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ORGANIZACIJSKI NAČRT:  Posvet o tematskih poteh v Sloveniji 

 

 

KRAJ IN ČAS: GRAD RAJHENBURG 31.MAJA 2013, pričetek ob 9.0 uri, zbiranje z zajtrkom med 8.30 in 9.0 uro 

PROGRAM : 

Razdelimo v IV sklope: 

I sklop: uvodna predavanja 

II sklop: delavnice 

III sklop: zaključki delavnice in zaključki posveta 

IV sklop: terenski ogledi 
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I sklop: uvodna predavanja in pozdravi (od 9.0 ure do 10.30 , moderira Tone Lesnik) 

1. Pozdravi: 

 Domači župan , župan občine Krško 

 Predstavniki  ministrstva za okolje in kmetijstvo 

 Pozdrav ZGS, TZS , GIZ, Popotnik 
2. Predavanja 

 Zgodovinski pregled dela na tematskih poteh v Sloveniji, namen posveta in sama organizacija posveta, Jože Prah  ( 15 min) 

 Poslovni model na tematskih poteh na Irskem (15 min),  

 Poslovni model na tematskih poteh (15 min),  Roland Oberdorfer – Kaernten Werbung  ) …… 

 Oris delavnic  
Odmor s kavico, 10.30 do 11.00 in ogled naj poti 2011 in 2012 ter tematskih poti iz projekta Popotnik . 
 
Tuji predavatelji se orientirajo na poslovni model v svoji državi. 

 
II sklop: delavnice (od 11.0 do 13.0 ure) 

1. Delavnica, Organizacija sistema tematskih poti v Sloveniji (sem spada tudi sistem vzdrževanja in označevanja tematskih poti, delitev poti, tematike, 

standardi, zakonodaja) 

Marija Imperl,  Mag. Uroš Vidovič, Marko Lenarčič  

2. Delavnica, Trženje in financiranje tematskih poti (sem spada tudi poslovni model, vzdrževanje, vloga deležnikov, npr. države, lokalne skupnosti) 

Metka Starič, Mag. Mojca Haložan, Nina Količanin 

3. Delavnica, Promocija in celostna predstavitev tematskih poti (sem potem spadajo tudi virtualne in druge predstavitve, socialna omrežja, karte, 

publikacije, dogodki, sejmi, komunikacijski kanali...) 

Maja Zupan, dr. Dalibor Radovan, Boštjan Golež 

4. Delavnica,  Tematske poti in uporabniki (sem spada interpretacija narave in kulturne dediščine, gozdna pedagogika, pedagoški pomen, vodništvo, 

turizem, šport, pohodništvo, nacionalni interes, mednarodno povezovanje)  
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Mag. Andrej Breznikar, spec. Anton Lesnik, Mag. Breda Ogorevc 

 

 

 

III sklop: zaključki delavnice in zaključki posveta (moderira Jože Prah, Damjan Oražem ali……., od 13.0 do 14.0 ure) 

Vsaka skupina predstavi svoje zaključke in izoblikuje se zaključke posveta. 

 

Kosilo: od 14.0 ure do 15.0 ure 

 

IV sklop: terenski ogledi (zaključek ob 17.0 uri) 

1. Pot Trapistov, Grad – trg – Grad  

2. Gozdna pedagogika  

3. Boštanj, Naravoslovna pot Azalea  

Ob 17.0 uri grajsko dvorišče Rjehenburg 

 

 

SLOGAN:   TEMATSKE POTI NAS POVEZUJEJO IN UČIJO MANJ JE VEČ. 
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ORGANIZATORJI:  ZGS , TZS, Pohodništvo in kolesarstvo GIZ, Ministrstvo za okolje in kmetijstvo, KTRC Radeče , KŠTM Sevnica s člani 

projekta  

NAMEN IN CILJI : 

