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OBČINSKEMU SVETU 
 
Tanja Basle, članica Občinskega sveta je na 18. redni seji Občinskega sveta dne 21. aprila 
2021 posredovala pisno vprašanje (izvleček iz zapisnika seje občinskega sveta): 
  
»Tanja Basle, članica Občinskega sveta je želela odgovor na vprašanja izposoje koles pri 
ribniku Vrbje in namestitvi fitnes naprav, ki ga je predstavnikom občine podala na seji 
delovnih teles.« 
 
Odgovor: 

Ribnik Vrbje z okolico je zavarovano območje narave (Odlok o  zavarovanju  krajinskega 
parka ribnik Vrbje z zaledjem,  Uradni list RS št. 56/2008). Raba območja je opredeljena v 
6.členu Odloka (razvojne usmeritve), ki določa, da se območje v turističnem in 
rekreacijskem smislu lahko uredi le na način, ki ni moteč za živali. Uredijo se poti, 
počivališča, razgledišča, postavijo se varovalne ograje, informativne, usmerjevalne in 
opozorilne table. V okviru rekreacije se omogočajo naravi prijazne oblike (tek, 
kolesarjenje), ki so usmerjene na določene že obstoječe poti in ceste.  
Glede na zgoraj navedeno je razvijanje intenzivnejših rekreacijskih in turističnih dejavnosti 
usmerjeno v predviden kamp Vrbje oz. »Hopslandijo«. Urad za GJS že uredil prostor za 
izposojo koles po sistemu »Kolesce« na območju novih parkirišč v okviru PC Vrbje, na 
delu, ki je ob bodoči poti proti vhodu v  »Hopslandijo« in ob dostopni poti, ki preko Struge 
vodi do ribnika Vrbje. Pripravljena je tudi ploščad z možnostjo priklopa za polnjenje 
električnih koles.  
 
V letošnjem letu  je predvidena delna ureditev območja predvidenega kampa Vrbje – 
»Hopslandije«, ki bo zajemala izravnavo terena ter ureditev povezovalnih pešpoti med 
novim parkiriščem v okviru PC Vrbje, PZA Vrbje in obstoječim vhodom v Krajinski park. 
Postavitev igral ali ustreznih športnih naprav je predvidena v letu 2022.  
 
Odgovor sta pripravila Urad za gospodarske javne službe in Urad za prostor in 
gospodarstvo. 
 
 


