Komisija za izbor naj poti 2011
Datum: 23.11.2011
Zapisnik sestanka komisije dne 23.11.2011 na Zavodu za gozdove Slovenije
Prisotni: Marija Imperl (KTRC Radeče in TZS), Marko Lenarčič (pohodništvo in kolesarjenje
GIZ), Tone Lesnik (Prosilva – ZGS), Mojca M.Haložan (CZR M.Sobota), Breda Retoznik
(Razvojna agencija Kozjansko), Robert Režonja (MKGP), Andrej Andoljšek (KGZS), Dušan
Klenovšek (JZ Kozjanski park), Borut Debevc (ZGS), Damjan Oražem (ZGS), Jože Prah
(ZGS in TZS), Alenka Veber (Kam in TZS), Tone Tomše (PZS) in Uroš Vidovič (ZRS Bistra
in PZS).
1. Potek razpisa
Turistična zveza Slovenije, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in GIZ za
pohodništvo in kolesarjenje, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS, dr. Danila Türka
in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo RS – Direktorat za turizem, je objavila
tekmovanje na področju turizma, urejanja in varstva okolja v okviru projekta
Moja dežela – lepa in gostoljubna v letu 2011 tekmovanje za najboljšo tematsko pot v letu
2011.
Udeleženci tekmovanja so lahko bile vse tematske poti v Sloveniji. Na natečaj so jih lahko
prijavili prebivalci, kraji, organizacije, društva … v Sloveniji, ki so skrbniki, upravljavci
ali nosilci tematskih poti.
Najprej je izbor potekal na 14 Območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije do
20. septembra 2011. Imenovane komisije (sestavljene iz predstavnikov različnih krajevnih
inštitucij, ki se ukvarjajo s turizmom) na 14 območnih enotah so opravile prvi izbor in
imenovale 14 tematskih poti, ki so bile najboljše v območnih enotah, torej so regionalne
zmagovalke. Izbor je bil do 15. oktobra 2011 predan imenovani centralni komisiji, ki je imela
sedež na Zavodu za gozdove Slovenije. Centralna komisija je na svoji seji 8. 11. 2011
določila vrstni red ocenjevanja in si v naslednjih dneh na terenu pogledala vseh 14 poti.
Poti so tekmovale v vtisu, vzdrževanju, vodenju, privlačnosti in sporočilnosti posamezne poti
po ocenjevalnem obrazcu, ki je bil določen z razpisom in po katerem je bilo izvedeno
ocenjevanje v prvi fazi.
Komisije so delovale prostovoljno, ZGS je nudil službeni prevoz in informacijsko pomoč.
2. Predlagane poti
Na 14 Območnih enot ZGS se je na razpis pravočasno prijavilo 89 poti.
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3. Centralna komisija je na podlagi opravljenega ogleda izbrala:
NAJ POT 2011 je : UČNA POT ŠKOCJAN
Učna pot Škocjan je dolga 2 km in za njo potrebujete eno do dve uri. Obiskovalcem predstavi
naravno in kulturno dediščino in zanimivosti Krasa. Poteka okrog Velike in Male doline ter
skozi vasi Betanja, Škocjan in Matavun ter predstavi tudi varstvo narave in zakaj potrebujemo
naravne parke in osnove tradicionalnega trajnostnega razvoja. Del učne poti so tudi muzejske
zbirke (etnološka, arheološka, geološka, naravoslovna in o zgodovini raziskovanja
Škocjanskih jam) na treh lokacijah v Škocjanu. Poleg vzorno opremljene in vzdrževane poti v
čudovitem naravnem okolju, obiskovalca prepriča občutenje, da je pot namenjena vsem
generacijam, različnim ciljnim skupinam in posameznikom, da spretno predstavi značilnosti
širšega območja Škocjanskih jam, prav tako pa vas popelje v čudoviti svet Krasa. Ko se
sprehodite po učni poti Škocjan spoznavate značilne kraške pojave, svet živalstva in
rastlinstva, ter naravno in kulturno dediščino tega območja. Učna pot Škocjan zagotovo
predstavlja primer dobre prakse kvalitetne tematske poti in je lahko dober zgled vsem, kako s
sodelovanjem institucij, javnih in zasebnih deležnikov ter prostovoljcev vodnikov kvalitetno
interpretirati naravno in kulturno bogastvo naše čudovite krajine. Za obisk poti je izdelan tudi
odličen Vodnik po učni poti Škocjan in delovni listi.
Za simbol učne poti so izbrali kapljico; spremljajte jo in popeljala vas bo po čudovitem svetu
parka!
http://www.park-skocjanske-jame.si/slo/izobrazevanje_ucnapot.shtml
Kontaktni podatki:
Uprava parka Škocjanske jame, Škocjan 2, 6215 Divača , tel.: 05 708 2100.
Javni zavod park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, SI - 6215 Divača

