Ocenjevalna pola »Naj pot«
Ime poti:
Ocenjevalec:
Kriterij

A
1
2

VTIS in PRIVLAČNOST
Splošni vtis poti
Informacije o poti so dostopne na internetu,
določena je kontaktna oseba z internetnim
naslovom, telefonom, (internetne rezervacije)
3 Pot ima urejeno spletno stran
4 Dostopen je promocijski material o poti
5 Informacije so dostopne tudi v tujem jeziku
6 Pot je zabavna (vsebine so predstavljene
privlačno in izzivalno)
7 Pot aktivira obiskovalce (pritegne pozornost
in motivira za učenje)
8 Pot je inovativna (vključuje sodobne
interaktivne točke in pristop)
9 Pot je primerna tudi za obiskovalce s
posebnimi potrebami (gibalno ovirani, slepi,
gluhi)
10 Pot temelji na paradigmi trajnosti vključujoč
okoljski, socialni, ekonomski del
B UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE
(urejenost)
1 Dogovor o upravljanju tematskih pohodnih
poti (ima skrbnika, skrbnik hrani soglasja
pristojnih lastnikov na poti)
2 Podpisana skrbniška pogodba
3 Označenost, (primerno število , obvestilnih,
smernih tabel in markacij)
4 Urejenost obvestilnih točk, parkirnega
prostora, (smetnjaki, klopce, ograje…),
sanitarije ob poti
5 Urejenost: informacijskih tabel na začetku
in koncu poti, pojasnjevalnih tabel na
posameznih stojiščih ter usmerjevalnih tabel
in markacij
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6

Pot lahko obiskujejo tudi pohodniki,
obiskovalci s posebnimi potrebami
7 Izbrani material za podajanje info, ni vsiljiv
do okolice (les, kamen)
8 Pripravljena je v sodelovanju s stroko in
domačini
9 Pot je vključena in prepoznavna med
lokalnim prebivalstvom
10 Zagotovljeno je servisiranje in redno
vzdrževanje poti (pot ima opredeljen finančni
in upravljalski načrt)
C VODENJE in PONUDBA
1 Vodenje po poti je zagotovljeno (vodi
usposobljen domačin, licenciran vodnik
(lokalno vodenje) oz. strokovnjak
obravnavanega področja)
2 Vodenje je omogočeno ob vsakem času
3 Register o vodenju obiskovalcev po poti
4 Zagotovljena je gostinska ponudba (hrana,
pijača) ob poti
5 Ob poti je možno kupiti lokalne izdelke
6 Vpetost v lokalno oz. regijsko turistično
ponudbo in infrastrukturo, (povezanost s.
TICi, LTO, Hoteli, Zdravilišča, ZGS, TZ,
PZS …)
7 Dodatne aktivnosti za obiskovalce na poti
8 Raznovrstnost infrastrukture
9 Pot lahko obiskujejo tudi pohodniki,
obiskovalci s posebnimi potrebami
10 Tematska pot je primerna tudi za individualni
obisk
D DOSTOPNOST (izpeljanost) in VARNOST
1 Pot je fizično dostopna z javnim prevozom, z
avtom in za invalide
2 Pot je krožna
3 Izgled signalizacije je skladno z zahtevami
študije, pravilnikov in zakonov
4 Kulturna dediščina ob poti je ohranjena in
urejena
5 Naravna dediščina ob poti je ohranjena in
urejena
6 Trasa poti ne vodi po asfaltnih poti, (
priporočljivo največ 15 % po asfaltu)
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Maksimalna
ocena
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7

Zagotovljeni potrebni ukrepi in opozorila za
varnost obiskovalcev na poti in varnost pred
divjimi živalmi
8 Infrastruktura na poti spodbuja zaznavanje
več čutil hkrati
9 Podaja informacije, prilagojene za vizualno in
slušno prizadete obiskovalce
10 Vsebuje interpretacijo za otroke
E SPOROČILNOST, INTERPRETACIJA
1 Pot ima eno osnovno temo
2 Nagovarja določeno ciljno skupino
3 Vsebina je dobro raziskana (vključuje
sodobno raziskovanje, ljudsko izročilo in
folkloro, vrednote in prepričanja lokalne
skupnosti)
4 Navdih poti je črpan iz okolja
5 Količina vsebin in informacij je ustrezna
(manj je več)
6 Predstavi pojav dediščine kot celoto
(vključno z okolico in nematerialnimi
elementi, večplastna zgodba - z vidika razl.
Obdobij, skupnosti, zgodbe, glasba, ples,
kulinarika)
7 Botanična raznolikost ( npr. veliko št.
drevesnih vrst, habitatov …)
8 Zgodba
9 Poleg informacije je vključena interpretacija
skozi različne momente
10 Primernost vsebin za skupinski raziskovalni
projekt
Število točk
Max. 100
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