poleg gradbenih del bodo potrebna tudi fizična dela, ki jih bodo opravili prostovoljci - člani 
Kolesarskega društva Melamin.  
Projektni partner 3 bo v okviru novih poti izdelal kamnito brežino. 
Kupljenih bo 6 otroških gorskih koles in čelad, ki jih bodo v zadnjem delu projekta ter po njegovem 
zaključku uporabljali otroci, ki nimajo svojih koles ali bi se radi v korskem kolesarstvu prvič preizkusili, 
ali jim dejavnost ustreza.  
 
Kolesarsko društvo Melamin bo organiziralo sledeče dejavnosti za otroke: 
- Organizacija dvodnevnega predstavitvenega programa za otroke na novih poteh in poligonih 
- Uporaba novih poti in poligona s strani učencev OŠ Zbora odposlancev in OŠ Ljubo Šercer 
 Javni zavod za kulturo in turizem bo izvedel promocijske aktivnosti: 
- priprava, izdelava in postavitev informacijskih tabel v centru gorskega kolesarstva 
            Dolga vas 
- priprava, tisk in razdelitev zloženke  
- priprava, izdelava promocijskega videa in njegova promocija 
 
 



 

 

CILJI OPERACIJE 
Razvoj novih storitev (programi za otoke) in produktov (kolesarskih poti in spretnostnega poligona) 
na področju gorskega kolesarstva za otroke in odrasle za dvig njihove kakovosti življenja in boljšo 
povezanost z naravo. 
 
PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA 
- izdelana kolesarska pot z valovi v dolžini 60 metrov namenjena najmlajšim 
              kolesarjem oz. začetnikom 
- izdelana kolesarska pot s tehničnimi ovirami v dolžini 230 metrov namenjena 
              kolesarjem, ki želijo napredovati na srednjo zahtevnost 
- postavljen spretnostni poligon namenjen osvajanju gorsko-kolesarskih veščin 
- Povezovalna pot 
 Izveden program z otroci (s šolami in v okviru dvodnevne predstavitve)  
- Izveden program promocije: promocijski video, zloženka, table ter ostalo promocijsko 
              gradivo 
 
Otroci ter odrasli, ki se spoznavajo z gorskim kolesarjenjem, bodo pridobili možnost spoznavanja 
gorskega kolesarjenja preko posebej z njih postavljenih kolesarskih poti in spretnostnega poligona.  
V času izvajanja projekta bodo v »trail centru« gostili sledeče število obiskovalcev:  
• število otrok, ki bo obiskala center v Dolgi vasi in preizkusila nove poti in poligon: 30 
• število Romov, invalidov ter otrok s posebnimi potrebami, ki bodo obiskali center: 10 
• število mladih in odraslih, ki bodo uporabljali nove poti in poligon: 30 
Ker gre za testno obdobje uporabe, številke niso visoke. Ocenjujemo, da se bo obisk po koncu 
projekta in v naslednjih petih letih po koncu projekta še veliko bolj intenziviral. 
Kazalniki: 

 1 pot najmanjše zahtevnosti z valovi  60 m  
 1 pot srednje zahtevnosti s tehničnimi ovirami 230 m 
 1 spretnostni poligon   
 6 gorskih koles za otroke  
 1 promocijski video  
 9 usmerjevalnih tabel  
 2 predstavitvena dneva novih poti  

 
 

 
TRAJANJE PROJEKTA 
Začetek: 30.05.2018 
 

Zaključek: 31.07.2019 

 
CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 
EUR 43.827,08 
 

 

 
VREDNOST SOFINANCIRANJA CELOTNEGA PROJEKTA iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja 
EUR 32.858,71 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
KONTAKT Janez Maršič 

Telefon: 01 / 8931326 
GSM: 041 408231 
Elektronska pošta*: janez.marsic@sport-kocevje.si 

 
NAČIN SOFINANCIRANJA 
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

 
POVEZAVE 
Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.s/sl/ 
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: 
https://ec.europa.eu.agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm 
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: http://las-ppd.si/ 
 
 


