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UVOD  
 
Pohodništvo postaja vedno bolj aktualna aktivnost, saj vedno več ljudi spoznava, 
da se v vsakdanjem tempu življenja odtujujejo od narave. To spoznanje je še 
posebno živo v urbanih sredinah. Zaradi mestne utesnjenosti in pomanjkanja 
gibanja a hkrati s širjenjem športa, vedno več ljudi privlači telesni napor v naravi 
oz. gorah, ki je oplemeniten s estetskim doživljanjem veličastne gorske narave, 
spoznanjem novih stvari in samopotrjevanjem. Po podatkih nekaterih raziskav, se 
je v Sloveniji v letu 2002, približno 14,2 % ljudi aktivno ukvarjalo s planinstvom.1 
 
Razvoj pohodništva pa je, kot del kulturnega pojava moderne dobe, potrebno 
gledati tudi v povezavi z družbenimi razmerami. Za razvoj pohodništva je 
potrebno dvoje: ugodni naravni pogoji (primerno prehodna in zanimiva pokrajina) 
in človek, ki čuti potrebo po stiku z naravo in razpolaga z dovolj prostega časa ter 
posredno tudi denarja (predvsem za nakup opreme in potovanja oziroma 
počitnice). Povečuje se splošno zavedanje o pozitivnih učinkih bivanja in 
rekreacije v naravi, ob tem pa se, predvsem zaradi značilnosti sodobnega 
življenja, večajo tudi tovrstne potrebe ljudi.  
 
Pohodništvo, sprehodi v naravi, spoznavanje naravne in ostale dediščine pa v 
splošnem privlači mnogo ljudi. V spletu vseh teh okoliščin se pohodništvo z vsemi 
svojimi vejami oziroma oblikami, razvija do tako pomembne stopnje, da ga danes 
v svetu (posebno še v Evropi) štejemo za množični kulturni pojav moderne dobe. 

 
Slovenija je alpska dežela z visokimi gorami, z globokimi alpskimi dolinami in 
alpskimi jezeri ledeniškega izvora ter seveda prav tako z alpskim etnološkim 
obeležjem in alpsko kulturo. Del te kulture je prav gotovo tudi razvito gorništvo 
kot del pohodništva. Če je Slovenija alpska dežela, potem je samoumevno, da je 
tudi gorništvo in s tem posledično pohodništvo del njene identitete. 
 
V luči sodobnih trendov razvoja turistične ponudbe in navad potencialnih turistov, 
želi tudi Slovenija razvijati njim prilagojeno, specifično in čim bolj razpoznavno 
ponudbo različnih proizvodov, izmed katerih ima tudi pohodništvo pomembno 
vlogo v okviru razvoja palete ponudb aktivne sprostitve in doživetij v naravi. 
 
Strateški dokument v nadaljevanju izpostavlja nekatere ključne probleme in 
usmeritve za prihodnji, predvsem tržno naravnan razvoj specializrane, kvalitetne 
pohodniške ponudbe in razpoznavnih doživljajsko bogatih, pohodniških 
proizvodov. 
Predstavlja prvi strateški dokument tovrstnega proizvoda, zato v veliki meri izhaja 
tudi iz ocen, posameznih akterjev ponudbe na nacionalni ravni, saj podatkov, ki bi 
ustrezno opisovali sedanje stanje ponudbe na nacionalni ravni, ni, ob tem pa je 
potrebno poudariti, da obstajajo pozitivna odstopanja posameznih regij, ki so k 
razvoju turizma in v njegovem okviru tudi pohodniških vsebin, pristopila bolj 

                                                 
1 Vir: Uvod k Predlogu zakona o planinskih poteh, 2004 
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sistematično in gibanje tovrstnega turističnega povpraševanja na svojem področju  
pozorno spremljajo. 
 
K pripravi dokumenta so bili povabljeni tudi predstavniki različnih javnosti oziroma 
subjektov, katerim se za njihovo aktivno sodelovanje pri pripravi vsebin, prisrčno 
zahvaljujemo ter jim želimo veliko uspehov ob prilagajanju in uresničevanju 
zastavljenih razvojnih aktivnosti. 
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1. DEFINICIJA KLJUČNIH POJMOV NA PODROČJU 
POHODNIŠTVA  
 
 

1.1. Opredelitev ustrezne terminologije in razumevanja 
pohodništva kot vsebine turistične ponudbe 

 
Namen opredelitve terminologije, ki bo uporabljena v pričujočem strateškem 
dokumentu ni namenjena jezikoslovnim razlagam, temveč ustreznemu skupnemu 
razumevanju uporabljenih pojmov oziroma opredelitvi njihove vsebine, kar se v 
prvi vrsti nanaša na opredelitev pojma »pohodništvo« v okviru turistične ponudbe, 
oziroma potreb izvedbenega oblikovanja turističnih proizvodov ter načrtovanih 
strateških vsebin.  
 
Pojem pohodništvo v prvi vrsti opisuje AKTIVNOST HOJE, ki se lahko 
izvaja v različnih okoljih in skozi vse leto. Zato pod pojmom pohodništvo 
v turističnem smislu, ne moremo in ne smemo razumeti le planinskih in 
hribovskih poti v naravi, temveč tudi vse tematske poti in druge pešpoti 
(sprehajalne, gozdne,…). Skupino tematskih poti sestavljajo npr. vinske 
poti, kulturne poti, orientacijske poti,  kulinarične poti, geološke poti, 
gozdne in druge učne poti ipd.  
Pohodništvo predstavlja eno najpomembnejših primarnih ali 
komplementarnih ponudb osnovni turistični ponudbi katerekoli turistične 
destinacije. Glavni problem pohodništva pa je njegova ekonomska 
valorizacija.  
 
O razvejanosti razumevanja in bogastvu aktivnosti, ki izhajajo iz hoje oziroma so 
z njo povezani, priča tudi množica različnih izrazov, ki vsak po svoje opisuje 
oziroma zaznamuje tovrstne aktivnosti. 
Slovar slovenskega knjižnega jezika med drugim definira »pohod« kot »hojo večje 
skupine ljudi pod vodstvom na večje razdalje z določenim namenom«. Pohodnika 
pa kot »udeleženca pohoda« oziroma starinsko »planinca, alpinista«. 
Pohodništvo tako imenujemo gibanje in doživljanje človeka, ki hodi (kar velja 
predvsem za pohodništvo v naravi, ker narava potrebuje odzive človekove 
duševnosti, da jo je sploh možno doživljati na celovit način). Zato lahko 
pohodništvo delimo na tri glavne smeri: 
Izletništvo, pohodništvo in gorništvo2 
Vse navedene dejavnosti združujeta dve prvini: hoja in veselje do bivanja v 
naravi. Čeprav gre pri vseh treh v bistvu za isto dejavnost, pa med njimi obstajajo 
nekatere razlike in pomenski odtenki. 
 
O izletništvu navadno govorimo takrat, kadar gre za časovno in daljinsko krajše 
pešačenje. Časovno, daljinsko in zmogljivostno zahtevnejšemu izletu pravimo 
pohod. Izletništvo je torej športna dejavnost, ki se ukvarja s prirejanjem ali 
udeleževanjem izletov, pohodništvo pa je dejavnost, ki se ukvarja s prirejanjem 
ali udeleževanjem pohodov. 
                                                 
2 Vir: povzeto po Kristan, Silvo. 1993. V gore…   Izletništvo, pohodništvo, gorništvo. 
Didakta 
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Izletništvo in pohodništvo se razlikujeta od gorništva po tem, da se odvijata 
predvsem v kulturni krajini (vasi in zaselki, samotne kmetije, obdelana zemlja, 
gozdno gospodarstvo…), kjer je prisoten človek in sadovi njegovega dela. 
Izletništvo in pohodništvo (običajno) ne iščeta samote. Čeprav se izletništvo in 
pohodništvo odvijata v enakem prostoru in gre pri obeh pravzaprav za iste cilje, 
pa med njima obstaja predvsem količinska in kakovostna razlika. Poglavitna 
razlika je trajanje oziroma dolžina prehojene poti. Med izletom in pohodom je 
pravzaprav zelo težko postaviti natančno mejo. Kar je za odraslega človeka »le« 
izlet, je za otroka lahko že kar zahteven pohod.  
 
Namesto pohodništva večkrat zasledimo izraz popotništvo. Ta izraz ne ustreza 
športni zvrsti, ki je opredeljena z izrazom pohodništvo. Pri popotništvu ne gre 
zgolj za hojo, ampak je mogoče popotovati z različnimi prometnimi sredstvi (s 
kolesom, avtobusom, vlakom, letalom, avto-štopom, itd.) Izraz pohodništvo pa 
natančno označuje način človekovega gibanja. Pri pohodništvu se človek giblje 
samo s hojo in nič drugače. 
Za pohodniško, predvsem rekreacijsko ponudbo v hribovitm svetu, se pogosto 
uporablja tudi izraz trekking, ki pomeni »popotovanje na daljše razdalje, 
navadno peš, po težje dostopnem, hribovitev svetu«.3 
 
Nordic walking je javnosti Finska prvič predstavila leta 1997 in velja za novo 
obliko športnega udejstvovanja, ki je izrazito v vzponu. To je vrsta hoje s palicami 
in pomeni gibanje celotnega telesa (, ki je za do 46% bolj učinkovito kot navadna 
hoja4), predvsem vključujoč tudi zgornji del telesa, primeren za različne starostne 
skupine. 
 
V povezavi s pohodništvom na splošno, se pogosto uporablja in povezuje tudi 
pojem planinstvo (oziroma v skladu s slovarjem slovenskega knjižnega jezika 
ustrezneje, gorništvo). Planinstvo oziroma gorništvo predstavlja dejavnost, ki 
vključuje hojo v gore po označenih, nadelanih, zavarovanih poteh ali manj 
zahtevnih brezpotjih, lahko gre tudi za plezanje. Planinska pot navadno poteka 
čez pobočja, prelaze, grebene in doline. Navadno je markirana in vzdrževana ter 
poimenovana. 
 
Pohodništvo je najpogostejša oblika aktivnih počitnic s paleto možnosti - od 
sprehajalnih poti v izjemnem naravnem okolju, primernih za otroke, za 
družine in vse tiste, ki želijo občudovati naravne lepote brez velikega truda - do 
zahtevnih planinskih tur, za katere so potrebne izkušnje, primerna oprema in 
gorski vodnik. 
Hoja predstavlja trend v športu. Ljudje vedno bolj spoznavajo njen pozitivni 
pomen in vpliv na dobro počutje tako telesa kot duha. Hoja nam, poleg kondicije, 
krepi tudi srce in pospešuje krvni obtok, hkrati pa omogoča sprostitev in je dobra 
aktivnost za premagovanje stresa. Predstavlja odličen šport za ljudi, ki ne želijo 
velikih naporov, radi pa uživajo v naravi in na svežem zraku.  
 

                                                 
3 Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika, elektronska izdaja 1.0., DZS d.d. 
4 Cooper Institute Research 2000 
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Pohodništvo kot turistični proizvod bomo v okviru pričujočega 
strateškega dokumenta, definirali po eni strani kot športno in rekreativno 
aktivnost, ki temelji na hoji, po drugi pa tudi kot spoznavanje naravnega 
okolja ter aktivno doživljanje raznovrstnosti kulturno-etnološkega 
bogastva pokrajine, na vnaprej določeni, urejeni in označeni trasi. 
Pretežno predstavlja enodnevno aktivnost, lahko pa tudi večdnevno 
povezano hojo s presledki za spoznavanje zanimivosti okolja (npr. 
tranzverzale, povezane regijske poti, ali evropske peš poti...).  
V angleščini se v turizmu za pohodništvo uporabljajo predvsem izrazi »hiking«, 
»treking« in »walking«, v nemščini pa »wandern«. 
 
Primerljivi slovenski izrazi angleškim so za hiking – planinarjenje, treking – 
večdnevna hoja in walking – sprehajanje5. 
 
V dokumentu so namesto zgornjih slovenskih izrazov, večkrat uprabljeni samo 
angleški izrazi.   
 
 
Ostali v dokumentu večkrat uporabljeni pojmi in kratice: 
 
Transverzala = obhodnica: turistično »označena pot čez večje ozemlje, na 
kateri se ponavadi vpisuje v posebne knjige in se zbirajo žigi«6  
Slovenci smo prvi začeli uvajati obhodnice (vezne in krožne planinske poti). 
Najbolj znana je Slovenska planinska pot, ki povezuje 69 obveznih točk od 
Maribora do Ankarana je bila odprta leta 1953. Idejo zanjo je dal prof. Ivan 
Šumljak (1899-1984) iz Maribora na zboru markacistov Slovenije 21.junija 1950. 
Je prva in najstarejša vezna pot v Evropi po vzoru katere so nastale številne 
druge poti tako pri nas kot v Evropi. Dopolnjuje jo razširjena planinska pot (35 
točk), ki nam pomaga odkriti tudi planinsko navidez manj zanimiva območja 
Slovenije.7  
 
Tura: navadno daljša napornejša pot, potovanje z določenim ciljem 
 
Pohodnik(i): vsi tisti, ki obiskujejo pohodniške poti, ne glede na njihovo vrsto in 
pomen. To so domači in tuji gostje/turisti, na pohodniških poteh vključno z 
domačini iz okolice. 
 
STO = Slovenska Turistična Organizacija 
PZS = Planinska zveza Slovenije 
TZS = Turistična zveza Slovenije 
ZGS = Zavod za gozdove Slovenije 
 
 

                                                 
5 Vir : podatki pridobljeni na 3. delavnici za pripravo dokumenta, STO maj 2005 
6 Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika  
7 Vir: besedilo k predlogu Zakona o planinskih poteh, 2004 
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2. ANALIZA STANJA  
 
 
2.1. Analiza stanja in obstoječih danosti na področju 

turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji 
 
V uvodu analize je potrebno poudariti, da razvoj pohodniške ponudbe in 
oblikovanje proizvodov pohodništva ni le razvoj turističnih vsebin, temveč precej 
širši pojem, ki vpliva na demografska in gospodarska gibanja na podeželju. 
Trajnostni razvoj proizvoda gre obravnavati kot skupno razvojno možnost 
podjetništva, kmetijstva 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).  
 
Slovenija je v vseh pogledih raznolika dežela, katere danosti so skoncentrirane na 
majhnem geografskem območju. Razprostira se na Evropskem križišču 
starodavnih poti z Dunaja skozi Ljubljanska vrata proti Trstu in turški prometni osi 
iz Muenchna, ki se ob Savi zlije z balkansko proti Carigradu. Pomembno prometno 
in povezovalno vlogo v evropskem prostoru ima Slovenija tudi danes. 
 
Dežela je po večini hribovita, porasla z gozdovi. Sicer pa pokrajina sega vse od 
Alpskega sveta, Krasa, Primorja do Panonskih nižin. Z vidika pohodništva je 
raznolikost slovenske pokrajine zelo zanimiva in privlačna, kar potrjujejo 
številne markirane poti in dosedanji razvoj in tovrstna ponudba. Nekatere 
markirane poti so tudi del evropskih peš poti in tako povezujejo ter 
umeščajo Slovenijo v EU (poti E6 in E7).  
 
Naravno geografske značilnosti Slovenije, ki združujejo na eni strani 
gorski svet z dolinami, sredogorja, gozdnate dinarske planote, vinorodna 
gričevja, Panonsko nižino, Kras in kraško podzemlje ter Jadransko morje, 
nudijo enkratne možnosti prehoda in uživanja v različnih »svetovih« in 
»okusih« v kratkem času. Slovenija je namreč prepredena z 
raznovrstnimi že urejenimi in vzdrževanimi potmi, ob, oziroma na katerih 
lahko pohodnik ob rekreaciji doživi in okusi tudi del naše kulture in 
kulinarike. 
 
Slovenija ima približno 63 % ozemlja poraščenega z gozdom8, srečuje se s 
problemom centralizacije demografskih gibanj in neugodnimi vplivi le tega na 
podeželju, ki se mora prav tako prilagajati sodobnim trendom in zahtevam. Prav 
gozdne površine in podeželje pa dajejo ustrezno razvojno podlago oziroma 
možnost za razvoj ponudbe trajnostnih oblik turizma, povezanih z naravo, med 
katerimi ima pohodništvo vodilno vlogo.  
Trajnostni razvoj podeželja se po definiciji namreč nanaša na vse tiste oblike 
razvoja in upravljanja turizma ter s tem povezanih aktivnosti, ki vzdržujejo in 

                                                 
8 Vir: SURS 
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zagotavljajo trajnostno integriteto naravnemu, sociološkemu in ekonomskemu 
okolju od katerega so odvisne.9 
Obstoječa turistična infrastruktura omogoča in aktivno podpira razvoj proizvoda 
pohodništva, saj Slovenija že razpolaga z več tisoč kilometri markiranih in 
drugače v naravi označenih poti, ki so v zadnjem času tudi vedno ustrezneje 
vzdrževane, imajo 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. 
 
Na številnih poteh se nahajajo različne naravne in kulturne znamenitosti, 
predvsem na urejenih tematskih poteh. Veliko pohodniških poti se nahaja v 
naravnem okolju in tako brez posebne organizacije vključuje v potek poti 
določene znamenitosti (fauna, flora, naravni pojavi, slapovi, izviri, jezera, ...). 
Med tem, ko so kulturne znamenitosti običajno vključene v tematske poti, katerih 
potek je bil zasnovan na neki ideji in gre tudi ta pot mimo ali v bližini določenih 
kulturnih znamenitosti.   
Problem, ki se na terenu pojavlja zaradi gibanja pohodnikov brez vodnikov v 
naravi, je veliko število bližnjic, ki povzročajo, predvsem v gorskem svetu, 
pospešeno erozijo in intenzivnejšo degradacijo krajine.  
 