• IZOBLIKOVATI POSLOVNI MODEL ZA TEMATSKE POTI V SLOVENIJI 

(skupni portal, certificiranje, uvesti instrumente za trajno vzdrževanje tematskih, planinskih, konjeniških, kolesarskih, vodnih in drugih poti, vzpostaviti 

optimalni sistem skrbništva, označevanja in vodništva, … 

A) RAZVOJ POHODNIŠKE PONUDBE 
Razvoj pohodniške ponudbe, kolesarske, ježe, vodne  in oblikovanja njih proizvodov ni le razvoj turističnih vsebin, temveč precej širši pojem, ki vpliva na 

demografska in gospodarska gibanja predvsem na podeželju. Trajnostni razvoj proizvoda gre obravnavati kot skupno razvojno možnost podjetništva, 

kmetijstva, gozdarstva in varovanja okolja, tako naravnega, kot socialnega in ekonomskega. Zato morajo pri njegovem uresničevanju sodelovati vsi vpleteni 

resorji na vseh ravneh (nacionalno, regionalno in lokalno). Pohodništvo z vsemi svojimi vsebinami: planinarjenje, treking in nordijska hoja v zadnjih letih 

postaja eden izmed pomembnejših turističnih produktov, kar se kaže v vse večjem povpraševanju s strani domačih in tujih turistov, prav tako pa tudi vse 

večjem zanimanju za produkt s strani turističnega gospodarstva. Povsem enako velja tudi za različne oblike kolesarjenja, ježe in vodnega udejstvovanja. 

Obstoječa turistična infrastruktura omogoča in aktivno podpira razvoj proizvoda pohodništva, kolesarjenja, jahanja, in dejavnosti na vodi, saj Slovenija že 

razpolaga z več tisoč kilometri markiranih in drugače označenih poti, ki so v zadnjem času tudi vedno bolj skrbno in ustrezno vzdrževane. Imajo namreč tudi 

urejene razgledne točke in počivališča ter so vse bolj podprte tudi s promocijsko-informativnim gradivom, vodniki, kartami. Manjka pa konkretno 

oblikovanih proizvodov in tovrstne specializirane turistične ponudbe ter enotnosti. Seveda pa je vsekakor potrebno take poti čim bolj enotno označiti in tako 

omogočiti obisk tudi posameznim manj veščim pohodnikom, kolesarjem in jahačem. Vizija razvoja turističnega proizvoda pohodništva, kolesarjenja, jahanja 

ter aktivnosti na vodi  v Sloveniji temelji na mnogoterih danostih okolja in slovenski tradiciji povezanosti z naravo. Zaradi svoje oblikovanosti terena in 

dostopnosti, nudi Slovenija idealne možnosti razvoja pohodniške (treking) ponudbe oziroma oblikovanja tovrstnih produktov. 

Turistični proizvod pohodništva, kolesarjenja, ježe in vodnih aktivnosti mora zato v bodoče postati jasno definiran produkt aktivnih prostočasnih doživetij v 

naravi in kot tak še pomembnejši element komplementarne turistične in izobraževalne ponudbe na celotnem področju države. 



 5 

Za razmah  pohodništva, kot turističnega proizvoda, so potrebe v prvi vrsti: na poteh, specializiranih namestitvah e za pohodništvo, opremi, , infrastrukturi, 

transferju, vodništvu, usmerjeni promociji, …. 

Predstavljanje narave tako postaja v svetu in tudi v Sloveniji vse bolj pomembna dejavnost. Dobra interpretacija pomaga turistom, da bolje spoznajo kraje, ki 

jih obiščejo, to pa poglobi njihovo doživetje. Tematske poti, planinske poti, kolesarske in konjeniške poti so zato pomemben del turističnega proizvoda, 

prispevajo lahko k zadovoljstvu gostov. 

Tematske/naravoslovne oz. učne poti so pri nas najbolj pogost način interpretacije narave. 

Pogosto so poti urejene ljubiteljsko, s skromnimi finančnimi sredstvi in veliko dobre volje. 

Tisti, ki poti urejajo, imajo neredko precej skromno znanje s področja interpretacije narave. 