Informacijski center parka telefon: +386 (0)5 7082 110, faks: +386 (0)5 7082 111,
psj.info@psj.gov.si
Uprava parka: telefon: +386 (0)5 7082 100, faks: +386 (0)5 7082 105, psj@psj.gov.si
Drugo mesto Naj pot 2011 pripada: HMELJSKA POT
Pot se prične in konča pred dvorcem Novo Celje v Žalcu, kjer je bil eden izmed prvih nasadov
hmelja v Savinjski dolini in je dolga 14 km. Obiskovalec na poti poleg značilnosti hmeljarske
tradicije spozna tudi številne kulturno zgodovinske in naravne znamenitosti Občine Žalec, in
sicer: Eko-muzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije (muzej v obnovljeni stari sušilnici
hmelja na svojstven način opisuje zgodbo o hmelju in pivu), Dvorec Novo Celje ( v dvorcu je
domovala prva slovenska pesnica Fanny Hausman in pred dvorcem je bil eden prvih nasadov
hmelja v Sloveniji), krajinski park Ribnik Vrbje z ekološko učno potjo (na tem območju je
bilo do sedaj opaženih že 170 različnih vrst ptic. Ob ribniku Vrbje stoji INFO center,
ogledamo si lahko galerijo lesenih skulptur na prostem, se seznanimo z zanimivostmi učne
poti ob Savinji ter srčne poti, območjem Nature 2000 ter različnimi habitati), Rimsko
nekropolo (arheološko najdišče z bogato parkovno postavitvijo grobnic. Grobnice so iz
pohorskega marmorja in peščenjaka ter okrašene z rimskimi mitološkimi motivi). Ob poti nas
ves čas spremljajo nasadi hmelja in objekti za obiranje in predelavo hmelja z opisom.
Kontaktni podatki:
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, Tel.: 03/714-03-90, gsm:
041/743-010, e-mail: zkst.turizem@siol.net, www.zkst-zalec.si
Tretje mesto za Naj pot 2011 si delita: POT SKOZI ZALO in GOZDNA UČNA POT
ROŽNI STUDENEC
POT SKOZI ZALO traja 3 do 5 ur s postanki, in je dolga 11 km v Žirovskem Vrhu Sv.
Urbana v Poljanski dolini. Pot je v celoti označena z rumeno - zelenimi oznakami, kar
omogoča, da se pohodniki lahko sami, brez vodiča, odpravijo na pot. Označeni sta dve poti,
krajša in daljša, ki se deloma prekrivata. Pot razkriva prijetno čarobnost gozdov, skrivnosti
zgodovine (Bunkerji Rupnikove linije) , soočenje z nekaterimi znamenitostmi Zale, vzdušjem
in svežino. Med potjo so pohodniki, ki se predhodno najavijo, deležni tudi kar nekaj prijetnih
presenečenj... najprej jih prestrašijo ravbarji, nato si ogledajo ogromna mravljišča in nabirajo
gobe prav na vrhu Zale (899m), nekoliko nižje v tišini spremljajo glas divjega petelina in lov
nanj, sreča se tudi imitatorja lovca Ivana Tavčarja, za konec pa sledi še presenečenje ob
pogledu na medveda, ki jih hoče prestrašiti. Čudoviti domačini nam pokažejo svoje
domovanje.
Kontaktni podatki:
Turistično društvo Žirovski vrh, 031 693 731, lucija@tdzirovskivrh.si ,
http://www.tdzirovskivrh.si/
GOZDNA UČNA POT ROŽNI STUDENEC, Pot je lahko učni pripomoček za seznanjanje
z gozdom, priložnost za naravoslovni dan, za izlet radovednežem... Ob poti je nekaj
počivališč, jurček za zavetje in nekaj piknik prostorov s kurišči. Tako je pot lahko tudi
družinski izlet ali le krajši sprehod. Sova uharica na markaciji obiskovalce še vedno varno
vodi po poteh okrog Rožnega studenca pri Kočevju, v pomoč pa je 20 informativnih tabel za
spoznavanje življenja in varovanja gozdov ter 19 informativnih stebrov s predstavitvami
drevesnih vrst. S prenovljenimi mostovi je ogled poplavljenih logov in kraških izvirov