 
2.1.1. Identifikacija obstoječe ponudbe pohodništva v Sloveniji 
 
Obstoječa ponudba pohodništva v tržnem smislu, (predvsem v obliki konkretnih 
proizvodov, ki bi se uspešno primerjali in tržili predvsem na tujih trgih) je v 
Sloveniji izredno skromna, na ostalih (ljubiteljskih) ravneh, pa obširna, a 
nesistematična. Zato je tudi njena identifikacija, organizacija in možnost trženja, 
bolj ali manj prepuščena odločitvam posameznih organizacij oziroma 
posameznikov v njihovih okvirih.  
 
Vsaka pokrajina že ponuja različne pohodniške možnosti, ki pa so le redko tudi 
ekonomsko ovrednotene. Večinoma so ponujene kot dodatne možnosti uživanja in 
odkrivanja destinacije, v kateri bivajo gostje zaradi drugih poglavitnih motivov 
(kar seveda v manjši meri velja za gorsko področje Slovenije, kjer je pohodništvo 
eden primarnih produktov oziroma privlačnosti ponudbe).  
Pohodniški in izletniški namigi ter ponudbe različnih poti, transverzal in tur, so v 
veliki meri namenjene predvsem domačim gostom (Slovencem) z namenom 
razgibanja življenja in skrbi za zdravje. 
Podajanje natančnega števila vseh pohodniških poti v Sloveniji je pravzaprav 
nemogoče, saj je njihova mreža pregosta, prav tako pa ne obstajajo skupni 
kriteriji za uvrstitev neke poti med »pohodniške«. Zato bi lahko zbiranje tovrstnih 
podatkov pomenilo združevanje urejenih poti z neurejenimi, ki so bolj ali manj 
znane pretežno prebivalcem lokalnega okolja. 
 
Po podatkih Planinske zveze Slovenije, obstaja v Sloveniji preko 7.000 km 
urejenih (vzdrževanih in markiranih) planinskih (gorniških) poti za katere skrbi 
PZS. Le te pa niso omejene zgolj na gore, temveč so speljane tudi po hribovitih in 

                                                 
9 Vir: Anthony S. Travis. Sustainable rural tourism: Opportunity&Challenge for the 10 new 
EU member-countries, 2005 (Mednarodna konferenca, Otočec, februar 2005) 
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gričevnatih predelih Slovenije (npr. Haloška planinska pot, Pohorje, poti po 
Dolenjski....).  
 
Zaradi neenakomernega razvoja ponudbe pohodništva, so razlike med 
pokrajinami relativno velike. Po kategoriji obsega so v največji meri pohodniške 
poti urejene v gorskem svetu (predvsem planinske-gorske poti), kjer 
predstavljajo tudi pomemben motiv obiska destinacije. 
V ostalih delih države pa večinoma predstavljajo zgolj dopolnitev tamkajšnje 
osnovne ponudbe, ki temelji na termalnih vrelcih ter wellness in zdraviliški 
ponudbi, obisku raznovrstne dediščine in ostalim aktivnostim, katerim predstavlja 
pohodništvo enkratno dopolnitev tudi v vsebinskem smislu.  
Pohodniške poti so v nekaterih delih območja večkrat združene tudi s 
kolesarskimi, konjeniškimi ali drugimi potmi in so v večji meri načrtovane 
tematsko (npr. vinske poti med goricami, kulturne poti, kulinarične poti, različne 
učne poti,...), njihovo poznavanje in razpoznavnost v širši turistični javnosti pa je 
preskromno.  
 
Osnovni pregled pohodniških vodnikov, planinskih in turističnih kart v Sloveniji, ki 
vsebujejo posamezne pohodne poti, skupaj z njihovimi izdajatelji in založniki 
je podan v prilogi 1 te strategije, vse podrobnejše podatke in informacije o tem na 
nacionalnem nivoju pa za planinske poti zbira in združuje Planinska zveza 
Slovenije, za učne poti Ministrstvo za okolje in prostor oziroma Zavod za gozdove 
Slovenije. Zbirnega informacijskega mesta vseh pohodniških poti zaenkrat ni. 
Najbolj raznoliko izbiro nudi spletna stran Slovenske turistične organizacije, 
vendar so tamkajšnje navedbe ponekod zaradi nejasnosti sistema pohodniških 
poti, včasih manj primerne (npr. navajajo se posamezni ponudniki in ne pot).  
 
2.1.2. Posnetek danosti iz vidika možnosti razvoja turističnega proizvoda 
pohodništva - identifikacija planinskih, gozdnih in turističnih poti in 
njihove osnovne ponudbe 
 
Slovenija kot majhna dežela ima svoje prednosti na področju pohodništva, saj je 
iz kateregakoli urbanega naselja, mogoče v dokaj kratkem času priti do stika z 
naravo. Lokalno prebivalstvo, predvsem ob koncih tedna, intenzivneje v 
rekreacijske in sprostitvene namene uporablja številne označene in neoznačene 
pohodniške poti, ki jih povezujejo z okolico. Zato ne preseneča dejstvo, da je 
dežela prepredena z neštetimi potmi, primernimi tako za priložnostne, kot za bolj 
zagrizene pohodnike. 
 
Prva nadelana planinska pot v Sloveniji je bila urejena po severnem pobočju 
Donačke gore že davnega leta 1853; prva markirana pot iz Bohinja na Triglav pa 
leta 1879.10  
 
Današnje planinske koče, zavetišča in postojanke v Sloveniji so ažurno 
predstavljene na spletnih straneh Planinske zveze Slovenije www.pzs.si in na 
spletnih straneh Slovenske turistične organizacije www.slovenia.info. Po 
navedenih viri razpolaga Slovenija s preko 170 planinskimi kočami, bivaki in 
postojankami, k čemur pa seveda ne sodijo zasebni ponudniki nastanitvene in 
                                                 
10 Vir: Uvod k Predlogu Zakona o planinskih poteh, 2004 
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gostinske infrastrukture, ki predstavljajo pomembno ponekod dodatno (predvsem 
Gorenjska, Primorska), ponekod pa tudi osnovno infrastrukturo turističnim 
pohodnikom (predvsem Prekmurje, del Štajerske, Dolenjske in Bele Krajine, 
Notranjske,...).  
Spletna stran Slovenske turistične organizacije predstavlja okoli 250 pohodniških 
poti, ki so razdeljene v kategorije pohodniških poti, ogledov, poti dediščine, učnih 
poti in vinskih cest, vendar se njihova vsebina velikokrat prepleta z drugimi 
kategorijami, ki niso neposredno povezane s pohodništvom oziroma gibanjem v 
naravi (npr. kot pot so predstavljeni tudi različni ponudniki, ki se nahajajo ob 
poti). 
 
Poti so predstavljene opisno. Iz teksta navadno izvemo potek in težavnost poti, 
višinsko razliko, čas trajanja izleta/hoje po poti in kdo je skrbnik posamezne poti.  
Vendar pa so pohodniške poti, prepredene preko Slovenije, tako ali drugače 
predstavljene na številnih spletnih naslovih, njihovo pravo število pa zaradi 
pomanjkanja zbirnih informacij in sistema, po katerem bi jih vodili, ostaja 
neznano.   
 
Tako na enem, kot na drugem spletnem naslovu, so nastanitveni objekti ob 
posamezni poti predstavljeni z opisom in lego. Ob tem je navedeno tudi kdo je 
skrbnik in tudi kdo je oskrbnik ter kontaktni podatki (telefonska številka). Prav 
tako pa so na tem mestu zapisani tudi podatki o številu ležišč v posameznem 
objektu, urnik in drugi uporabni in zanimivi podatki o objektu ali navezavah na 
druge poti. 

 
Po podatkih Ministrstva za okolje in prostor11 je v Sloveniji urejenih 92 učnih 
poti, od tega največ na Štajerskem (26), Gorenjskem (14) in Primorskem (14). 
Sledijo Kočevsko z 9 potmi, osrednja Slovenija z 8, Dolenjska in Bela Krajina jih 
imata 6, Notranjska, Zasavje/Posavje ter Pomurje pa vsaka po 5 označenih učnih 
poti. 
 
Podrobnejša identifikacija poti in skrbnikov oziroma priprava zbira tovrstnih 
podatkov, je ena izmed izvedbenih nalog, ki bodo izhajale iz pričujočega 
strateškega dokumenta razvoja produkta pohodništva. 
 
2.1.3. Analiza pozicioniranja identificiranih ponudnikov 

pohodniških proizvodov v Sloveniji  
 
Turistična infrastruktura v luči razvoja proizvoda pohodništvo 
 
V naravi ob mnogih tematskih in učnih poteh, poteh po krajinskih parkih, krožnih 
poteh okoli mest in jezer ter manj zahtevnih poteh ob rekah, po gozdovih in 
pašniških planinah, številne (predvsem tuje) pohodnike privlačita tudi oba 
slovenska kraka Evropske pešpoti - E6 in E7, ki skupaj merita okoli 600 
kilometrov. 

                                                 
11 Vir: 
http://www.gov.si/mop/podrocja/uradzaokolje_sektorvarstvonarave/uvn_za_mop/slo/pod
rocja/narava/za_ljubitelje_narave/index.htm 
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Po slovenskih gorah je več kot 7.000 kilometrov markiranih poti, 165 
planinskih koč, zavetišč in bivakov. Naša soseda Avstrija ima urejenih okoli 
50.000 km pohodniških poti, ob njih pa je razporejenih okoli 13.500 nastanitev12. 
Gorski svet Slovenije ponuja veliko lažje in težje dostopnih ciljev, do katerih se je 
mogoče odpraviti tudi pod vodstvom izkušenih gorskih vodnikov, vendar pa 
obiskovanje planin z vodniki pri nas (še) ni razširjeno. Med slovenskimi planinci je 
priljubljeno etapno osvajanje Slovenske planinske transverzale, ki vodi od 
Maribora prek hribov in gora do Jadranskega morja. 
 
Slovenske gore so vključene v mednarodno alpsko transverzalo Via Alpina, ki 
zajema skupno pet odsekov – poti, dve poti pa potekata skozi Slovenijo (rdeča in 
vijolična pot) in povezuje 8 alpskih držav (Slovenijo, Italijo, Avstrijo, Nemčijo, 
Kneževino Monako, Liechtenstein in Švico). Marsikatera pot vodi čez meje 
Slovenije, zato so tod urejeni in označeni tudi planinski mejni prehodi. 
 
V Sloveniji so številne množične pohodniške prireditve, kot so na primer 
pohod Objemi svoje mesto, ki že od leta 1957 vsako pomlad privabi številne 
pohodnike na pot okoli Ljubljane, tradicionalni pohod po Levstikovi poti Od Litije 
do Čateža, ki oživlja popotovanje, kot ga je opisal literat Fran Levstik, različni 
novoletni pohodi ali organizirani nočni pohodi z baklami,... Veliko organiziranih 
pohodov po številnih poteh po Sloveniji je predstavljeno tedensko v prilogah 
slovenskih časnikov. 
 
Pohodniške poti po dolinah in po sredogorju je mogoče obiskovati vse leto, 
medtem, ko so poti v visokogorju primerne za obiske predvsem od maja do 
septembra, ko je odprtih tudi večina planinskih koč. 
 
Poglavitni organizatorji in ponudniki pohodniških proizvodov v 
Sloveniji 
 
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE predstavlja pionirsko organizacijo planinstva ne 
le v Sloveniji, ampak tudi izven naših meja. Je reprezentativni nosilec (ljubiteljsko 
rekreacijskega) pohodništva v Sloveniji. PZS je v letu 2004 obhajala 110 
letnico izhajanja Planinskega vestnika, ki je najstarejša slovenska revija in 
celo najstarejši planinski mesečnik na svetu. Prav tako pa mineva 110 let od 
postavitve Aljaževega stolpa na Triglavu ! V letu 2004 je PZS v svojem 
planinskem koledarčku objavila kar 400 organiziranih pohodov.  
 
Planinska zveza Slovenije je najbolj množična nevladna organizacija v Republiki 
Sloveniji z več kot 60.000 člani, s 248 planinskimi društvi, s skoraj 800 člani 
gorske reševalne službe, ter številnimi gorskimi in planinskimi vodniki in 
markacisti. Oskrbuje in vzdržuje več kot 7.000 kilometrov planinskih poti ter prek 
170 visokogorskih in srednjegorskih planinskih koč, zavetišč in bivakov, katerih 
urejenost je na visokem kakovostnem nivoju                             .  
 

                                                 
12 Vir: 
http://cms.austria.info/content_detail2...2.html?id=304147&_h=urlaubsideen&_hm=3144
7&_um=301382&_b=c2  
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Planinska zveza Slovenije je aktivna članica naslednjih organizacij13:  
- Mednarodne zveze planinskih organizacij – UIAA,  
- Združenja planinskih zvez alpskega loka – CAA,  
- Mednarodne komisije za reševanje v gorah IKAR – CISA,  
- Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez in  
- Združenja društvenih organizacij Slovenije. 
Sodelovanje poteka predvsem na področju komisije za koče in pota (dogovor o 
povezavah poti, enotni obliki tabel, tipografiji,... vsaka država pa ima lahko svoje 
barve, ostalo je predpisano) in pri varstvu narave.14  
Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in 
šport Republike Slovenije in Fundacija za financiranje športnih organizacij v 
Republiki Sloveniji. 

V projektih Mladinske komisije pri planinski organizaciji prek mladinskih odsekov v 
društvih deluje okrog 30.000 mladih planink in planincev, ki zagotavljajo njeno 
uspešno prihodnost. Komisija za varstvo gorske narave si prizadeva za trajnostno 
ohranjanje gorske narave s številnimi publikacijami in z usposabljanjem varuhov 
narave. Ta naziv je v letu 2004 prejelo prvih 17 tečajnikov.15 

Pri zagotavljanju infrastrukture pohodništva (pohodniških poti) v naravi ima PZS, 
na nacionalnem nivoju, najpomembnejšo vlogo. Saj v obliki aktivnosti planinskih 
društev in njihovih članov, ob svojih ostalih aktivnostih vzdrževanja poti, 
izobraževanja planincev, mednarodnega udejstvovanja in drugih aktivnosti, 
združuje tudi oskrbnike planinskih koč in organizira oziroma zagotavlja delovanje 
planinskih postojank v času glavne pohodniške sezone, nekje od maja do konca 
septembra, z določenimi zimskimi sobami in bivaki pa tudi izven sezone. 
 
PZS trenutno predstavlja krovno organizacijo planinstva v Sloveniji, vendar pa 
tukaj ne moremo govoriti o izraziti produktno oblikovani tržni pohodniški ponudbi, 
saj je še večinoma razdrobljena med posamezne skrbnike poti, lokalne turistične 
organizacije, društva in morda še katere organizacije. Tovrstna pohodniška 
ponudba je torej med seboj premalo povezana (ni paketne, pavšalne ponudbe, 
marveč zgolj parcialna) in zato neustrezno predstavljena, nezadostno tržena in 
premalo upoštevana ter vključena v ostalo turistično ponudbo destinacij.  
 
V smislu vsebinskega oblikovanja posameznih proizvodov pohodništva, je bilo pri 
nas narejeno že veliko, predvsem na področju oblikovanja poti in njihove vsebine, 
manj na enostavnosti orientacije na terenu (označevanje), ter najmanj oziroma 
absolutno premalo na predstavitvah in trženju tovrstne ponudbe.  
Obstajajo seveda tudi izjeme, ki so se pohodništva in oživljanja podeželja tudi s 
pomočjo tovrstnega turističnega proizvoda, lotile sistematično in po desetletju 
dela žanjejo prve vidnejše uspehe. Primer tovrstne uspešne prakse so Poti 
dediščine Od Idrijce do Kolpe, ki so podrobneje predstavljene v točki 2.3.. 
 
Aktivnih tržno naravnanih ponudnikov celostno oblikovanih pohodniških 
proizvodov, ki jim pohodništvo predstavlja eden izmed  ekonomskih »virov 

                                                 
13 Vir: www.pzs.si 
14 Vir: podatki pridobljeni na 1. delavnici za pripravo dokumenta, STO december 2004 
15 Vir: www.pzs.si 
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preživetja«, je nekaj (seznam identificiranih ponudnikov (agencij) pohodniškega 
proizvoda v prilogi 3 ). Ob tem je treba poudariti, da glede na trende razvoja 
turistične ponudbe, število ponudnikov iz leta v leto narašča. Pohodništvo zahteva 
namreč prilagoditev ponudbe, komuniciranja in trženja pohodniškim gostom, kar 
zahteva določena ekonomska in druga vlaganja, ki se povrnejo bolj na dolgi rok, 
saj je za uspeh tovrstnega posla pomembno tudi zavedanje javnosti o pomenu 
hoje v naravi, ki je pri nas še nekoliko manj intenzivno in zanimivo, kot v tujini, 
zato je potrebno v prihodnje več pozornosti nameniti tudi ozaveščanju in 
izobraževanju javnosti (vseh starosti, posebno med 10 in 60), ki predstavljajo 
skupino potencialnih pohodnikov. 
 