B) PREDLOGI: 
-  prepoznati pohodniški, kolesarski, jahalni in vodni produkt kot potencialno uspešnega s strani vseh organizacij in javnosti, ki lahko pozitivno vplivajo 

na njegov razvoj v sami občini, regiji, državi in širše, 
- identifikacija in povezava vseh nosilnih povezovalnih organizacij ponudbe pohodništva, kolesarjenja,  jahanja, vodnih aktivnosti kot so razne razvojne 

agencije in zavodi, Planinska društva, Turistična društva, Zavod za gozdove, skrbniki obstoječih pohodniških poti,..., 
-  identifikacija poti v skladu s sistemom pohodniških poti (Študija o označevanju in vzdrževanju tematskih pohodnih poti, Zakon o planinskih 

poteh,…), 
- vzpostavitev sistema financiranja dejavnosti celostnega razvoja in trženja pohodniške, kolesarske, jahalne  ponudbe in ponudbe na vodi 
- pohodništvo, kolesarstvo, konjeništvo in vodne aktivnosti so kot celostni turistični produkt občine oz. območja, mora postati razpoznavnejša in tržno 

bolje ovrednotena vsebina celotnega paketa turistične ponudbe, 
- priprava celostne podobe poti, ki bodo izbrane v nacionalno mrežo (opredelitev vloge javnega sektorja, podjetniškega sektorja in društev oziroma 

civilnega sektorja), 
- doseganje sporazuma in pravna ureditev razmerij na področju turističnega vodenja pohodnikov, kolesarjev, jahačev…  in zagotavljanja infrastrukture 

ponudbe, 
- skupen nastop in kandidiranje za razpisana evropska in domača razvojna sredstva, 
- vzpostavitev optimalnega sistema skrbništva na vseh identificiranih poteh, 
- vzpostavitev standardov specializacije pohodniških nastanitvenih objektov in spodbujanje nastanka specializiranih nastanitvenih objektov za 

pohodniške goste,  
- vzpostavitev rednega financiranja dni  pohodništva po regijah, 
- povezovanje s ponudniki v okviru bližjih, večjih turističnih destinacij, 
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- povezovanje ponudnikov na/ob posamezni poti in vzpodbujanje „doživetij” na poti, 
- povezovanje posameznih poti (ponudbeno kot geografsko-prehodno), 
- povezan razvoj in trženje različnih komplementarnih aktivnosti v naravnem okolju (pohodništvo, kolesarstvo, konjeništvo, vodne aktivnosti...), 
- popularizacija in vzpodbujanje aktivnega pohodnišva, kolesarjenja, ježe in aktivnosti na vodi  na domačem trgu, 
- uvedba (pod)blagovne znamke pohodništva,  kolesarjenja, ježe, vodnih aktivnosti  ter njihova  aktivna vloga v okviru celotne občinske, regijske, 

turistične ponudbe v skladu s strategijo razvoja turizma in strategijo trženja slovenskega turizma za prihodnje obdobje,  
- aktivno medobčinsko povezovanje,  
- uspešnost vzpostavitve interesne skupine, vseh v razvoj in trženje ponudbe vpletenih subjektov, ki bi bili pripravljeni skupno bolje in hitreje 

uresničevati razvojne in tržne cilje vzpostavitve in trženja pohodniške in druge ponudbe, 
- doseganje sporazumnih rešitev in dogovorov za ureditev odnosov in pravnih regulativ na področju vzpostavitve in delovanja vodniške službe v okviru 

pohodniške, kolesarske , jahalne in vodne ponudbe, 
- vzpostavitev spletnega komuniciranja pohodniške, kolesarske, jahalne in vodne ponudbe v skladu s sistemom delitve pohodniških poti z ureditvijo 

skupne spletne strani, kjer bodo na voljo vse informacije in aktivne povezave na konkretne tržne produkte in specializirane ponudnike tovrstnih 
paketov, 

- število novih nočitvenih kapacitet, specializiranih za pohodniške, kolesarske, jahalne  in vodne goste, 
- število novih delovnih mest v dopolnilni  in spremljevalni ponudbi pohodništva, kolesarjenja, ježe, vodnih akt. (nastanitvene kapacitete, 

profesionalni vodniki,...), 
- spremljanje naklonjenosti domačinov in njihove povezanosti s produktom na področjih, kjer pohodništvo predstavlja primarni produkt destinacije 

