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Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije,
GIZ za pohodništvo in kolesarjenje
pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja
in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS –
Direktorat za turizem in internacionalizacijo

O B JAV L JA J O
tekmovanje na področju turizma, urejanja in varstva okolja
v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna
za najboljšo tematsko pot v letu 2014

1.

Za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev Slovenije in
turistov, prispevek k trajnostnemu razvoju v urejenem in
zdravem okolju, večjo turistično privlačnost naših mest in
vasi, učinkovitejšo promocijo države in turizma ter prispevek k razvoju turistične in ekološke zavesti ljudi Turistična
zveza Slovenije v letu 2014 organizira tekmovanje za najboljšo tematsko pot pod geslom Moja dežela – lepa in gostoljubna (MDLG).

2.

Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s
turizmom. Projekt je pomembna sestavina celovitega upravljanja s turistično destinacijo kot tudi integralnega turističnega proizvoda.

3.

Udeleženci tekmovanja so lahko vse tematske poti v
Sloveniji. Na natečaj jih lahko prijavijo prebivalci, kraji,
organizacije, društva …, ki so skrbniki, upravljavci ali nosilci tematskih poti. Poti tekmujejo v vtisu, vzdrževanju,
vodenju, privlačnosti in sporočilnosti posamezne poti.
Tematske poti tekmujejo med seboj najprej regijsko, t.j.
znotraj Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije (karto območnih enot si lahko ogledate na www.zgs.gov.si/slo/
obmocne-enote/index.html), po ena najbolje ocenjena pot
iz vsake od 14 regij pa tekmuje za laskavi naziv najlepše
urejene tematske poti v Sloveniji v letu 2014.

4.

Turistične / tematske poti glede na njihovo vsebino lahko razdelimo na kulturne, zgodovinske, etnološke in romarske pohodne poti, naravoslovne učne poti pa na gozdne učne poti, arheološke poti in poti po zavarovanih
območjih.

MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA
Delitev tematskih pohodnih poti glede na njihovo vsebino

TEMATSKE POTI

Kulturno-etnološke poti

Poti na temo narave

Športno-rekreativne poti

poti na temo kulturne dediščine

poti na temo naravne dediščine

poti za nordijsko hojo

poti na tamo zgodovine

gozdne učne poti

sprehajalne poti

poti na temo etnologije

poti po zavarovanih območjih

trim steze in fitnes steze

romarske poti

poti na temo vina in kulinarike

5.

Trem najlepše urejenim tematskim potem na državni ravni tekmovanja Turistična zveza Slovenije podeli priznanja na svečani zaključni prireditvi Moja dežela - lepa in
gostoljubna. Priznanja naj bi bila predstavljena na javnih,
vidnih mestih, da bi spodbujala sodelovanje pri urejanju
okolja. Vsako priznanje je tudi priložnost za promocijo
kraja. Prvouvrščeni v posamezni kategoriji naslednje leto
ne tekmuje.

MY COUNTRY – BEAUTIFUL AND HOSPITABLE

6.

Regijski koordinatorji območij projekta MDLG 2014 za
naj pot so:
Območne enote Zavoda
za gozdove Slovenije
(OE ZGS)

Naslovi OE ZGS

Tolmin

Tumov drevored 17, 5220 Tolmin

Bled

Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled

Kranj

C. Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj

Ljubljana

Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana

Postojna

Vojkova 9, 6230 Postojna

Kočevje

Rožna ul. 39, 1330 Kočevje

Novo Mesto

Gubčeva 15, 8000 Novo mesto

Brežice

C. bratov Milavcev 61, 8250 Brežice

Celje

Ljubljanska 13, 3000 Celje

Nazarje

Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

Slovenj Gradec

Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec

Maribor

Tyrševa 15, 2000 Maribor

Murska Sobota

Arh. Novaka 17, 9000 Murska Sobota

Sežana

Partizanska 49, 6210 Sežana

Koordinator
tekmovanja

Regijski koordinatorji
dani.oblak@zgs.gov.si
Danijel Oblak
oebled@zgs.gov.si
Andrej Avsenek
rolando.nardoni@zgs.gov.si
Rolando Nardoni
bogdan.bartol@zgs.gov.si
Bogdan Bartol
spela.habic@zgs.gov.si
Špela Habič
janez.konecnik@zgs.gov.si
Janez Konečnik
marjan.grah@zgs.gov.si
Marjan Grah
boris.papac@zgs.gov.si
Boris Papac
robert.hostnik@zgs.gov.si
Robert Hostnik
marijan.densa@zgs.gov.si
Marijan Denša
gorazd.mlinsek@zgs.gov.si
Gorazd Mlinšek
oemaribor@zgs.gov.si
Jožef Mrakič
dejan.horvat@zgs.gov.si
Dejan Horvat
bogdan.magajna@zgs.gov.si
Bogdan Magajna
Jože Prah
joze.prah@amis.net
041 657 560
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7.

Pobudo za prijavo, ki jih zbirajo regijski koordinatorji, lahko podajo krajani in organizacije do
5. septembra 2014 na priloženem obrazcu, ki je objavljen tudi na spletnih straneh Turistične zveze
Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije.
Posamezni regijski koordinatorji z ocenjevalno komisijo izberejo regijsko naj tematsko pot in svoj predlog sporočijo Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana do 15. septembra 2014.

Ljubljana, junij 2014

Predsednik TZS

Direktor ZGS

GIZ

Peter Misja

Damjan Oražem

Marko Lenarčič

Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna je objavljen na spletni strani
www.turisticna-zveza.si/projekti