2.1.4. Analiza obstoječih zvrsti izobraževanja na temo 
pohodništvo16 
 
Na podlagi Zakona o gorskih vodnikih (ZGV), ki je bil sprejet leta 1999, 
usposabljanje gorskih vodnikov v Sloveniji, izvaja Združenje gorskih vodnikov 
Slovenije (ZGVS). 
 
V zgodovini, leta 1906, je prvi tečaj za poklicne gorske vodnike organiziralo 
Slovensko planinsko društvo (SPD). Takrat so gorsko vodništvo urejali 
avstroogrski predpisi, ki so jih v prvi Jugoslaviji l.1929 nasledili predpisi Dravske 
banovine. Druga Jugoslavija posebnih predpisov o gorskih vodnikih ni imela, 
čeprav so bili v okviru Planinske zveze Slovenije (PZS) gorski vodniki 
organizacijsko vseskozi dejavni. 
 
ZGVS je nastalo leta 1993, ko so se gorski vodniki, povezani v Podkomisiji za 
gorsko vodništvo pri Komisiji za alpinizem pri Planinski zvezi Slovenije (PZS) 
organizirali v društvu, ki je postalo eden od članov PZS. ZGVS je l.1998 postalo 
član mednarodne zveze združenj gorskih vodnikov (International Federation of 
Mountain Guides Associations – IFMGA). Po sprejetju ZGV se je ZGVS iz društva 
preoblikovalo v poklicno združenje, ker po Zakonu o društvih ne more biti več član 
PZS. Kljub temu pa še naprej tesno in usklajeno sodeluje z osrednjo planinsko 
organizacijo in planinskimi društvi.   
 
Program usposabljanja določa ZGV. Poleg tega zakon določa tudi poklic gorskega 
vodnika, pogoje za pristop k usposabljanju, pogoje za opravljanje poklica, pogoje 
za ustanovitev in delovanje gorniških šol in državno podporo usposabljanju 
gorskih vodnikov.  
 
Program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike (9.člen ZGV) traja skupaj s 
preskusom iz 7.člena ZGV 80 dni in obsega štiri osnovne tečaje, od katerih vsak 
posebej traja štirinajst dni : 
a.) tečaj teoretičnih in praktičnih osnov gorskega vodništva in dva dodatna dneva 
za izpite, 
b.) tečaj vodenja v skali in pet dodatnih dni za izpite, 
c.) tečaj vodenja turnega smučanja v visokogorja in pet dodatnih dni za izpite, 

                                                 
16 Vir : http://www.zdruzenje-gvs.si/var/www/others/zdruzenje-
gvs/dokumenti/predpisiGV.doc in posredovani podatki iz strani tajnika ZVGS gospoda 
Danila Tič 
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d.) tečaj vodenja v snegu in ledu in pet dodatnih dni za izpite. 
Program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike mora biti zaključen v treh 
letih.   
Vsebino tečajev iz prvega odstavka ter načina preskusa uspešnosti usposabljanja 
kandidatov predpiše minister, pristojen za turizem. 
 
Primernost kandidata za usposabljanje preverja komisija, sestavljena iz treh 
članov izpitne komisije ZGVS in predstavnika ministrstva, ki pred začetkom 
usposabljanja pregleda prijave vseh kandidatov. Vse kandidate, ki izpolnjujejo 
začetne pogoje, preskusi in za vsakega posebej ugotovi, ali je primeren za 
usposabljanje. Pogoje oziroma primernost za usposabljanje predpiše ministrstvo 
na predlog ZGVS-eja (9.člen ZGV-eja).  
 
Kandidati, ki končajo tečaje oziroma usposabljanje pridobijo najprej naziv 
Pripravnik za gorskega vodnika. Po opravljenem končnem strokovnem izpitu 
postane Gorski vodnik z mednarodno licenco IFMGA. Po navedbah predstavnika 
ZGVS-eja so vsa pridobljena znanja primerna za izvajanje turističnega vodenja po 
gorah, kajti program usposabljanja vključuje tudi predmet enega tujega jezika 
(kandidat lahko izbira med angleškim, nemškim in italijanskim jezikom).  
 
Po podatkih ZGVS-eja je v Sloveniji trenutno 57 aktivnih gorskih vodnikov z 
mednarodno licenco IFMGA, 3 aktivni gorski vodniki z licenco ZGVS in 9 
pripravnikov za gorske vodnike, ki bodo pridobili mednarodno licenco IFMGA 
(podatki za leto 2005). Za gorske vodnike se v zadnjem času odloča vedno več 
domačih turistov, predvsem zaradi večje varnosti. Tuji gostje pa se odločajo v 
večini za gorske vodnike z IFMGA licenco, ki so znani kot najbolje usposobljeni v 
Franciji, Švici, Italiji, Avstriji, Norveški, Novi Zelandiji, ZDA in ker poznajo 
mednarodno združenje gorskih vodnikov IFMGA, katerega člani so tudi gorski 
vodniki ZGVS-eja. Točne številke o vodenju gorskih vodnikov trenutno niso znane. 
 
ZGVS preverja tudi ali po slovenskih gorah vodijo gorski vodniki z veljavno licenco 
in ugotavljajo, da je veliko tako imenovanega »vodenja na črno« in »oglaševanja 
vodenja na črno«. Neusposobljenost pomeni grožnjo za turiste in druge 
obiskovalce gora in obenem pomeni kršenje zakonodaje.  
 
Gorski vodniki večinoma vodijo preko svojih podjetij, manj preko PZS-eja in 
planinskih društev. ZGVS ima v pripravi tudi projekt Virtualnega vodniškega 
urada, kjer bo predstavljena celovita ponudba vodenja gorskih vodnikov, v 
katerega bi želeli vključiti čimveč zainteresiranih strani (PZS, agencij, hotelov, 
prevoznikov in drugih ponudnikov neposredno in posredno povezanih s vodniško 
službo). 
 
Z osnovnim ciljem pripraviti učno gradivo za kandidate za gorske vodnike je ZGVS 
izdelala knjižico, kjer so zbrani vsi najpomembnejši predpisi, ki urejajo dejavnost 
gorskih vodnikov v Sloveniji. Kot omenjeno je med njimi najpomembnejši Zakon o 
goskih vodnikih (ZGV), na podlagi katerega je bil izdan tudi Pravilnik o gorskih 
vodnikih, ZGVS pa je na podlagi zakona in pravilnika sprejelo statut in druge 
interne predpise. Večina predpisov o gorskih vodnikih je nastala po vzoru 
predpisov iz drugih alpskih držav, kjer se je sedanja zakonska ureditev razvila iz 
nekdanje avstroogrske. Slovenski predpisi o gorskih vodnikih so usklajeni tudi z 
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evropskim standardom o usposabljanju gorskih vodnikov. Ker je dejavnost 
gorskih vodnikov tesno povezana s turizmom, so predpisi o gorskih vodnikih 
pomembni tudi za turistične delavce, predvsem v gorskih turističnih krajih. 
Najpomembnejši namen vseh predpisov o gorskih vodnikih pa je zagotavljanje 
največje možne varnosti obiskovalcem gora. 
 
Poleg ZGVS-eja izvaja usposabljanje tudi Planinska zveza Slovenije, in sicer 
izključno za vodenje v okviru planinskih društev. Kandidat, ki upravi usposabljanje 
v okviru PZS pridobi naziv planinskega vodnika, ki je strokovni sodelavec 
planinskega društva in deluje kot prostovoljcev v okviru delovanja planinskega 
društva. Kriteriji za sprejem v šolanje, trajanje in zahtevnost šolanja je 
neprimerljivo s šolanjem za gorske vodnike. Planinski vodnik, ki želi voditi goste 
oz. turiste proti plačilu, se mora vključiti v šolanje za gorskega vodnika. Tako je 
tudi v vseh alpskih deželah. Po mnenju turističnega gospodarstva in lokalnih 
turističnih organizacij ter drugih akterjev posredno in neposredno povezanih s 
turističnim proizvodom pohodništvo so zgoraj omenjeni planinski vodniki zadosti 
kvalificirani za vodenje na planinskih poteh (seveda v kategorijah, ki še niso 
alpinizem), tako, da bi jim to znanje lahko oziroma morali priznati tudi zakonsko. 
Samo s tem ukrepom bi na kratki rok pridobili veliko število kvalificiranih 
ponudnikov pohodništva.  
  
2.2. Analiza obstoječega turističnega povpraševanja po 
ponudbi pohodništva 
 
Podatki o kvantitativnem in kvalitativnem povpraševanju po turističnih proizvodih 
v Sloveniji se sistematično ne spremljajo, saj je zaradi »neformalnega« koriščenja 
tovrstne ponudbe tudi spremljanje obiska nezanesljivo (ni vstopnin za obiske poti, 
ni info točk, ki bi sistematično spremljale število obiskovalcev, število nočitev v 
planinskih kočah je pomanjkljivo,...) .  
V planinskih kočah sicer obstajajo planinske knjige, v katere se vpisujejo planinci, 
vendar pa so te evidence velikokrat pomanjkljive in ne zajemajo dnevnih 
pohodnikov, izletnikov, v kolikor se sami ne vpišejo vanje. Glede na informacije, 
pridobljene iz osebnih razgovorov na Planinski zvezi Slovenije17 statističnih 
podatkov o številu obiskovalcev in nočitev, zveza zaradi premajhnega odziva 
(manj kot 50 % koč) ne zbira več, poti pa bi naj, po njihovi oceni obiskalo, letno 
okoli 3 mio turistov oziroma pohodnikov. V planinske knjige se jih vpiše manj kot 
polovica (letno okoli 1,15 do 1,3 mio vpisov). Po oceni enega izmed komercialnih  
(zasebnih) ponudnikov celostnih pohodniških paketov, ki jo je podal na januarski 
delavnici za pripravo strateškega dokumenta, pa je njihovo paketno ponudbo v 
preteklem letu koristilo približno 1.500, predvsem tujih, gostov. 
 
V sosednjih državah je pohodništvo že relativno dobro razvito, vendar pa 
potencial razvoja tovrstne ponudbe še ni izčrpan. Po podatkih, posredovanih s 
strani PZS, šteje Evropska popotniška zveza 6 mio članov in združuje 28 držav. 
Vsakih 5 let organizira evropski pohod, ki bo znova potekal leta 2006. Pohodniki 
iščejo informacije predvsem na svetovnem spletu in če nam uspe skozi to orodje 
komuniciranja pridobiti le 0,5 % članov, pomeni to že 30.000 novih gostov, 

                                                 
17 Vir: osebni razgovor z gospodom Sbrizajem, Planinska zveza Slovenije, december 2004 
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oziroma kar predstavlja 40 % vseh trenutno statistično registriranih gostov v 
planinskih domovih in kočah (izračun izhaja iz podatka za leto 2003). 
 
V nadaljevanju so predstavljeni uradno dostopni statistični podatki obiska in 
nočitev v planinskih kočah in domovih, ki so na razpolago v okviru Statističnih 
informacij, pri Statističnem uradu RS, vendar niso ustrezno reprezentativni, saj je  
pri njihovi interpretaciji potrebno jasno izpostaviti, da zajemajo le del 
povpraševanja oziroma koriščenja planinskih nastanitev v povezavi s ponudbo 
pohodništva, kot ga definiramo v tem strateškem dokumentu. Ti podatki so prav 
tako neskladni z ocenami in podatki Planinske zveze, zato so tovrstni podatki v 
dokumentu navedeni zgolj informativno in nikakor ne predstavljajo realnega 
stanja na terenu. Dajejo pa jasno sliko nepovezanosti in nesistematičnega 
spremljanja pohodnikov v okviru ostale  turistične ponudbe. 
Prav tako je potrebno upoštevati, da na nekaterih lokalnih in regionalnih ravneh 
poteka spremljanje gostov bolj sistematično, vendar nacionalno tovrstni sistem 
krovno ne deluje tudi zaradi omejitev kategorij spremljanja, oziroma razdeljenosti 
pohodniških gostov med ostale kategorije (npr. apartmaji, kampi,...). 
 
Tabela 1: Pregled statističnih podatkov obiska planinskih domov in koč 1999-
2003 
 

  Gosti 
Indeks 

Nočitve 
 
Indeks PDB 

1999 68.458 100 90.142 100 1,3 
2000 66.802 97 82.197 91 1,2 
2001 62.483 91 81.536 90 1,3 
2002 68.164 99 84.227 93 1,2 
2003 75.113      109 92.908 103 1,2 

Vir: SURS 
 
Graf 1 : Turistični promet v slovenskih planinskih domovih in kočah v obdobju 
1999-2003 po SURS-u 
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Razmerje med domačimi in tujim gosti planinskih postojank je po oceni okoli 
60:40 oziroma 70:30 v korist domačih. Od tujcev so, spet po oceni,  
najštevilčnejši gostje iz Srbije, Hrvaške in Bosne, ki se počasi vračajo, saj so bili 
pred letom 1991 množični obiskovalci naših planin. Ostali najpomembnejši 
emitivni trgi so še Avstrija in Italija, Nemčija in Nizozemska.18 
 
2.3. Benchmark primerjava in predstavitev tuje 
pohodniške ponudbe  
 
Evropske države vedno intenzivneje razvijajo pohodniško ponudbo, vzporedno s 
tem pa skrbijo za ozaveščanje javnosti o pomenu gibanja v naravi ne le medijsko,  
temveč tudi v okviru formalnih oblik izobraževanja. Pri nas temu trendu sicer 
sledimo, vendar je intenzivnost prešibka. Več pozornosti se v zadnjih letih 
namenja kolesarjenju, vzporedno s tem, pa je potrebno popularizirati tudi 
pohodništvo, ki se lahko z njim kvalitetno povezuje. Potrebno je več tovrstnih 
vsebin in aktivnosti v okviru t.i. šol v naravi in v okviru drugi formalnih 
izobraževalnih vsebin skozi različno obdobje šolanja (izbira in realizacija športnih, 
zdravstvenih in podobnih vsebin o pomenu kvalitete življenja…). 
 
Pregled podatkov o tematskih poteh in programih po regijah nam pove, da je 
ponudba večja tam, kjer je turizem v regiji pomemben, kjer so razviti turistični 
kraji in tam kjer je matično prebivalstvo preko planinskih, turističnih in kulturnih 
društev bolj aktivno. Te regije so predvsem Gorenjska, Primorska, Dolenjska, 
Podravje in Pomurje. 
  
V destinacijah, kjer se s turizmom aktivneje ukvarjajo, je dodatna ponudba 
tematskih poti bolje urejena in podprta s posredovanjem informacij in ponekod 
tudi s promocijskim materialom ipd.,... Svetel zgled ureditve tematskih poti so 
poti v skupini »Po poteh dediščine Od Idrijce do Kolpe«, ki celostno predstavljajo 
širše območje več občin in imajo urejeno spletno predstavitev, podprto s 
konkretnimi, kontakti in drugimi pomembnimi podatki. 
Prikaz in primerjava spletnih predstavitev, komunikacije in organizacije  
pohodniške ponudbe Slovenije, Avstrije, Nemčije in Švice je podan v prilogi 2. 
 
Za promocijski material tematskih poti velikokrat skrbijo lokalne turistične 
organizacije (kjer so ustanovljene), razvojne organizacije, turistična društva in 
druge sorodne organizacije in združenja, ki nimajo denarja za kvalitetnejšo 
produkcijo materialov, ki so v prvi vrsti naravnani bolj za spodbujanje želje po 
obisku, konkretnih podatkov o rezervacijah pa nimajo, ali na navedenih naslovih 
niso vedno dostopne.  
»Očitno tudi ne deluje povezovanje društev s turističnim gospodarstvom, saj 
nismo ugotovili, da bi za katero tematsko potjo stalo katero od renomiranih 
turističnih podjetij«19.   
 

                                                 
18 Vir: osebni razgovor z gospodom Sbrizajem, Planinska zveza Slovenije, december 2004 
19 Vir: prirejeno po Analiza obstoječih in razvijajočih se  turističnih proizvodov v Sloveniji, 
Maribor: Zirrum, 2003 



Strategija razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji  

 

© Hosting d.o.o.  21

Za boljšo dostopnost informacij tujcem je potrebno imeti jasen krovni slovenski 
portal pohodniške ponudbe (najučinkoviteje v okviru portala STO), ki nudi tudi 
večjezično predstavnost vsebine. Nadgradnja skupne spletne predstavitve pa bi 
moral biti tudi rezervacijski sistem ponudbe pohodniških poti. 
Pohodniška ponudba se velikokrat predstavlja ob kolesarski in drugi mešani 
ponudbi, ki jo lahko turisti doživijo ob kombinaciji s hojo, kolesom, javnim 
prevoznim sredstvom ali lastnim prevozom, konjem, po vodi….. (primer: 
http://www.rad-wandern.de/). Na tej spletni predstavitvi izhaja tudi istoimenska 
revija, ki pohodnike in ostale popotnike seznanja z novostmi na področju opreme, 
pridobivanju kondicije, nakupov, zdravja in zdrave prehrane ter seveda primerne 
in atraktivne ponudbe, prilagojene različnim željam. 
Avstrijski tržniki med drugim ponujajo, proizvod, ki nosi (za nas) zanimiv naslov 
»Pohodništvo brez prtljage na sončni strani Alp«, kar je bil pred, še ne tako 
davnimi leti, ob lipovem listu, razpoznavni slogan slovenske turistične ponudbe. 
 