(število novih dodatnih komplementarnih ponudnikov, dogodkov,...), 
- oživitev posameznih starih obrti in dodatnih aktivnosti na kmetijah, ob različnih tematskih poteh, povečanje števila različnih dogodkov ob poteh, 
- vzpostavitev aktivnih stikov in učinkovitega razvojnega sodelovanja in dopolnjevanje med različnimi področji kot so (eko)kmetijstvo, obrt, 

izobraževanje, turizem, 
- izvedba akcijskega plana za doseganje strateških ciljev. 
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C) IZVLEČKI  
 

  a) 
• Vpeljava enotnega označevanja (Zavedati se moramo, da je na terenu precej tematsko pohodnih poti, ki so že sedaj nekatere izredno lepo urejene in 

označene, zato bo predlagano označevanje za enkrat prišlo v poštev le za tiste poti, ki so v celoti potrebne obnove, določene poti bi na posameznih 
predelih lahko dopolnili z novimi enotnimi oznakami, predvsem pa bi morali po novem enotnem sistemu označiti vse nove tematske poti. Planinske 
poti so kvalitetno označene v skladu z obstoječim zakonom) 

• Uvesti certificiranje poti 
• Vzpostaviti centralni register poti in centralni portal 
• Uvesti instrumente za trajno vzdrževanje tematskih, planinskih, konjeniških, kolesarskih, vodnih in drugih poti ter njih prepoznavnost. Potrebno je 

vzpostaviti optimalni sistem skrbništva.  
• Vzpostaviti ali vključiti vodenje v že obstoječe oblike vodniške službe,  po tematskih, planinskih, kolesarskih poteh  in poteh za ježo. 
• Koordinacija akterjev, ki se pojavljajo na sferi tematskih in drugih poteh (uvesti povezovalni portal in povezovalno promocijo ) 
 

b)  
         Izdelava predloga poslovnega modela za tematske poti 
 
C) 

Predlagati zakonske okvire za tematske poti 
 
d)  

• »Učenje z roko, srcem in možgani« 
• Ena glavnih nalog je vzpostaviti čustveno vez 
• Prava mera posredovanih informacij 
• Interaktivne postaje so trend 
• S štev. čutili naj bi opozorili na naravo 
• Priporočajo se krožne poti 
• Kakovost oskrbe  
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Pravi popotnik je tisti, ki idoč skozi prostor, 

neopazen in tih 

ne dvigne niti delčka prahu 

(kitajski pregovor) 

 

UDELEŽENCI : 

 Predstavniki inštitucij, ki se ukvarjajo z razvojem na področju tematskih poti 

 Skrbniki in načrtovalci tematskih poti 

 Predstavniki  destinacijskih organizacij: LTO, TIC, občin…  

 Zainteresirana javnost 

 Turistične agencije in organizacije 

 Predstavniki lokalne skupnosti 

  

ZBIRANJE PRIJAV: 

ksenja.kragl@cptkrsko.si 

OBVEŠČANJE :  

 ZGS 

 TZS 

 SPIRIT 

mailto:ksenja.kragl@cptkrsko.si
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 CPT Krško 

 http://www.turisticna-zveza.si/ ,www.turizemkrsko.si , http://www.zgs.gov.si/  www.ktrc-radece.si,/  http://www.kstm.si/, 
http://www.slovenia.info/ 

  
 

Predvideno število vseh:  100 

 

Tiskovna konferenca, 24.5.2013, ob  10.uri,  Grad Sevnica, v sklopu tiskovne konference projekta Popotnik 

 

 

  

Izdelal:  

Jože Prah, ZGS , TZS 

  

http://www.turisticna-zveza.si/
http://www.turizemkrsko.si/
http://www.zgs.gov.si/
http://www.ktrc-radece.si/
http://www.kstm.si/
http://www.slovenia.info/

