
 

 

RAZVOJ GORSKEGA KOLESARSTVA S SPRETNOSTNIM POLIGONOM V NARAVI ZA 

OTROKE IN ODRASLE 

Akronim projekta: Nove poti v Dolgi vasi 

Vlagatelj projekta (vodilni partner): Javni zavod za šport občine Kočevje 

Partnerji:  

Kolesarsko društvo Melamin 

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje 

Storitve z gradbeno mehanizacijo Franjo Barič, storitve in trgovina, d.o.o. 

Vrednost projekta: 43.906,68 EUR 

Vrednost sofinanciranja: 32.858,71 EUR 

Terminska izvedba operacije: 29. 3. 2018 – 31. 7. 2019 

Kratek opis operacije: 

 

Na pobočju v Dolgi vasi pri Kočevju se na smučišču in v njegovi okolici se razvija nov gorsko-

kolesarski center. Skupno je izdelanih že cca 10 km in 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 3km poti za vzpon ter 2,5 km dolge poti za spust.  

 

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. 

 

Glavne aktivnosti: 

 

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 organiziralo sledeče dejavnosti za otroke: 

- Organizacija dvodnevnega predstavitvenega programa za otroke na novih poteh in poligonih, 

ki se bo odvijale v juniji/juliju 2018 

 



 

- Uporaba novih poti in poligona s strani učencev OŠ Zbora odposlancev in OŠ Ljubo Šercer: v 

projektu bodo kot uporabniki sodelovali tudi učenci OŠ Ljubo Šercer, ki jo obiskujejo otroci, ki so 

pripadniki različnih ranljivih skupin (Romi, invalidi, …) zato bodo za njih skupaj s šolskimi 

športnimi učitelji pripravljene ustrezne prilagoditve. 

 

 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 

 

Pričakovani rezultati operacije: 

- 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 dvo-dnevne predstavitve)  

- Izveden program promocije: promocijski video, zloženka, table ter ostalo promocijsko 

gradivo 

 

Ciljne skupine: otroci ter odrasli, ki se spoznavajo z gorskim kolesarjenjem, ki bodo pridobili 

možnost spoznavanja gorskega kolesarjenja preko posebej z njih postavljenih kolesarskih poti in 

spretnostnega poligona.  

 

V času izvajanja projekta bomo 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 testo 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 

 

 

 

 