Pohodnikom se prilagaja tudi ostala ponudba ob poti. Tako se je razvila tudi 
mreža evropskih pohodniških hotelov, ki ima svoje kapacitete v Avstriji, Italiji, 
Nemčiji in Švici. Ponujajo široko paleto programov, primernih na eni strani tako za 
družine, kot za plezalce. Svojo ponudbo predstavljajo tudi v zajetnem katalogu, ki 
se ga lahko naroči tudi preko spleta, prav tako pa se obisk strani in katalog lahko 
priporoča oziroma naroči še za prijatelje (ustvarjanje baze interesnih 
skupin/segmentov za trženje). Naročeni materiali so dostavljeni zelo hitro, z 
vljudnostnim dopisom, ki vsebuje zahvalo za pokazan interes in vabilo h 
koriščenju ponudbe. 
 
V Sloveniji se je spletno zbiranje in posredovanje informacij o obstoju pohodniških 
poti, izboljšalo z uvrstitvijo nekaterih podatkov pohodništva na spletno stran STO, 
vendar manjka sistematičen pristop pri njihovem urejanju, prav tako pa podatki 
ne zajemajo vse ponudbe. Tako tudi posamezne predstavitve na internetu 
največkrat nimajo medsebojnih povezav in povezav na sorodne strani/poti, ki bi 
se navezovale na navedene druga na drugo v okviru občine, regije in na 
nacionalnem nivoju. Primeri medregionalnih povezav so prisotni predvsem na meji 
z Avstrijo (večinoma kot posledica Phare turističnih projektov), v okviru 
Triglavskega nacionalnega parka med Gorenjsko in Posočjem, med Notranjsko in 
Krasom, med Koroško in Podravjem ter Dolenjsko in Kočevskim.20 
 
V nadaljevanju je podan tudi kratek pregled ponudbe pohodništva v Avstriji, 
Nemčiji in Švici. 
  
AVSTRIJA 
Ima 44.000 km označenih pohodnih poti. Večina se jih nahaja v visokogorskem 
svetu, kjer je za prenočevanje in okrepčilo na voljo tudi okoli 700 koč in zavetišč, 
s katerimi upravljajo različne organizacije (podrobnejše informacije na 
http://www.alpenverein.at/portal/Huetten/huetten/huettenGruppe.php?gruppe=1
00). 77 koč je »kategoriziranih« tudi kot družinam prijazne koče 

                                                 
20 Vir: prirejeno po Analiza obstoječih in razvijajočih se  turističnih proizvodov v Sloveniji, 
Maribor: Zirrum, 2003 
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(Familienfreundliche Hütte), ki nudijo npr. tudi otroške menije, polovične 
cene21,... 
Veliko pohodniških poti je urejenih tudi na lokalni ravni. Pohodniki lahko med 
ponudbo hotelskih namestitev izberejo tudi specializirane hotele, kot so 
»Landhotels« – izbor 60 hotelov na podeželju, ki se prodajajo v okviru programov 
»Hikable-Likable Austria«22 ali med 30-imi hoteli v mreži »Europa-Wanderhotels« 
(Tirolska 5, Salzburško 11, Štajerska 6, Koroška 7 in Zgornja Avstrija 1 hotel iz 
tovrstnega združenja).  
Avstrijo prečka 6 evropskih peš poti in sicer E4, E4 Alpine, E5, E6, E8 in E 10.  
Tiskane vodnike po avstrijskih pohodnih poteh je mogoče kupiti v različnih 
evropskih državah (ne le v Avstriji). Naročijo pa se lahko tudi pri odgovornih 
regionalnih sekcijah krovne organizacije »Österreichischer Alpenverein« ali preko 
svetovnega računalniškega spleta. Glede na sodelovanje Avstrije v Evropski 
popotniški zvezi (European Ramblers Association) pa obstaja prav tako katalog 
»Mountain Rambles in Austria«, ki ga izdaja Österreichische 
Fremdenverkehrwerbung« na Dunaju. Cene nočitev v kočah se gibljejo med 12 in 
22 EUR, odvisno od kategorije koče.23 
 
ŠVICA 
Tudi Švica ima dobro razvito pohodniško ponudbo, saj je prepredena s približno 
62.000 km dobro označenih in vzdrževanih pešpoti, ki velikokrat direktno 
povezujejo mesta z okolico. Veliko je tudi planinskih poti, ki so različno zahtevne 
in zahtevajo aktivnejšo kondicijsko in strokovno pripravo. O poteh, dostopih in 
ponudbi obstaja veliko brošur, ki so na voljo tudi v tujih jezikih. Pohodniki lahko 
večinoma izbirajo med prenočevanjem v hotelih, mladinskih hotelih (hostlih) ali 
kočah. Krovna organizacija za posredovanje uporabnih informacij, brošur in 
zemljevidov, informacij in zemljevidov na elektronskih medijih je »Schweizer 
Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege« (SAW). 24 
 
Pohodniške organizacije oziroma sekcije SAW v švicarskih kantonih: 
Aargauer Wanderwege (AG)  
URL: www.aargauer-wanderwege.ch 

Appenzeller Wanderwege (AI)  
URL: www.appenzell.ch 

Vereinigung für Appenzell A.Rh. 
Wanderwege (AR)  
URL: www.appenzeller-wanderwege.ch 

Berner Wanderwege BWW (BE)  
URL: www.mywalk.ch 
 

Wanderwege beider Basel (BS/BL)  
URL: www.wanderwege-beider-
basel.ch 

Liechtensteinische Wanderwege 
(FL)  
URL: www.liechtenstein.li 

Association fribourgeoise de 
tourisme pédestre (FR)  
E-Mail: jmschweizer@bluewin.ch 

Association genevoise de tourisme 
pédestre (GE)  
URL: www.agtp.ch 

Glarner Wanderwege (GL)  BAW Bündner Wanderwege (GR)  

                                                 
21 Vir: http://www.era-ewv-ferp.org/?A 
22 Vir: 
http://www.landhotels.at/sitex/index.php/page.3/theme.2/land.ges_oe/nav.h/search.true
/ 
 
23 Vir: www.alpenverein.at in http://www.alpenverein.at/portal/index.php  
24 Vir:www.swisshiking.ch , http://int.myswitzerland.com/en/navpage-Hike.html 
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URL: www.glarnerwanderwege.ch URL: www.buendnerwanderwege.ch 
Association jurassienne de 
tourisme pédestre (JU)  
URL: www.ajtp.ch 

Luzerner Wanderwege (LU)  
URL: www.luzerner-wanderwege.ch 

Association neuchâteloise de 
tourisme pédestre (NE)  
URL: www.touripedestre-ne.ch 

Nidwaldner Wanderwege (NW)  
URL: www.nidwaldnerwanderwege.ch 

Obwaldner Wanderwege (OW)  
E-Mail: gloisburch@bluewin.ch 

Kantonal st. gallische Wanderwege 
(SG)  
URL: www.sg-wanderwege.ch 

Schaffhauser Wanderwege (SH)  
URL: www.schaffhauser-
wanderwege.ch 

Solothurner Wanderwege (SO)  
URL: www.solothurner-wanderwege.ch 

Schwyzer Wanderwege (SZ)  
URL: www.schwyzer-wanderwege.ch 

Thurgauer Wanderwege (TG)  
URL: www.thurgau-tourismus.ch 

Associazione ticinese per i sentieri 
escursionistici (TI)  
URL: www.atse.ch 

Urner Wanderwegeverein (UR)  
URL: www.urnerwanderwege.ch 
 

Association vaudoise de tourisme 
pédestre (VD)  
URL: www.avtp.ch 

Walliser Wanderwege (VS)  
URL: www.valrando.ch 
 

Zuger Wanderwege (ZG)  
URL: www.zug-tourismus.ch 

Zürcher Wanderwege ZAW (ZH)  
URL: www.zuercher-wanderwege.ch 

Schweizerischer Juraverein  
URL: www.jura-hoehenwege.ch 

 

 
NEMČIJA 
V Nemčiji je pohodništvo kot aktivnost zelo intenzivno in ponudba zelo razvejana. 
Država je prepredena s pohodnimi potmi in v tem pogledu je pravzaprav 
nemogoče posebej izpostaviti kak predel pred drugimi. Ogromno je pohodniških 
organizacij in združenj, med katerimi predstavlja krovno organizacijo Pohodniško 
združenje »Verband Deutscher Gebirgs und Wandervereine«, ki združuje 56 večjih 
(regionalnih) organizacij, v katere se združuje še približno 3.300 lokalnih 
pohodniških oz. popotniških združenj. Ta skrbijo za približno 200.000 km 
markiranih oziroma označenih poti in približno 500 nastanitvenih zmogljivosti ob 
njih.  
Deutscher Alpenverein skrbi za koče in organizira ture po planinskih predelih 
države. Evropske pešpoti po Nemčiji E1, E3, E5, E6, E8, E9, E10 in E11.25 
Po aktualnih podatkih nemške študije profila pohodnika iz leta 2004, tovrstno 
aktivnost redno opravlja več kot 34 milijonov Nemcev, 10 milijonov pa se na 
pohode v naravo odpravi pogosto. Skupaj potrošijo približno 12 mio EUR letno. 
Poglavitna motiva za nemške pohodnike sta odkrivanje narave (87%) in »beg iz 
vsakdanje rutine« (61%). Povprečna dnevna razdalja hoje je 15 km. Pri izbiri poti 
je za 77% pohodnikov posebej pomembno, da je turo možno prehoditi v enem 
dnevu, za 47 % pa, da je pot krožna. 26 

                                                 
25 Vir:www.wanderverband.de in www.alpenverein.de in http://www.wgv-weser-ems.de/ 
26 Vir: http://www.messe-duesseldorf.de/tournatur/en/index.html  
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Po informacijah iz predstavništva STO v Nemčiji,27 po produktu pohodništva  
povprašujejo skoraj izključno individualci, ki jih zanimajo konkretne informacije o 
poteku poti, težavnosti, času hoje, možnostih prenočitev in gostinske ponudbe ob 
poti,... Glede na dosedanje izkušnje se predlaga izdelava splošnega 
predstavitvenega kataloga, obvezno z zemljevidi, ki bi izpostavljal npr. 15 izhodišč 
(npr. Bohinj, Cerklj,...) iz katerih bi bile nato izpeljane različne zahtevnostne ture 
tako po težavnosti, kot tudi po času trajanja (npr. poldnevne, enodnevne,...). V 
katalogu pa bi morale biti navedene tudi konktene navezave na naslove, kjer so 
na voljo natančnejše informacije tako za individualne goste, kot za organizatorje 
potovanj. V destinacijah naj bi bilo na voljo več podrobnih informacij in publikacij 
(kot so podrobnejši vodniki in predvsem zemljevidi oziroma karte z vrisanimi 
potmi oziroma smermi, ki so dobro označene tudi na sami poti). 80% trenutnega 
povpraševanja po pohodniškem proizvodu, ki je na nemškem trgu vodilni oziroma 
med najpomembnejšimi, je namenjeno področju Triglavskega narodnega parka, 
oziroma Julijskim Alpam (Bohinj, Bovec, Bled in Kranjska Gora), 20 % pa drugim 
področjem (območje Cerkelj, Prekmurje, Dolenjska,...) vendar se v ostalih 
področjih pojavlja predvsem problematika nastanitev in dodatne ponudbe, ki jo 
želijo nemški gostje proučiti in organizirati že vnaprej. Rezervacije in pridobivanje 
konkretnih informacij so problem, ki je pri proizvodu pohodništva najbolj zaznan. 
Glede na individualno naravnanost povpraševanja je potrebno veliko več 
pozornosti nameniti tudi pripravi pohodniških vsebin in informacij v tujih jezikih 
na svetovnem spletu, ki je vsakdanje komunikacijsko sredstvo in nepogrešljivo 
orodje ter vir informacij pri samostojnem oblikovanju počitnic in odločanju za 
obisk neke destinacije.  
 
 
2.4. Pregled obstoječih strateških dokumentov in 
zakonskih regulativ ter usmeritev razvoja proizvoda 
pohodništva na nacionalni ravni 
 
V Sloveniji do sedaj ni obstajal produktni strateški dokument, ki bi kakorkoli 
opredeljeval pojem oz. turistični proizvod pohodništva, posredno ali neposredno 
pa ga omenjajo krovni nacionalni strateški dokumenti. 
 
 
Strategija slovenskega turizma 2002-2006 
 
V strategiji slovenskega turizma 2002-2006 se pohodništvo omenja kot 
načrtovana vsebina razvoja v okviru rekreativnih programov za destinaciji 
Kranjska Gora z Zgornjesavsko dolino in Bohinj z okolico. Medtem, ko bi za 
področje Obale in Pohorja lahko razumeli in našli pohodništvo v okviru številnih 
integralnih turističnih proizvodov med katerimi je tudi športni turizem, vendar ni 
posebej izpostavljeno. Strategija pohodništvo omenja tudi kot temelj turistične 
ponudbe 3-A turizma, katerega osnova je oblika aktivnih počitnic, iskanje 
atraktivnih področij in doživljanje adrenalinskih občutij. 
 
Strategija trženja slovenskega turizma 2003-2006 

                                                 
27 Vir: telefonski razgovor z gospodom Repanškom, dne 30.08.2005 
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Strategija trženja slovenskega turizma 2003-2006 omenja pohodništvo kot enega 
izmed številnih elementov slovenske turistične ponudbe. V kombinaciji z ostalimi 
aktivnostmi v naravi predstavlja pohodništvo (treking) nov trendovski šport; 
Ponudba pohodništva vsebuje različne variacije – od preprostega sprehajanja do 
hitre hoje s palicami in alpskih doživetij z motivi, kot so dobro počutje, nabiranje 
energije, doživetje narave, veselje in sprostitev. Na podlagi analize trendov se 
ugotavlja »da so plavanje in kopanje, pohodništvo, kolesarjenje, zdravje in 
wellness ponudbe, ki morajo biti v prihodnosti glavne promocijske teme. Na teh 
področjih še vedno obstaja znaten tržen potencial.« (str.28). Glede na 
management »edinstvene prodajne priložnosti« (USP) je pohodništvo Slovenije 
kot program zelo primeren za pod-blagovno znamko/USP predvsem na področju 
Triglavskega narodnega parka in okolice (str.45). V planu trženja za obdobje od 
leta 2003 do 2006 je pohodništvo tretja prioriteta (za ustanovitvijo kongresnega 
urada, oblikovanje wellnessa v okviru zdraviliških ponudnikov) razvoja 
proizvodov; v tem obdobju so predvidene tudi aktivnosti na definiranih trgih 
(tržno komuniciranje vključno s pospeševanjem prodaje). Pohodništvo spada med 
najbolj priljubljene športne in prostočasne aktivnosti Avstrijcev, Nemcev in 
Italijanov (najprej Nemčija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška, kasneje še Italija). Ciljne 
skupine (občudovalci narave, 45+) (str.101-103).28 
Sodobni trendi tovrstnega proizvoda kažejo, da je proizvod pohodništva zanimiv 
ne le za generacijo 45+, ampak tudi za ostale generacije (20-60 let)29 
 
Obstoječi zakonski regulativi, ki jih navajamo v nadaljevanju, v skladu s 
strateškimi dokumenti, opredeljujejo in urejajo pojem pohodništvo bolj ali manj v 
sklopu ostale doživljajske ponudbe. 
 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) (Ur.l.RS št.2/2004) 
 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma na podlagi temeljnega dokumenta 
načrtovanja razvoja turizma na nacionalni ravni strategije slovenskega turizma, 
spodbuja razvoj kakovostnih in tržno zanimivih integralnih turističnih proizvodov, 
med njimi lahko uvrščamo tudi pohodništvo. Določa nosilca načrtovanja, priprave 
in izvajanja programov trženja in spodbujevalca partnerskega povezovanja pri 
razvoju in uvajanju novih integralnih turističnih proizvodov na nacionalni ravni in 
vire financiranja (10. in 11.člen) .  
Na ravni turističnega območja prepušča načrtovanje, organiziranje in izvajanje 
politike spodbujanja razvoja turizma v pristojnosti občin, določa pa vire 
financiranja in dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega 
območja je v javnem interesu in za katere je določena namenska raba sredstev iz 
občinskega proračuna. Dejavnosti in storitve v javnem interesu, ki se navezujejo 
tudi na razvoj in urejanje integralnega turističnega proizvoda pohodništva, so : 

- urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije, 
- spodbujanje razvoja in trženja celovitih turističnih proizvodov,  
- razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture in  
- razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenim turistom (19.-21.člen). 

 
                                                 
28 Vir: Strategija trženja slovenskega turizma 2003 – 2006, STO 2002 
29 Navedeni trendi so razloženi in z viri predstavljeni v nadaljevanju dokumenta 
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Pri zavezancih plačila turistične takse, so člani Planinske zveze Slovenije v 
planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice, oproščeni plačila 
turistične takse. Za vse ostale obiskovalce, ki prenočijo v planinski postojanki 
velja enaka višina plačila oz. oprostitev višine turistične takse, kot za obiskovalce 
drugih nastanitvenih objektov (26. in 27.člen). 
 