zanimivejši in varnejši, nova gozdna učilnica – jurček pa s senco in klopmi poskrbi za lažje
učenje v naravi, za prijetnejšo malico in zaslužen počitek.
Kontaktni podatki:
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
http://www.zgs.gov.si/slo/obmocne-enote/kocevje/gozdne-ucne-poti/index.html#c1303 ,
tel.: 01 89-55-276, fax: 01 89-55-275, OEKocevje@zgs.gov.si
Ostalih poti po sklepu centrale komisije ne rangiramo.

4. Splošne ugotovitve
V slovenskem prostoru imamo večje število tematsko pohodnih poti, ki so zelo različno
urejene oz. vzdrževane in promovirane. Postavljajo se tudi nove poti. Na podlagi analize
stanja predlagamo rešitve in priporočila za načrtovanje, oblikovanje in trasiranje tematskih
pohodnih poti v Sloveniji, kot so zajete v Študiji o označevanju in vzdrževanju tematskih
pohodnih poti. Izdelana so priporočila za enotno označevanje tematsko pohodnih poti v
Sloveniji ter priporočila za rešitev problematike skrbništva in vzdrževanja tematskih
pohodnih poti v Sloveniji.
Ugotavljamo tudi, da obisk tematskih poteh v vseh deležnikih raste.
Poseben naboj pa imajo tematske poti še na področju šolskega, medgeneracijskega in
vseživljenjskega učenja. Poti pokažejo na paradigmo trajnostnega razvoja.
Vseh 14 izbranih poti po območjih prikazuje izjemno pestrost, ki jo ponuja narava in
okolje.
Vse več tematskih poti ne ostaja pri interpretaciji določenega kraja samo s tablami,
temveč se vključuje mnogo različnih rešitev za čim boljšo ponazoritev dogodkov in
momentov na poteh. Vključuje se muzeje in razstave. Po poti vodijo primerno
usposobljeni vodniki. Ne pozablja se na domačine ob poti. Poti so vpete v širši prostor in
postajajo povezovalni člen v kraju ali regiji. V samo dejavnost poti se vključuje razne
strokovne inštitucije. Občuti se razkorak med potmi, ki imajo v svoji sestavi profesionalno
ozadje, ali pa vse bazira na prostovoljnosti.
Nedvomno je potrebno uvesti instrumente za trajno vzdrževanje tematskih, planinskih,
konjeniških, kolesarskih in drugih poti ter njih prepoznavnost, kakor tudi vzpostaviti
optimalni sistem skrbništva. Velja razmisliti o certificiranju poti. Marsikje je potrebno
vzpostaviti ali vključiti vodenje v že obstoječe oblike vodniške službe, po tematskih,
planinskih, kolesarskih in jahalnih poteh.
Še posebej pa je potrebno pripraviti koordinacijo akterjev, ki se pojavljajo na sferi
tematskih in drugih poteh.

5. Načrti glede prihodnjega dela
Za prihodnji razpis, ki bi moral biti objavljen v februarju 2012, bo potrebno poskrbeti za vsaj
nekaj najnujnejših finančnih sredstev. V okviru sejma Turizem in prosti čas, bomo v januarju
2012 organizirali posvet, na katerem bodo podeljena priznanja vsem 14 regionalnim
zmagovalnim potem, organizirane pa bodo tudi delavnice, ki bodo imele za cilj izboljšanje
ocenjevalne pole, poskušale pa bodo najti tudi odgovore na odprta vprašanja glede
certificiranja poti, morebitne kategorije ocenjevanja, označevanje in podobno.
Več območnih komisij je že podalo vrsto konstruktivnih predlogov za delo vnaprej.

Vsem predlagateljem za naj pot, komisijam, ki so izvedle izbor ter vsem skrbnikom poti, se
zahvaljujemo za sodelovanje v razpisu NAJ POT 2011.
Zapisala koordinatorja:
Jože Prah in Damjan Oražem