V 43. členu zakon opredeljuje tudi pogoje za opravljanje dejavnosti turističnih 
športnih storitev kot pridobitne dejavnosti in sicer »Dejavnosti turističnih športnih 
storitev, ki se opravljajo kot pridobitna dejavnost (kot na primer šole ali 
tečaji smučanja, jadranja, tenisa, jahanja in podobno) ter vodenja turistov pri 
organiziranih športnih aktivnostih, lahko opravljajo pravne osebe in samostojni 
podjetniki posamezniki pod pogojem, da usposabljanje in strokovno 
vodenje izvaja oseba, ki ima v skladu s predpisi s področja šolstva, 
licenco za opravljanje strokovnega dela, ali oseba, ki je vpisana v razvid 
zasebnih športnih delavcev pri ministrstvu, pristojnem za šport.«  
 
Na primeru pohodništva pogoje za opravljanje storitev vodenja kot pridobitne 
dejavnosti, zaenkrat ureja le Zakon o gorskih vodnikih in interni pravilniki 
Planinske zveze Slovenije za planinske vodnike. Bistvena tržno pomembna razlika 
med gorskim in planinskim vodnikom, je v plačilu storitev, ki je v primeru najema 
gorskega vodnika obvezna, v primeru vodenja planinskega vodnika, pa le ta  
svoje storitve ne sme zaračunavati. 
 
Zakon o gorskih vodnikih (ZGV) (Ur.l.RS št. 63/99) 
 
Zakon o gorskih vodnikih v prvem členu določa : 

• poklic gorskega vodnika, ki trajno ali občasno za plačilo izvaja eno 
ali več naslednjih dejavnosti (vodenje oseb na gorskih turah in 
vzponih, vodenje oseb na turnih smukih, strokovni pouk iz 
gorništva) (2.člen), 

• pogoje za pristop k usposabljanju (3.- 8.člen), 
• program usposabljanja (9.-16.člen), 
• pogoje za opravljanje poklica (17. in 18.člen), 
• pogoje za ustanovitev in delovanje gorniških šol (19.in 21.člen), 
• Združenje gorskih vodnikov Slovenije (21.člen), 
• državno podporo usposabljanja gorskih vodnikov v Republiki 

Sloveniji  (22.-23.člen). 
 
V Ur.l.RS št. 84/99 je bil kot podzakonski akt ZGV sprejet tudi Pravilnik o 
gorskih vodnikih, ki določa predvsem alpinistične izkušnje, potrebne za 
vključitev v usposabljanje za gorskega vodnika, sposobnosti kandidatov pred 
začetkom usposabljanja za gorskega vodnika, vsebino tečajev ter način preskusa 
uspešnosti, vsebino in obliko potrdila o uspešno opravljenem strokovnem izpitu za 
gorskega vodnika, vsebino vloge za začetek usposabljanja kandidatov za 
pripravnike za gorske vodnike, obliko znaka in vsebino izkaznice gorskega vodnika 
(1.člen). 
 
Na področju zavarovanih območij so na zakonodajnem področju v veljavi : 
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Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP) (Ur.l.SRS št.   17/1981 
(18/1981-popr.), 42/1986, RS, št.8/1990, 35/2001, 110/2002) 
 
Zakon o Triglavskem narodnem parku, je v veljavi od leta 1981. V obdobju do leta 
2003 bil večkrat spremenjen in dopolnjen. S predpisanimi določenimi omejitvami 
na razvoj pohodništva bistveno ne vpliva.  
 
Zakon o ohranjanju narave (ZON) (Ur.l.RS št.  56 /1999 (31/2000-popr.) 
110/2002, 119/2002, 41/2004) 
 
Zakon o ohranjanju narave med drugim ureja tudi področje zavarovanih območij. 
Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju lahko prepovejo in omejijo 
določene aktivnosti oz. dejavnosti npr. s področja turistične dejavnosti in s tem 
posredno tudi pohodništva: športnorekreativne dejavnosti, obiskovanje in 
ogledovanje, gradnja infrastrukturnih objektov, namenjenih bivanju, lovu in 
ribolovu, turizmu in športu, razen na za to določenih krajih, prirejanje množičnih 
športnih, turističnih ali drugih prireditev, postavljanje reklamnih in drugi označb, 
ipd. 
 
Označevanje zavarovanih območij ureja podzakonski akt Zakona o ohranjanju 
Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Ur.l.RS 
št.117/2002).  
 
Predlog zakona o Triglavskem narodnem parku (vir Predlog zakona o 
Triglavskem narodnem parku; dosegljiv na www2.gov.si/zak/Pre_Zak.nsf/…).  
 
V mesecu maju leta 2003 je skupina poslancev Državnega zbora RS vložila v 
zakonodajni postopek Predlog zakona o Triglavskem narodnem parku, ki še ni v 
veljavi. Nov zakon je bil predlagan predvsem zaradi okorelosti starega, ki ni 
omogočal razvoja gospodarskih dejavnosti predvsem turizma, kmetijstva in 
gozdarstva, ki naj bi bile usklajene z varstvom naravnih danosti in vrednot ob tem 
pa tudi omogočiti prebivalcem in drugim obiskovalcem parka uživanja naravnih in 
kulturnih vrednot ter rekreacijo. Prav tako potreba po novem zakonu izhaja iz 
sprejetega zakona o ohranjanju naravnih vrednot iz leta 1999, ki je na področju 
varstva naravnih vrednot postavil popolnoma nov sistem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. Predlog zakona na razvoj pohodništva 
ne vpliva, kvečjemu ga preko razvojnih ukrepov na področju turizma spodbuja 
(17.člen).  
 
Prihodnost razvoja podeželja – Predlog Evropske komisije za obdobje 
2007-201330 
 
Politika razvoja podeželja 2007-2013 je usmerjena v naslednje tri poglavitne cilje: 

- izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja s podporo 
prestrukturiranju, 

- zagotavljanje varovanja okolja in podeželske krajine s podporo upravljanju 
z zemljo, 

                                                 
30 Vir: Branka Tome, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja, prispevek v 
okviru Mednarodne konference, Otočec, 2005 
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- povečanje kakovosti življenja na podeželju in spodbujanje razširitve 
ekonomskih aktivnosti na podeželju. 

Med drugim se torej posebej vzpodbuja tudi razširitev gospodarske dejavnosti na 
podeželju in kakovost podeželskega življenja z ukrepi katerih cilj je razširiti 
gospodarsko dejavnost na podeželju in sicer kot razširitev dejavnosti na kmetiji    
(nekmetijske dejavnosti) in razširitev dejavnosti izven kmetije (mikro podjetja). 
Posebej je pri tem izpostavljen turizem in varstvo ter ohranjanje naravne 
dediščine. 
Turistično dejavnost pa posredno podpirajo tudi ukrepi, katerih cilj je izboljšati 
kakovost podeželskega življenja, kamor sodijo obnova vasi, poklicno 
izobraževanje,... Tovrsten razvoj se bo izvajal prednostno preko lokalnih razvojnih 
strategij. 
 
Usmeritve Vlade Republike Slovenije31 
 
V skladu z novimi usmeritvami Vlade RS, lahko turistični proizvod pohodništva 
pripomore k dodatnemu razvoju manj razvitih območij Slovenije. 
 
 
 
2.5. PEST in SWOT analiza ponudbe in trženja 

pohodništva v Sloveniji  
 
PEST ANALIZA podaja kratek pregled političnih, ekonomskih, socialnih in 
tehnoloških dejavnikov makrookolja, ki se povezujejo z obstoječim stanjem in 
lahko vplivajo tudi na oblikovanje proizvoda pohodništva. 
 
POLITIČNI DEJAVNIKI: 
- Ni ustreznih pravnih podlag za organizacijo in skrbništvo pohodniške 

infrastrukture (poti), zato lahko obstaja več nejasnosti in problemov 
prehodnosti ozemlja zaradi lastništva in podobnih problemov odgovornosti in 
financiranja vzdrževanja poti,…. (trenutno je za reševanje tovrstne prepoznane 
problematike pripravljen predlog Zakona o planinskih poteh, ki se lahko 
smiselno povzame oziroma zaobjame tudi ostale pohodniške poti), 

- obstoječa zakonodaja ureja samo določene segmente pohodništva npr. Zakon 
o gorskih vodnikih, Zakon o spodbujanju razvoja turizma,… (državnemu zboru 
je bil podan predlog Zakona o planinskih poteh s strani Planinske zveze, za 
katerega pa se šteje po drugem odstavka 154. člena poslovnika DZ, da 
predlog zakona ni bil vložen, zato je bil zakonodajni postopek končan), 

- šibko medsebojno sodelovanje med korvnimi nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi organizacijami (Planinske zveze Slovenije z lokalnimi planinskimi 
društvi, Slovenska turistična organizacija, lokalne turistične organizacije, 
Turistična zveza Slovenije z lokalnimi turističnimi društvi), 

- povezanost Slovenije v mednarodne pohodniške poti E6 in E7, 
- vzpodbujanje trajnostnih oblik razvoja turistične ponudbe na nacionalni ravni, 
- povečana zavest o ekološkem ohranjanju in etičnem odnosu do narave, 

                                                 
31 Vir : Sestanek STO dne 18.5.2005 na temo pohodništva 
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- relativno velik delež zaščitenih območij na nacionalnem nivoju, ki so vključena 
tudi v program Natura 2000, 

- naraščanje potrebe po varnosti, zaradi terorističnih napadov, vojn, 
onesnaževanja okolja, naravnih katastrof,… 

 
EKONOMSKI DEJAVNIKI : 
- preskromno sodelovanje ponudnikov javnega, privatnega in civilnega sektorja 

pri razvoju tržno zanimive in zaokrožene ponudbe pohodništva – ni oblikovanja 
konkretnih produktov, 

- uveljavitev turističnih agencij z organizirano ponudbo pohodništva, 
- trend »večja vrednost za manj denarja« 
- povečanje uporabe elektronskih komunikacij predvsem interneta in mobilne 

telefonije, 
- neugodna davčna politika za privatne subjekte, 
- vzpostavljanje novih, inovativnih oblik trženja, 
- spremembe v nakupnih navadah potrošnikov oz. turistov (»hibridni« 

potrošniki, izoblikovan občutek pri potrošnikih za razmerje med ceno in 
kakovostjo ponudbe). 

 
SOCIOLOŠKI DEJAVNIKI: 
- povečanje deleža starejših ljudi, 
- naraščanje povprečne stopnje izobrazbe; počitnice niso zgolj potrošnja ampak 

investicije v znanje, 
- pomanjkanje prostega časa zaradi povečanega obsega dela, 
- povečanje zavesti o varovanju okolja, 
- boljši ekonomski položaj posameznika, povečuje se razpoložljiv dohodek in 

nakupna moč na osebo, 
- trend zdravega načina življenja (spremembe v prehranjevalnih navadah, želje 

po sprostitvi, gibanju, rekreaciji v naravi zaradi modernega stresnega načina 
življenja), 

- številni dogodki, prireditve ali in organizirani pohodi, ki jih organizirajo različna 
društva.  

 
TEHNOLOŠKI DEJAVNIKI: 
- pomanjkljiva informacijsko-usmerjevalna  infrastruktura, 
- pomankljivo vodenje statistike podatkov o povpraševanju oziroma koriščenju 

vsebin pohodniške ponudbe, 
- ni enotne orientacijske komunikacijsko usmerjevalne podobe na terenu (razen 

Knafelčeve markacije in markacij evropskih pešpoti); drugače ima vsaka pot 
svojo  podobo in znake kar lahko pohodnike na terenu (posebno ob 
prepletanju poti) zmede,  

- ni ustrezno pestre ponudbe dodatnih aktivnosti in zanimivosti ob poti, ki so 
povezane predvsem z inovativnostjo potencialnih ponudnikov ter tradicijo in 
značilnostmi posameznega okolja, 

- neizkoriščene možnosti informiranja, komunikacije, nakupa preko elektronskih 
komunikacij predvsem interneta.  
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Analiza prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti - SWOT 
ANALIZA turističnega proizvoda pohodništvo 
 
SWOT analiza je bila pripravljena v sodelovanju z udeleženci prve delavnice za 
pripravo strateškega dokumenta, ki so ob nekaterih že podanih vsebinah, 
izpostavili svoje izkušnje in opažanja s terena, ki so smiselno umeščene v spodnji 
analizi. 
PREDNOSTI: 
- Ugodna prometna in geografska lega, ki omogoča relativno enostavno 

prehodnost Slovenije, 
- pestrost, raznolikost in privlačnost naravnega okolja (primorje, kras, alpski, 

svet, panonska nižina, …) na majhnem prostoru, 
- izredne naravne danosti za razvoj različnih zvrsti pohodništva na relativno 

majhnem prostoru, 
- neokrnjena narava (več kot polovico površine pokriva gozd, sorazmerno čiste 

vode, v gorskem svetu v večini pitne), 
- tradicija pohodništva – preko 100 letna tradicija aktivnega planinstva in z njim 

povezanih dejavnosti (izdajanje planinskega vestnika, izobraževalna funkcija), 
- prost pristop do izhodiščnih točk,  
- bližina emitivnih trgov in potencialnih pohodnikov (Nemčija, Italija, Avstrija,..), 
- urejene, markirane in vzdrževane planinske poti,  
- pokritost prostora s planinskimi domovi, postojankami, oskrbovani »bivaki«, 
- v nastajanju številne druge pohodniške poti (pešpoti, sprehajalne poti, 

tematske poti,…), ki so označene v naravi, 
- nastanek uporabnega turističnega vodnika za usmerjanje domačih in tujih 

potnikov (neorganiziranih in organiziranih individualnih gostov in/ali skupin) in 
po stranskih poteh do turističnih privlačnosti (Na lepše) ter možna povezava 
ponudb - načrtno pripravljene stranske turistične poti na nacionalni ravni 
(omogočajo krožna potovanja in hiter dostop na glavne poti, povezujejo vse 
najpomembnejše turistične privlačnosti in ponudnike …), katerih nadaljevanje 
so lahko različne pohodniške športno-rekreacijske ali tematske poti, 

- večja razpoznavnost Slovenije in sprememba identitete Slovenije kot (le) 
tranzitno zanimive dežele,  

- večji turistični obisk manjših turističnih znamenitosti in ponudnikov in 
podeželja,  

- večje število nočitev in dnevnih obiskovalcev izven »klasičnih« turističnih 
centrov,  

- bogata in pestra naravna, kulturna in kulinarična dediščina, ki omogoča razvoj 
tematskih poti in spletanja zgodb ter pozitivnih doživetij na terenu, 

- spodbujanje pozitivnih čustev in sprostitve v naravi. 
 
 
 
SLABOSTI: 
- Nesistematičnost in neenotna kategoriziranost ter označenost poti, ki povzroča 

zmedo pri pohodnikih (vsaka pot ima svoj znak, ni pa krovnih oznak, ki bi 
dajale jasno sliko ali je pot zvezna ali ne, po kateri pokrajini poteka,...), 

- nepovezanost informacij in njihova oziroma omejena predstavitev na 
svetovnem spletu (izjema je PZS za planinske poti in ZGS za učne poti), 
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- nepovezanost ponudnikov tako ob posamezni poti kot tudi povezava s  
ponudniki drugih poti, 

- pomanjkanje specializiranih turističnih ponudnikov (agencije specializirane za 
pohodništvo, vodniške službe,...) in specializiranih nastanitvenih objektov, 
prirejenih potrebam in željam pohodnikov (družinski hoteli in  penzioni, 
kampi,…), 

- nesistematično oziroma neustrezno spremljanje števila pohodnikov, 
- nezmožnost primerne ekonomske valorizacije tovrstne ponudbe na turističnem 

trgu, 
- poškodovane informacijsko usmerjevalne table na terenu/neurejeno 

skrbništvo,   
- pohodnikom relativno neprilagojena ponudba (sanitarije) in turistična ter javna 

infrastruktura (neurejene razgledne točke, počivališča-klopce,…),  
- nedefinirani skrbniki poti, predvsem na lokalnem nivoju zato ponekod nevarne, 

neugledne in slabo vzdrževane poti...; tipično prelaganje odgovornosti drug na 
drugega, 

- premalo vlaganj v spodbujanje zanimanja in zavedanja o pomenu hoje in zato 
posredno tudi omejen razvoj novih zvrsti pohodništva (npr. nordic walking, 
zimska hoja,…), 

- premalo vlaganj v infrastrukturo, kljub sorazmerno majhnim vložkom v 
primerjavi z razvojem infrastrukture za druge proizvode (npr. kolesarjenje, 
golf, jahanje,…),  

- ni oblikovanih tržnih produktov pohodništva – vse aktivnosti še vedno temeljijo 
na prostovoljnem in bolj ali manj neprofesionalnem delu, 

- ni konkurence med specializiranimi ponudniki trženja slovenske pohodniške 
ponudbe, ker obstajajo le »osamljeni primeri«, 

- nekonkurenčnost je dolgoročno slaba za razvoj in kvaliteto produkta, 
- turistično gospodarstvo je relativno nezainteresirano za vlaganja v 

infrastrukturo in trženje (pohodništvo kot proizvod tržno nezanimiv). 
Pohodništvo se še vedno pojmuje kot stranski proizvod in se ga večinoma ne 
vidi kot tržno zanimive priložnosti, saj je visoko specializiran in zahteva 
prisotnost in prilagajanje v tovrstnih komunikacijskih in tržnih kanalih,... 

- problematika na zakonodajnem področju.  
 
NEVARNOSTI: 
- nesodelovanje ključnih razvojnih partnerjev pri reševanju pereče problematike 

razvoja pohodniške ponudbe (doseganje dogovora o vodenju, skupni predlogi 
za spremembe ali dopolnitve veljavne zakonodaje,...), 

- neaktivno izvrševanje zastavljenih razvojnih nalog in ciljev, 
- prepuščanje skrbi razvoja in vzdrževanja poti le prostovoljnim društvom, 
- morebitna ekološka preobremenjenost posameznih poti oziroma neprimeren 

odnos pohodnikov do narave, ko se po njej gibljejo brez vodnikov – iskanje 
bližnjic, odmetavanje plastenk, papirja in ostalih smeti ob poti, plašenje živali 
in uničevanje rastlin,..., 

- uničevanje narave in infrastrukture zaradi neupoštevanja navodil in 
neprimernega odnosa do tovrstne ponudbe, 

- morebitna neprijaznost domačinov do pohodnikov,  
- postavljanje ovir, ograj in onemogočanje uporabe pohodniških poti lastnikov 

zemljišč, zaradi poudarka na zasebni lasti (potrebno prilagajanje trase poti), 
- pasivnost in neprilagodljivost ponudnikov ter turistično informacijskih centrov,  
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- neprimerna izobraženost ponudnikov, ki nimajo znanja tujih jezikov in tako ne 
morejo pomagati pohodnikom z informacijami,...  

- povečanje onesnaževanja in obremenjevanja okolja. 
 
PRILOŽNOSTI: 
- oblikovanje tržno zanimivih, konkretnih pohodniških proizvodov in 

vzpodbujanje konkurence med  komercialnimi ponudniki tovrstnih programov, 
- skupna skrb za okolje in vračanje dela prihodkov iz komercialne ponudbe za  

vzdrževanje in zaščito okolja ter razvoj novih proizvodov,  
- vzpostavitev ustreznega krovnega sistema delitve pohodniških poti na 

nacionalnem nivoju, 
- vključitev nacionalno določenih pohodniških poti v dopolnitev projekta »Na 

lepše – Next Exit«, 
- spodbujanje razvoja turističnega proizvoda kratkih izletov na temo 

pohodništva,  
- spodbujanje sodelovanja različnih dejavnosti (kmetijstvo, šolstvo, turizem, 

gozdarstvo…) pri razvoju podeželja in spodbujanju zavesti o pomenu hoje v 
naravi za zdrav način življenja,  

- spodbujanje pohodniških navad že pri otrocih (v okviru šole in v družini) …, 
- uporaba dodatnih orodij za spodbujanje prodaje (kot. npr. zbiranje žigov na 

vrhovih in v planinskih kočah, ki je med planinci že uveljavljeno), 
- izkoristiti številne mednarodno odmevne prireditve in srečanja za večjo 

razpoznavnost Slovenije kot destinacije, ki med drugim nudi tudi možnost 
pohodništva, 

- ohranjanje in razvoj odročnih kmetij, planšarij, planin, 
- jasna umestitev pohodnišva v celoto slovenske turistične ponudbe ter razvoj 

pod-blagovne znamke proizvoda, 
- vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med ponudniki javnega, privatnega in 

civilnega sektorja s ciljem skupnega trženja proizvoda pohodništvo, 
- še aktivnejše mednarodno sodelovanje na področju trženja konkretnih 

proizvodov pohodništva v Sloveniji,   
- velik turistični potencial Slovenije, kot tranzitne dežele (na presečišču cest 

med S in J, V in Z),  
- v zadnjem obdobju možnosti finančnih spodbud (državni proračun, EU) za 

razvoj proizvoda pohodništva,  
- večji prihodki iz naslova turizma (kratkoročno in dolgoročno),  
- trend naraščanja individualnih gostov, ki iščejo neodkrite, neokrnjene kotičke 

(gostje postajajo vse bolj radovedni in aktivni),  
- trend zdravega načina življenja, aktivno in sproščeno preživljanje prostega 

časa v naravi, ohranjanje psihične in fizične vitalnosti, 
- pohodništvo kot turistični proizvod lahko povezuje ponudbo in poudarja 

izredno raznolikost slovenske naravne in kulturne dediščine kot tudi 
komercialne ponudbe,  

- kompatibilnost z vsemi ostalimi turističnimi proizvodi ne glede na različne 
pokrajinske in ponudbene značilnosti, 

 
2.6. Sklepne ugotovitve analize stanja 
 
Iz analize turističnega proizvoda pohodništva je razvidno, da je potrebno za bodoč 
uspešen razvoj oblikovanja in trženja pohodniških vsebin v obliki turističnih 
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proizvodov, nameniti več pozornosti in sodelovanja. Ponudba pohodništva je zelo 
razpršena in potencialnemu obiskovalcu ni celovito predstavljena (npr. obstoječ 
katalog ponudbe, spletna predstavitev,...), saj bolj ali manj pokriva le določene 
dele države. Pohodništvo se v Sloveniji največkrat enači s planinstvom, predvsem 
zaradi njegove več kot sto letne tradicije pri nas. V zadnjem času pa, predvsem 
zaradi trenda gibanja v naravi in zdravega načina življenja ter zahtev po sprostitvi 
zaradi načina življenja sodobne družbe, pridobiva ustreznejši, širši, pomen. 
 
Proizvod pohodništva pri nas še vedno ni ustrezno sistematično strukturiran, zato 
so predstave o tem njem različne in si včasih lahko tudi nasprotujejo. Zato smo v 
začetku dokumenta, pojem pohodništva, kot turistični proizvod,  definirali kot 
športno in rekreativno aktivnost, ki temelji na hoji ter kot spoznavanje 
okolja in aktivno doživljanje raznovrstnosti kulturno-etnološkega 
bogastva pokrajine, na vnaprej določeni, urejeni in označeni trasi. 
Predstavlja enodnevno ali večdnevno aktivnost, povezano hojo s 
presledki za spoznavanje zanimivosti okolja (npr. transverzale, povezane 
tematske regijske poti, evropske peš poti...).  
 
Nesistematično obravnavanje in razumevanje pojma je tudi eden izmed vzrokov 
nesistematičnega spremljanja števila pohodnikov, z izjemo vpisovanja pohodnikov 
v knjige gostov v planinskih kočah in postojankah, ki pa prav tako ne odraža 
realnega stanja obiska gor in sredogorja oziroma tovrstnih postojank, saj se 
veliko obiskovalcev, ki hodijo po poteh, vanje ne vpisuje.  
Obiskovalci poti po ostalih pokrajinah se spremljajo zgolj »po občutku« oziroma v 
oceni od celotnega števila turistov v kraju ali regiji, zato je resnejša kvantitativna 
analiza njihovega obiska na nacionalni ravni, pravzaprav nemogoča. Sicer 
predstavlja trženje in valorizacija ter ustrezno spremljanje gostov na pohodniških 
poteh še naprej težavo, saj gibanja in hoje v naravi ni moč pogojevati z 
vstopninami ali drugimi merljivimi instrumenti obiska (kot npr. v muzejih), saj je 
gibanje svobodno in ga je po območjih urejenih poti prepovedano omejevati 
oziroma zanj posebej zaračunavati (razen ogledi posameznih znamenitosti,...). 
Sicer pa se tudi na tem področju v zadnjem času pojavljajo določeni zapleti, kar je 
razlog za pripravo besedila Zakona o planinskih poteh, ki je predložen v 
obravnavo in potrditev državnemu zboru RS.  
 
Pohodništvo nudi možnost trajnostnega razvoja podeželja in dopolnjevanja 
različne, posebno wellness turistične ponudbe, oživitve dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah in pozitiven vpliv na vzpostavitev ugodnejših demografskih in 
gospodarskih trendov na obmejnih predelih države oziroma njenih drugih 
demografsko ogroženih predelih.   
 
V predlogu Zakona o planinskih poteh je navedeno, da ima »planinstvo, ki temelji 
na doživljanju narave kot posebne vrednote, neprecenljiv pomen za ohranjanje 
kulturnega in etičnega odnosa ljudi do narave in je eden od temeljev okolje 
varstvenega gibanja. Zato lahko bistveno prispeva k trajnostnemu razvoju gorskih 
območij, saj je za prebivalce gora pomemben dejavnik gospodarskega razvoja. 
Danes je pomen planinstva predvsem v prijetnem, sproščenem in aktivnem 
preživljanju prostega časa, v zdravem naravnem in socialnem okolju, v izgradnji 
svobodne, ustvarjalne in vsestransko razvite osebnosti, v obnavljanju in 
ohranjanju psihičnih in telesnih sposobnosti na visoki ravni. Preprosto gibanje 
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(prevladuje hoja), združeno s poglobljenim stikom z naravo, finančna dostopnost, 
razvejana planinska organizacija in tradicija so dejavniki vzpodbujanja gorniške 
dejavnosti. Zaradi pokrajinskih značilnosti, prostočasne množične športno 
rekreativne dejavnosti in kakovostnega učinka za spreminjanje in zadrževanje 
zdravega psihosomatskega statusa je planinstvo postalo identiteta in vrednota 
slovenskega naroda in državljanov Republike Slovenije«32.  
Tovrsten opis planinstva in njegovega pomena,  ponudbe lahko v skladu z 
značilnostmi in posebnostmi slovenske pokrajine, razširimo na celoten pojem in 
produkt pohodništva ne le na njegov prioritetni oziroma primarni »planinski del«. 
 
V zadnjem desetletju je prišlo do naraščanja zavesti o pomenu ohranjanja 
naravnega okolja, zato bodo počitnice v prihodnosti še pogosteje načrtovane kot 
dogodek v naravnem okolju. 
Po uradnih statističnih podatkih v planinskih kočah, v zadnjih letih, v povprečju 
prespi nekaj čez 70.000 gostov, po ocenah predstavnikov PZS, pa se njihovo 
število giblje krepko preko 1 milijona.  Zaradi bogastva naravnega okolja ima 
Slovenija dobre pogoje za  zadovoljitev glavnih motivov potovanj gostov, ki 
prihajajo iz njenih glavnih emitivnih trgov Nemčije, Italije, Nizozemske, Avstrije, 
držav nekdanje Jugoslavije,...  
 
Slovenija v tem trenutku pravzaprav ne razpolaga z razpoznavnimi pohodniškimi 
proizvodi tako doma kot v tujini, ima pa kar nekaj znanih imen osvajalcev 
najvišjih in najzahtevnejših tujih vrhov, ki bi lahko pripomogli tudi k 
razpoznavnosti pohodniške ponudbe lastne dežele.   
Ključna nevarnost za razvoj proizvoda pohodništva je morebitno nesodelovanje ali 
ne dovolj aktivno in ciljno usmerjeno sodelovanje ključnih razvojnih partnerjev pri 
reševanju pereče problematike razvoja pohodniške ponudbe. Največja priložnost 
pa se skriva v povečanju razpoznavnosti Slovenije, kot dežele z idealnimi pogoji 
za doživljanje in izvajanje pohodniške aktivnosti, primerne za različne starostne in 
interesne skupine pohodnikov. Zato je potrebno oblikovanje konkretnih, tržno 
zanimivih pohodniških proizvodov oziroma programov ter vzpodbujanje 
konkurence med komercialnimi organizatorji le teh in izvajalci posameznih 
storitev. 
 
V Strategiji trženja slovenskega turizma 2003-2006, je zapisano, da so »Plavanje 
in kopanje, pohodništvo, kolesarjenje, zdravje in wellness ponudbe, ki morajo biti 
v prihodnosti glavne promocijske teme. Na teh področjih še vedno obstaja znaten 
tržni potencial«33. 
 

                                                 
32 Vir: Uvod k Predlogu Zakona o planinskih poteh, 2004 
 
33 Vir: Strategija trženja slovenskega turizma 2003 – 2006, STO 2002 
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3. TRENDI NA PODROČJU TURIZMA IN 
POHODNIŠTVA  
 
3.1. Splošni svetovni in domači trendi turističnega trga  
 
Trendi razvoja turistične dejavnosti se gibljejo v smeri zagotovitve varnosti 
turistov in zadovoljevanje emocionalnih in duhovnih potreb. Obdobje 
informacijskih tehnologij in tehnološke revolucije se spreminja v dobo doživetij in 
uresničevanja fantazij, v tako imenovano »Družbo sanj« oz. »Dream society«. 
Ljudje – turisti si v prvi vrsti želijo aktivnosti in doživetij, ki zavzemajo 
primarno pomembnost pri izbiri turistične ponudbe, spoznavanje in uživanje 
življenja je najpomembnejše. Iz navedenega izhaja tudi rast povpraševanja in 
želje po avtentičnih izkušnjah vključno s kulturo, naravo in 
izobraževanjem in zavedanje o ohranjanju okolja in trajnostnem razvoju. 
 
Ključni razvojni in marketinški faktorji, ki vplivajo in bodo v prihodnjih 
letih vplivali na razvoj turističnega trga se nanašajo na demografske in 
kulturne spremembe, politično in gospodarsko stanje, spremenjen način 
življenja, globalizacijo. 
 
Nekateri najpomembnejši trendi, ki bodo vplivali na turistično povpraševanje so34: 
- Cenejše, krajše, doživljajske in intenzivnejše počitnice. Potovanja bodo v 

prihodnosti cenejša, krajša a intenzivnejša. Več potovanj bo bliže domu. 
Pričakovana je hitrejša rast kontinentalnih in počasnejša rast 
medkontinentalnih potovanj. Vsekakor bo večja mobilnost in frekvenčnost 
prebivalstva; 

 
- Specializirana in izobraževalno naravnana potovanja. Potovanja so vedno bolj 

specializirana in so izobraževalno naravnana saj si obiskovalci krajev želijo 
poleg počitka tudi spoznavanje novih krajev, običajev, kulture in ljudi. 
Počitnice niso zgolj potrošnja namreč tudi investicija v svoje znanje. Zato je 
vedno bolj pomembna segmentacija, zaradi katere se poveča priložnost za 
manjše in srednje velike turistične ter gostinske ponudnike, ki ponujajo 
kakovostne storitve; 

 
- Maksimalizacija užitkov v minimalnem času. Čas je vedno bolj dragocen, zato 

želijo obiskovalci maksimalizacijo užitkov v minimalnem času. Na eni strani se 
pojavijo povpraševanja po kratkih oddihih, tematskih parkih, športnih in 
sprostitvenih centrih (wellness turizem), križarjenjih, na drugi strani pa se 
odpira trg za tiste, ki se želijo spočiti, oddahniti od stresnega vsakdanjega 
življenja, uživati brez aktivnosti in sprejemanja odločitev, kjer postajajo še 
posebej zanimiva »ali inclusive« potovanja v turističnih območjih; 

 
- Rast individualnih potovanj. Pričakujemo lahko hitrejšo rast individualnih 

potovanj, kar med drugim pomeni upad tradicionalnih letalskih potovanj (še 

                                                 
34 Trendi so predstavljeni v napovedih Evropske potovalne komisije (ETC) 
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vedno se čutijo posledice 11. septembra), občuten porast »touring« počitnic. 
Potovanja bodo prilagojena manjšim in fleksibilnejšim skupinam; 

 
- Večja vrednost za manj denarja. Gostje bodo pričakovali večjo vrednost za 

manj denarja, kar pomeni porast povpraševanja po cenejših potovanjih toda 
kakovostnejših storitvah (nizko cenovni prevozi – npr. Easy jet, prenočišča). 
Povečuje se povpraševanje po hotelih in skupno oblikovanih produktih, ki 
nudijo storitve, ki goste zadovoljijo v pričakovanjih glede namestitve in 
dopolnilne dodatne programske ponudbe in povpraševanje po različnih 
kombinacijah in možnostih luksuznih in povprečnih oz. cenejših storitvah in 
produktih; 

 
- »Online« in »last minute« rezervacije. Elektronska tehnologija bo spreminjala 

način življenja in še naprej vplivala na razvoj potovalne industrije. Vedno več 
bo »online rezervacij« in povečalo se bo število »last minute« potovanj. S 
pomočjo centralno podatkovnih baz bomo spoznavali potrošnikove navade, 
internetna video tehnika pa bo omogočala vnaprejšnji pogled v vse kotičke. 
Vsekakor predstavlja izziv za turistične delavce generacija, ki je zrasla z 
računalniki, masovnimi mediji, z drugačnimi vrednotami; 

 
- Varne destinacije. Zaradi vedno večje ozaveščenosti prebivalstva o varovanju 

okolja in pomena varnosti so vedno bolj privlačne čiste, urejene in varne 
destinacije; 

 
- Porast poslovnega turizma: Motiv poslovnega potovanja je v porastu, vendar 

je rast predvsem odvisna od trženja, ki temelji na ponudbi paketov za 
poslovne goste, ki se navezujejo na posebne dogodke in konference. Potrošnja 
poslovnih gostov je višja kot pri počitniških gostih, vendar pa poslovna 
potovanja postajajo bolj varčna in časovno osveščena. So zelo zahtevni gostje 
in imajo zelo dobro izoblikovan občutek za razmerje med ceno in kakovostjo 
ponudbe; 

 
- Vse večji delež starejše populacije. Upadajoča stopnja rasti prebivalstva 

posledično vpliva na vse večji delež starejše populacije v industrializiranih 
deželah. Le ti potujejo v oddaljene destinacije in na kulturno obarvana 
potovanja, kjer tudi vedno več trošijo;  

 
- Porast samskega in seniorskega turizma. Vzporedno z demografskimi 

spremembami postaja trg vedno bolj segmentiran zato je tudi vedno večji 
porast samskega in seniorskega turizma, trg družinskih počitnic ostaja še 
vedno na enaki stopnji;  

 
- Povečevanje izdatkov za potovanja. Izdatki za potovanja rastejo hitreje kot za 

druge dobrine na račun vse pogostejših in krajših potovanj;  
 
- Vedno bolj izrazita sezonska nihanja. Turisti bodo iskali nove privlačne, 

zanimive destinacije kot alternativa klasičnim, sezonskost postaja trženjska 
priložnost in ne problem, ki pa zahteva večjo usklajenost med privatnim in 
javnim sektorjem; 
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- Trend »nazaj k naravi« in povečevanje povpraševanja po ekoloških turističnih 
produktih. Da bi preprečili uničenje, ki ga povzroča predvsem masovni turizem 
in ohranili pozitivne učinke, ki ga ima za lokalno prebivalstvo in za turiste, se v 
svetu poudarja turizem kot trajnostni razvoj. V najširšem smislu trajnostni 
razvoj pomeni, da skrbimo za nenehni razvoj tako, da poskušamo svoje 
potrebe danes zadovoljiti oz. razviti v tisto smer, ki ne bo škodila naslednjim 
generacijam oz. ne bo degradirala okolja. Trajnostni razvoj se nanaša na 
ohranjanje kulturne dediščine, varovanje naravnega okolja in socialnih 
odnosov, pri čemer je bistveno, da se dviga raven kakovosti življenja v 
celotnem okolju. 

 
3.2 Trendi gibanja turističnega povpraševanja v letu 
200435 
 
Leta 2004 je po svetu potovalo 760 milijonov turistov, kar predstavlja 10-
odstotno rast v primerjavi z letom 2003, kar je rekordna rast v zadnjih dvajsetih 
letih. Leto 2004 je minilo v znamenju zanesljivega vzpona azijsko-pacifiške regiji 
po izgubah, ki jih je povzročil SARS, vrnitve Amerike in prerazporeditve turističnih 
tokov med Evropo in Ameriko zaradi učinka razmerja med dolarjem in evrom, po 
ocenah WTO pa rekordne rezultate decembrski dogodki v Jugovzhodni Aziji naj ne 
bi zamajali. 
 
Daleč nadpovprečno rast je zabeležila azijsko-pacifiška regija in sicer kar 29-
odstotno. Z 21 odstotki večjim izkupičkom na strani prihodov se je izkazal tudi 
Bližnji Vzhod, lani pa je dvoštevilčno rast zabeležila celo Amerika (čeprav še 
vedno ni ulovila številk iz leta 2000). Evropa se je uvrstila po odstotku rasti za 
Afriko, ki je iztržila 7 odstotkov več popotnikov – tako je bila Evropa kot siceršnja 
svetovna destinacija številka ena s štirimi odstotki pod povprečjem, a vseeno nad 
rezultati leto poprej. K povečanju na 414 milijonov turistov je največ prispevala 
prav Srednja in Vzhodna Evropa z 11 odstotki in Severna Evropa s sedmimi 
odstotki rasti (Južna, Mediteranska in Zahodna Evropa le z dvema odstotkoma). 
 
Trend gibanja turističnega povpraševanja v Srednji in Vzhodni Evropi je Svetovna 
turistična organizacija napovedala že pred nekaj leti (na prelomu tisočletja), v 
okviru te regije pa je največje (in nadpovprečne) stopnje rasti napovedala prav za 
Hrvaško in Slovenijo. 
Leto 2004 pa je tudi prineslo spremembe v slovenski statistiki. Med tujci so v 
številkah prevladali italijanski gostje, ki jih je bilo kar za 9 % več, opravili pa so 
za 8 % več prenočitev in na ta način na prvem mestu tudi po številu nočitev 
zamenjali sicer dobro usidrane Nemce (teh je bilo za 4 % več, a so prespali za 5 
% manjkrat). Poleg tega so tako pri prihodih kot tudi pri prenočitvah Francozi 
prehiteli Madžare, gostje iz Velike Britanije pa so pri prenočitvah prehiteli do še 
lani četrte Hrvate. 
 
Slovenijo je v letu 2004 obiskalo 2,3 milijona turistov, kar je za 4% več glede na 
leto 2003. V skupni bilanci se je število tujih gostov povečalo za 9 % (na nekaj 
manj kot 1,5 milijona prihodov), število prenočitev tujih gostov pa povečalo za 4 

                                                 
35 Vir : SURS in WTO 
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% (na 4,3 milijona nočitev). Število prenočitev domačih gostov pa zmanjšalo za 3 
%. V korak z rastjo svetovnega turizma pa gre tudi slovenski devizni priliv, ki je v 
enajstih mesecih preteklega leta zabeležil 10-odstotno rast, nad to stopnjo rasti 
pa je povečanje prav v tistem osrednjem delu, pri turističnih podjetjih (za 16 
odstotkov). 
 
3.3. Napoved rasti turističnega povpraševanja do leta 
2020 za Evropo36 
 
Po napovedih Svetovne turistične organizacije se bo obseg evropskega turizma v 
naslednjih letih podvojil, Srednja in Vzhodna Evropa pa bosta Zahodno Evropo 
izrinili iz vrha lestvice najbolj priljubljenih destinacij. Mednarodni prihodi v Evropo 
naj bi narasli do leta 2020 na 717 milijonov letno. Letna rast bi bila 3%, kar je 
pod svetovnim povprečjem, ki znaša 4,1%. K temu bodo pripomogla pogostejša 
inozemska potovanja, ki se bodo zgodila zunaj evropske tradicionalne sezone in 
tako pripomogla k stabilnosti turistične industrije. Evropa bo še naprej ostala 
svetovna destinacija številka 1, čeprav se bo njen delež v svetovnem kolaču v 
naslednjih dveh letih zmanjševal. Napovedi za posamezne države kažejo, da bo 
Francija ostala najprivlačnejša turistična destinacija, Nemčija pa še vedno 
predstavlja največji emitivni trg. 
 
Napoved rasti turističnih potovanj glede na destinacijo prihoda je prikazana v 
tabeli in grafu. Absolutni podatki so podani v milijonih. 
 
Tabela 1 : Napoved rasti turističnih prihodov glede na destinacijo prihoda do leta 
2020 
 
v mio Bazno leto 

1995 
Napoved 
2010 

Napoved 
2020 

Povprečna 
letna rast 
v % 

Tržni delež 
1995 

Tržni delež 
2020 

Svet 565 1006 1561 4,1 100 100 
Afrika 20 47 77 5,5 3,6 5,0 
Amerika 110 190 282 3,8 19,3 18,1 
Vzhodna Azija in 
Pacifik 

81 195 397 6,5 14,4 25,4 

Evropa 336 527 717 3,1 59,8 45,9 
Bližnji vzhod 14 36 69 6,7 2,2 4,4 
Južna Azija 4 11 19 6,2 0,7 1,2 
Vir : www.world-tourism.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 www.world.tourism.org  
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Graf 1 : Grafični prikaz napovedi rasti turističnih prihodov glede na destinacijo 
prihoda do leta 2020 
 

 
           Vir : www.world-tourism.org 
 
 
3.2.   Trendi razvoja in trženja pohodništva v tujini in v 
Sloveniji 
 
Trendi razvoja pohodništva v tujini in v Sloveniji 
 
Trend pohodništva pri nas in tudi v svetu stalno narašča. To lahko pripišemo 
predvsem številnim dobrim lastnostim oz. prednostim, ki jih človeku sodobnega 
časa nudi pohodništvo.  
 
Danes pohodništvo pokriva priljubljene motive sodobnega načina življenja, kot so 
dobro počutje, zdrav način življenja, aktivno in sproščeno preživljanje prostega 
časa v naravi, nabiranje energije in ohranjanje psihične in fizične vitalnosti. 
 
V kombinaciji z različnimi podzvrstmi, kot so hoja s palicami, zimska hoja in 
podobno, predstavlja pohodništvo v sodobnem načinu življenja nov trendovski 
šport 37. 
 
Zgoraj navedeni splošni trendi, ki bodo oblikovali turizem v prihodnjem obdobju 
(5 – 15 let), v večini zelo pozitivno vplivajo na razvoj pohodništva. To nam 
potrjujejo tudi številne raziskave, ki že vrsto let potekajo na Marburški univerzi, 
pod vodstvom dr. Rainerja Brämerja38. V posamezno raziskavo je bilo vključenih 
preko 1000 pohodnikov v različnih nemških pohodniških področjih, ki so jih 
spraševali tudi o motivih in navadah preživljanja prostega časa. Rezultati 
raziskave so pokazali naslednje trende :  
                                                 
37 Vir: Strategija trženja slovenskega turizma 2003-2006 
38 Vir: R. Bramer, Trendmarkt Wandern, Argumente fűr einen radikalen Perspektivwechsel, 
Referat im Rahmen des Reisemarktes Kőln International 11/99 



Strategija razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji  

 

© Hosting d.o.o.  40

- Povečana skrb za varnost; pohodniški gost izbira privlačne čiste, urejene in 
varne destinacije. 

- Krajše, doživljaljske in intenzivnejše počitnice; vodilni motiv je 
doživljanje narave, preživljanje prostega časa v naravi in s tem tudi ohranjanje 
psihične in fizične vitalnosti; počitnice so krajše a intenzivnejše; pohodniki se 
težje odločajo za oddaljena potovanja (medkontinentalna), rajši potujejo z 
osebnim avtomobilom ali vlakom. 

- Specializirana in izobraževalno naravnana potovanja; poleg vodilnega 
motiva kot je doživljanje narave, preživljanje prostega časa v naravi, šport in 
rekreacija in podobno, so motivi pohodniškega gosta tudi raziskovanje, 
spoznavanje novih krajev, kulture, običajev in tudi druženje z domačini. V tem 
primeru se poveča priložnost za manjše in srednje velike ponudnike, ki 
ponujajo kakovostno in specializirano storitev. 

- Rast individualnih potovanja, ne vnaprej organiziranih potovanj; trend 
srednje generacije pohodnikov (20 – 40 let) so individualna potovanja; »ne 
marajo« paketnih ponudb in veliko raje rezervirajo direktno.  

- Večja vrednost za manj denarja; tudi pohodniški gost pričakuje večjo 
vrednost za manj denarja. Je zahteven gost, povprašuje predvsem po 
privatnih sobah in apartmajih, gostiščih, penzionih in manjših, družinskih 
hotelih, ki pa morajo poleg namestitve nuditi tudi dodatne programske 
ponudbe predvsem sprostitvenega značaja (saune, kopeli, masaže, bazeni). 
Kar pomeni, da se morajo ponudniki v kraju povezovati in skupaj oblikovati 
raznoliko in bogato pohodniško ponudbo, kjer gostje uporabljajo oz. koristijo 
storitve pri več ponudnikih, kar poveča izkoriščenost kapacitet in hkrati zniža 
stroške. 

- »Online« in »last minute« oz. »first minute« rezervacija; razvoj 
elektronske tehnologije vpliva tudi na razvoj pohodništva, kar se kaže tudi v 
porastu rezervacij preko interneta. Na porast rezervacij preko interneta vpliva 
tudi trend nižanja povprečne starostne dobe, ki je bila značilna za 
pohodniškega gosta do sedaj (+50). 

- Vedno večji pomen trajnostnega razvoja v turizmu; pohodniški gost je 
ekološko ozaveščen gost. 

- Podaljšanje sezonskosti; pohodniški gost ne potuje samo v glavni sezoni, 
ampak tudi izven, tako imenovanih, glavnih sezon (predvsem poletje). 
Prilagaja pa se seveda klimatskim razmeram posamezne pokrajine. 

- Povezovanje z drugimi turističnimi produkti ; osnovna aktivnost oz. motiv 
pohodniškega gosta, zaradi katerega je obiskal izbrano destinacijo je še vedno 
hoja v naravi, a kljub temu se pohodniški gost poslužuje tudi drugih 
komplementarnih produktov kot so npr. kolesarjenje, adrenalinski športi, 
alpinizem, plavanje in sprostitvene predvsem wellness storitve. V tem primeru 
zopet stopi v ospredje povezovanje ponudnikov in skupne trženjske aktivnosti 
tudi v samem kraju. 

- Razvoj infrastrukture in dodatne izvenpenzionske ponudbe; z 
zahtevnostjo pohodniškega gosta se pojavlja potreba po razvoju infrastrukture 
in dodatne ponudbe predvsem ob samih poteh. Poti morajo biti vzdrževane, 
dostopne, označene, urejenimi razglednimi točkami, opremljene s klopmi za 
počitek in uživanje v naravi (razgledi), koši za smeti in podobno. Razvijajo se 
specializirani namestitveni objekti (lep primer je veriga »wandern hotels« v 
Avstriji, Nemčiji, Švici).     
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Trendi trženja pohodništva v Slovenij in v tujini 
 
V vseh slovenskih regijah obstajajo bolj ali manj intenzivno izdelani pohodniški 
programi oziroma prireditve, ki se izvajajo predvsem pod okriljem Planinskih 
društev. Pohodniške poti so običajno zajete v pohodniških zemljevidih, ki jih je 
moč dobiti (kupiti) na sedežih planinskih društev, TIC–ev, turističnih društev ali 
LTO–jev, kjer so običajno na voljo tudi vse informacije o pohodniški turi, njeni 
težavnosti, signalizaciji, možnosti najema vodnika, ponudbi ob turi in podobno.  
 
Pojavljajo se tudi posamezni izvajalci programov pohodništva, ki imajo izdelane 
eno ali večdnevne programe za različne ciljne (predvsem tuje) skupine gostov, ki 
vključujejo spoznavanje narave, kulturne in zgodovinske dediščine in  seveda tudi 
namestitev, gostinsko ponudbo… Pri trenutnih aktivnosti v povezavi s proizvodom 
pohodništva v Sloveniji, lahko govorimo o informativnih oziroma trženjsko 
komunikacijskih aktivnostih (promocijski material, internet,..), v manjši meri pa 
prav tako tudi že o prodajnih aktivnostih, ki ji izvajajo trenutno še relativno redki 
ponudniki pavšalnih turističnih paketov.39 
 
Primer dobre domače prakse je npr. že omenjeni projekt oziroma »Programi po 
poteh dediščine od Idrijce do Kolpe«, ki vodijo gosta po (tematskih) poteh 
dediščine od Idrijce do Kolpe, ter ga usmerjajo do privlačnih turističnih 
zanimivostih, podajajo informacije o gostinskih ponudnikih, možnostih 
prenočevanja, nakupov izdelkov domače obrti in mestih, kjer se dobijo dodatne 
informacije.40  
Drug primer aktivnega trženja pohodništva kot samostojnega produkta pa je npr. 
ponudba  podjetja Koren sports in drugih podjetij Slovenije, ki ponuja samostojne 
trekking programe in aktivno sodeluje predvsem s specializiranimi tujimi 
organizatorji oziroma posredovalci tovrstne turistične ponudbe.41 
 
V primerjavi s Slovenijo primerljivimi pohodniškimi destinacijami, kot sta npr. 
Švica in Avstrija, je potrebno v prihodnje prav na področju trženja vzpostaviti 
jasno strategijo in usmeritve.  
 
Analiza, primerjava razvoja in trženja turističnih proizvodov, med njimi tudi 
pohodništva, pri nas in v tujini (Avstrija, Švica), kaže na naslednje trende trženja 
pohodništva42 : 
- Porast povpraševanja in on-line rezervacij preko nacionalnih, regionalnih 

in lokalnih turističnih portalov; predvsem v Sloveniji se pogreša ažurirana 
predstavitev posameznih ponudnikov, strani so narejene površno ter 
amatersko, manjkajo povezave na nacionalne, regionalne in lokalne turistične 

                                                 
 
39 vir: Analiza obstoječih in razvijajočih se turističnih proizvodov v Sloveniji, Center za 
interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije, Znanstveni inštitut za 
regionalni razvoj pri Univerzi v Mariboru, 2003 
40 http://www.slovenia-heritage.net/ik/slo/programi.stm 
41 Vir: http://www.koren-sports.si/programi-podjetja-alpin.html in 
http://www.humanfish.com/welcome.html  
42 Vir: ibid vir 24 
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portale. Tako na nacionalni kot na regionalni in lokalni ravni se opaža 
nesistematična predstavitev pohodništva, prav tako tudi povezave na 
rezervacijske sisteme posameznih ponudnikov na princip »drevesa«.  

- Razvoj (inovativnih, posebnih) in ciljno trženje pohodniških 
proizvodov; pohodniški proizvodi  za družine, seniorje, pare, raziskovalce 
flore in faune npr. opazovalci ptic, ipd. (na primer: Pohodniške ture v Alpah 
nudijo užitek čistega zraka, občudovanje gora in bistrih slapov, voda ter 
ponujajo možnost piknika v naravi, spanja v kočah brez elektrike in na slami 
kot nekaj kar urbanemu turistu manjka. To po čemer turisti povprašujejo po 
konkurenčnih cenah tudi plačajo. Ob tem so stroški tovrstne inovativne 
ponudbe res majhni, povpraševanje pa menda veliko).   

- Povezovanje ponudnikov in skupno trženje pohodniških proizvodov 
tako na mednarodni, nacionalni, regionalni kot lokalni ravni ; Lep primerov so 
npr. tematske transverzale in že omenjena veriga »wandern hotelov«. 

- Skupno trženje preko orodij tržnega komuniciranja različnih 
komplementarnih proizvodov ;npr. skupen promocijski material za gorsko 
kolesarjenje in pohodništvo, wellness in pohodništvo,  ipd. 

- »Last minute« oz. »first minute« rezervacija; ker je »last minute« 
finančno nezanimiv, so se marketinški delavci po agencijah in turističnih 
pisarnah Avstrije in Švice domislili popust »first minute« oz. čimprej turist 
rezervira tem več popusta (nikoli več kot 15%) dobi. 

 
3.3.  Identifikacija značilnosti »pohodniškega turista«43  
 

Specialni profil pohodniškega gosta v Sloveniji (še) ni izdelan, vendar so tovrstne 
raziskave npr. že nekaj letna stalnica raziskav v Nemčiji (enem naših 
najpomembnejših emitivnih trgov) in podajajo naslednje značilnosti pohodniškega 
turista.  
- Poglavitni motiv je gibanje v naravi in različna doživetja v povezavi z naravo in 

interesi posameznika, ki jih izraža skozi doživetja ob izbrani poti (dediščina, 
prireditve, wellness….).   

- Po izobrazbeni strukturi, se pohodnike uvršča med ljudi s povprečno višjo 
doseženo izobrazbo, v primerjavi s podatki povprečja nemškega prebivalstva. 
Preko 40 % pohodnikov, vključenih v raziskavo ima vsaj maturo ali 
visokošolsko diplomo. Med generacijo od 20-39 let pa ta odstotek preseže že 
50 % .  

- Generacija od 20-39 je tudi najštevilčnejša starostna skupina pohodnikov in 
lahko bi rekli, da pohodništvo v zadnjih letih osvaja predvsem ta, t.i. »high 
tech« generacija. Torej tisti, katerih delo je intenzivno, stresno, povezano 
večinoma s sedenjem v pisarnah in drugih zaprtih prostorih, pred 
računalnikom….  

- Povprečna starost nemškega pohodnika je nekoliko višja in znaša med 46 in 
51 let.  

- Pohodniki poti izbirajo na lastno pest, v skladu z osebnimi interesi. Najraje jih 
prehodijo skupaj s partnerjem ali v skupini prijateljev, saj se počutijo bolje kot 
v organizirani vodeni skupini.  

                                                 
43 Vir : R. Bramer, Trendmarkt Wandern, Argumente fűr einen radikalen 
Perspektivwechsel, Referat im Rahmen des Reisemarktes Kőln International 11/99 
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- Užitek v naravi in njeno opazovanje ob poti je še vedno najvišje ovrednoten 
motiv pohodnikov za preživljanje prostega časa v naravi. »novodobnim« 
pohodnikom ne ugajajo pohodniške »avtoceste«, namesto njih iščejo 
predvsem mirne, »odročne« poti.  

- Pohodniki se ob poteh prehranjujejo z lahkimi jedmi in najpogosteje osvežijo s 
pijačami, kot sta mineralna voda in sadni sok. Zato se po opravljeni turi 
»nagradijo« z originalno kulinarično ponudbo dežele, ki jo obiščejo. Za 
spremembo se včasih podajo še na kolo.  

- Pohodništvo ni omejeno le na eno sezono (npr.poletje), saj se pohodniki radi 
podajo v naravo tudi izven tega časa. 

- Na svojih poteh najraje prespijo v manjših nastanitvenih objektih, pri zasebnih 
ponudnikih prenočišč z družinskim vzdušjem. To jim pomeni več kot hoteli, ki 
sicer navadno nudijo več udobja. Storitev je ponavadi nočitev z zajtrkom oz. 
pol penzion, zelo redko ali skoraj nikoli polni penzion. 

- Najraje potujejo v gorske destinacije; izkazujejo nadpovprečno zvestobo 
enkrat izbrani destinaciji. 

- Stereotipnih pohodnikov (značilno oblačilo »kariraste srajce in pumparice«)  ni 
več. »Novodobni« pohodniki so oblečeni v oblačila in opremljeni z dodatno 
opremo (nahrbtniki, čutarice, cepini,...) visokega cenovnega razreda. 

- So zahtevni in občutljivi na slabo vzdrževane, pomanjkljivo označene poti, 
nepregledne karte in podobno. 
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4. STRATEGIJA TRŽENJA TURISTIČNEGA PROIZVODA POHODNIŠTVA  
4.1. Sistem(izacija) pohodniških poti (slika 1) 
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Določitev vrst pohodniških poti in njihova sistematična delitev je naloga, ki se je 
lahko lotimo na različne načine. Pri izbiri kriterijev, po katerih so pohodniške poti 
razdeljene v nadaljevanju, pa smo se ozirali predvsem na osnovne značilnosti 
posamezne poti, njihov pomen v okolju in trženjski vidik ponudbe.  
Glede na proizvod pohodništva v širšem evropskem prostoru in trendu tovrstne 
ponudbe pa je potrebno poudariti, da v globalu ločimo dve skupini pohodniških 
poti- tiste, ki so primarno pohodniške (večinoma v gorskem svetu, zavarovanih 
območjih in drugih dostopno omejenih območjih, glede na način dostopa) in tiste, 
ki se povezujejo z ostalimi načini dostopa, npr. s kolesom, s konjem ali tudi 
avtomobilom in drugim prevoznim sredstvom. V Evropi najdemo največ 
kombiniranih poti, pohodniških »stezic«, ki so sicer najbolj v trendu, pa je manj.  
Glede na omenjeni skupini pa lahko v osnovi ločimo tudi pohodništvo kot 
primarni ali komplementarni turistični proizvod oziroma vsebino ponudbe 
posamezne destinacije, kar je povezano predvsem s ponudbo in danostmi 
posamezne pokrajine (npr. gorski svet-primarni proizvod, zaradi katerega turisti 
obiščejo destinacijo, Prekmurje-sekundarni oziroma komplementarni proizvod 
osnovni-primarni termalni privlačnosti destinacije) .  
 
Predstavitev sistema pohodniških poti v Sloveniji : 
 

Pohodniške poti so razdeljene po dveh glavnih kriterijih : 
- glede na vrsto poti in njene značilnosti ter tematiko oziroma po namenu ali  

motivu za hojo,  
- glede na prostorski obseg in pomen v okolju. 

 

Glede na prostorski obseg in pomen v okolju, vertikalno delimo poti na : 
- MEDNARODNE POTI oziroma poti mednarodnega/medržavnega pomena 

(so poti ki poleg Slovenije potekajo tudi po nekaterih sosednjih držav ali so 
sestavni del poti, ki poteka po sosednjih državah), 

- NACIONALNE POTI oziroma poti državnega ali nacionalnega pomena, ki 
potekajo po slovenskem ozemlju, 

- REGIONALNE POTI oziroma poti regionalnega pomena, ki potekajo po 
širšem  območju posamezne regije ter 

- LOKALNE POTI, ki so krajše in pomembne predvsem v lokalnem okolju, 
namenjene tako za uporabo domačinom (dvig kvalitete bivanja v lokalnem 
okolju), kot tudi turistom za dopolnitev primarne turistične ponudbe kraja. 

 

Po namenu oz. motivu za hojo ter osnovne značilnosti poti oziroma njihovo 
poglavitno tematiko, horizontalno delimo pohodniške poti na naslednje vrste: 

- ŠPORTNO-REKREATIVNE POTI , 
- TEMATSKE-TURISTIČNE POTI,  
- NARAVOSLOVNE UČNE POTI, 
- POTI PO ZAVAROVANIH OBMOČJIH, ki v svojih vrstah združujejo prve 

tri navedene poti . 
Pri tem je potrebno poudariti, da so vse pohodniške poti namenjene tako 
domačinom kot turistom. Njihov pomen in vloga v ponudbi celotne destinacije pa 
se spreminja glede na posamezni del države. Na Gorenjskem so npr. tudi  
pomemben primarni motiv obiska destinacije (predvsem planinske poti), medtem 
ko npr. na Primorskem večinoma predstavljajo zgolj dodatno dopolnilno ponudbo. 
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ŠPORTNO REKREATIVNE POTI so poti, kjer je osnovni motiv hoje gibalna 
dejavnost v naravi in jih delimo na : 

a.) planinske poti – le te so posebej vzdrževane s strani Planinske zveze 
Slovenije oziroma določenih Planinskih društev. Po potrebi so 
zavarovane in v celoti označene s planinsko (Knafelčevo) markacijo. Vse 
planinske poti načeloma, potekajo v pasu nad drevesno mejo, kjer ni 
gospodarske rabe prostora (razen pašništva in lova). Zaradi lažje 
prehodnosti terena, predvsem na predelih, kjer se nahaja tako 
imenovani varovalni gozd, so prav tako poti označene in markirane, za 
vzdrževanje  in označevanje pa skrbijo planinska društva. Znotraj 
planinskih poti poznamo obhodne in krožne. Delimo pa jih po 
zahtevnosti in sicer na lahke, zahtevne in zelo zahtevne. Zahtevnost poti 
mora biti jasno definirana v planinskih brošurah in drugih materialih ter 
na info točkah (info centri v dolinah, planinske koče,...). Motiv in način 
hoje je poleg sproščenega in aktivnega preživljanja prostega časa, v 
zdravem, naravnem ter socialnem okolju tudi ohranjanje psihičnih in 
telesnih sposobnosti na visoki ravni. 

b.) (rekreacijske) pešpoti – so naravne, urejene in v naravi označene 
poti, ki potekajo načeloma pod drevesno mejo. Skrbniki so različne 
organizacije npr. gozdna gospodarstva, lokalne turistične organizacije, 
turistična društva, lokalne skupnosti in drugi. Označevanje ni enotno in 
je odvisno od skrbnika. Motiv in način hoje je prav tako sproščeno in 
aktivno preživljanje prostega časa, v zdravem in naravnem okolju in 
ohranjanje psihičnih in telesnih sposobnosti na nižji ravni kot pri 
planinskih poteh (zahtevnost terena manj zahtevna). 

c.) Sprehajalne poti – so urejene in ne nujno v naravi označene poti, ki 
potekajo v naseljih in v bližini naselij. Skrbniki so predvsem lokalne 
skupnosti oz. komunalna podjetja, lahko pa tudi krajevne skupnosti, 
turistična društva in druge organizacije. Motiv in način hoje je predvsem 
sprostitev, uživanje svežega zraka, kratek sprehod, popoldanska 
rekreacija v naravi, ipd. 

Znotraj planinskih in ostalih športnorekreacijskih poti se pojavljajo:  
o Obhodne poti – transverzale ali obhodnice, so tiste prečne poti, ki 

povezujejo več točk in se začnejo na eni ter končajo v popolnoma 
drugi točki. Najbolj znana tovrstna pot je Slovenska planinska 
pot/transverzala, ki povezuje 69 obveznih točk od Maribora do 
Ankarana in je nacionalnega pomena. Po Sloveniji potekata tudi dve 
evropski pešpoti E6 in E7, osem planinskih organizacij iz različnih 
alpskih dežel pa je pripravilo tudi dolgo alpsko tansverzalo oz. 
obhodnico-Vio Alpino…. 

o Krožne poti, povezujejo točke z začetkom in koncem na isti točki 
npr. okrog Šaleške doline, Steklasova pohodna pot,… 

 
TEMATSKE - TURISTIČNE POTI so tiste poti, ki jih označujejo skupne lastnosti, 
posebnosti, tematika. Delimo jih na : 

a.) Poti kulturne dediščine npr. Po poti kulturne dediščine v občini 
Žirovnici, Po sledeh Soške fronte. 

b.) Poti naravne dediščine npr. Tolminska korita, Do Ajdovske jame 
(Krško), Vintgar.  

c.) Zgodovinske poti npr. Objem zgodovine (Loče). 
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d.) Etnološke poti npr. Čebelarsko – vinogradniška pot (Dolenja vas – 
Zdole). 

e.) Vinske in Kulinarične poti  (npr. Pohod po cvičkovi gazi ali sirarska 
pot…). 

f.) Romarske poti (Brezje, Ptujska Gora, Svete Gore ...). 
g.) Druge specializirane poti npr. poti, ki povezujejo energijske točke 

(Vurberg..), Po poteh Triglavskih pravljic (Mojstrana), Parenzana – pot 
zdravja in prijateljstva (Primorska). 

 
NARAVOSLOVNE - UČNE POTI so poti na katerih so obiskovalcem predstavljeni 
in razloženi predvsem naravni procesi, oblike in pojavi. Omenjene 
naravnogeografske značilnosti so ponavadi predstavljene z informativnimi, 
opozorilnimi tablami, informativnimi vodniki ali drugim informativno-promocijskim 
materialom, kot so npr. Zloženke ipd.,... 
Delimo jih na : 

a.) Gozdne učne poti - npr. Gozdna učna pot Hrastje. 
b.) Geološke poti npr. Gozdna in geološka učna pot Pekel (Žalec). 
c.) Geografske poti npr. Geografska učna pot Sv. Trojica (Slovenske 

Gorice), Kraška učna pot. 
d.) Druge poti npr. Naravoslovna in rudarska učna poti (med Golico in 

Stolom). 
 

POTI PO ZAVAROVANIH OBMOČJIH predstavljajo skupino vseh poti, ki 
potekajo po zavarovanem območju narave (npr. krajinski, regijski ali narodni 
park, naravni rezervati ali naravni spomeniki). Če je pot v zavarovanem območju 
narave je pri njeni vzpostavitvi in ureditvi ter tudi pri vzdrževanju poti, potrebno 
upoštevati pravila o označevanju zavarovanih območij in morebitne varstvene 
režime ipd. Poti po zavarovanih območjih lahko združujejo vse prej navedene 
vrste poti in sicer: 

a.) Športno rekreativne poti, kjer osnovni motiv hoje gibalna dejavnost v 
zavarovanih območjih npr. poti v Triglavskem narodnem parku, 
krajinskih parkih oz.regijskih parkih, naravnih rezervatih. 

b.) Tematske poti v zavarovanih območjih npr. Kulturna pot v Zgornji 
Radovni. 

c.) Naravoslovne-učne poti v zavarovanih območjih npr. Naravoslovna 
učna pot Šturmovec,… 

 
Tematika navedenih poti v sistemu se zaradi pestrosti okolja in različnih dolžin 
lahko prepleta, vendar se pot v sistem uvrsti po njenih najbolj množičnih ali 
najatraktivnejših značilnosti.  
Opisan sistem poti je pomemben predvsem zaradi vzpostavite centralnega 
informacijskega sistema, ki bo spremljal, evidentiral in jasno predstavljal 
razvejanost in bogastvo tovrstne ponudbe v Sloveniji. Identifikacija poti, ki 
izpolnjujejo pogoje za vključitev v turistično ponudbo, pa je pomembna tudi in 
predvsem z vidika (povezanega) trženja tovrstne ponudbe. Turistični proizvodi se 
bodo zaradi tovrstnega sistema lahko komunicirali in tržili po različnih kriterijih in 
sicer glede na mednarodno in nacionalno pomembnost vseh tematsko različnih 
pohodnih poti, ter glede na njihov regionalni ali lokalni pomen. Ob tem pa je 
možna tudi tematska združitev poti in njihovo sekundarno razvrščanje glede na 
pomen v okolju.   
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Sistemizacija pohodniških poti med drugimi prednostmi omogoča predvsem 
enostavnejše posredovanje informacij po različnih kriterijih poti, lažjo orientacijo v 
okolju, jasnejše oblikovanje pričakovanj in doživetij ob izbranih poteh, 
učinkovitejše trženje in oblikovanje pod-blagovne znamke v okviru turistične 
ponudbe Slovenije.  
 
4.2. Vizija razvoja turističnega proizvoda pohodništva v 
Sloveniji 
 
Vizija razvoja turističnega proizvoda pohodništva 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 proizvodov.  
Turistični proizvod pohodništva mora zato v bodoče postati jasno definiran 
proizvod aktivnih prostočasnih doživetij v naravi in kot tak še pomembnejši 
element komplementarne turistične ponudbe na celotnem področju Slovenije. 
Kot samostojen proizvod se bo v prvi vrsti ponujal in tržil predvsem v gorskem 
svetu in sredogorju, kot pomembne dodatne proizvodne vsebine osnovnim 
turističnim paketom pa se bo pohodništvo ponujalo tudi v nižinskih in obmorskih 
predelih države. Dodatna pohodniška ponudba bo v skladu s povpraševanjem in 
popularizacijo pohodniških aktivnosti, in aktivnem iniciranju pomembnosti in 
koristnosti gibanja v naravi, postajala vse bolj samostojna in povezana z ostalimi 
samostojnimi pohodniškimi produkti. 
 
Vizija razvoja produkta pohodništva v Sloveniji je zasnovana na dveh nivojih. In 
sicer tržnem in razvojno-izobraževalnem. 
Tržna smer vizije je usmerjena k oblikovanju atraktivne pohodniške ponudbe na 
nacionalni ravni, ki bo v prvi vrsti (predvsem tujcem) omogočala pohodniško 
spoznavanje Slovenije preko krovno določenih in urejenih pohodniških poti (npr. 
1044 glavnih poti) v povezavi z ostalo že obstoječo ali šele načrtovano pohodniško 
(in njej komplementarno) ponudbo. Spodbujanje komercialnih ponudnikov vseh 
potrebnih storitev (gostinstvo, nastanitve, oprema, zanimivosti in dogajanje ob 
poti...), spodbujanje konkurenčnosti, inovativnosti in kvalitete proizvodov ter 
povezovanje ponudnikov in umestitev ponudbe v mednarodni (predvsem 
evropski) prostor. Glede na trenutno, celostno še nepovezano pohodniško 
ponudbo, predlagamo trženje proizvoda pohodništva v okviru programov 
»aktivnih počitnic« (predvsem sezona 2005-2006). Kasneje, po 
organizacijskem razvoju in vzpostavitvi formalnega ali neformalnega združenja in 
sodelovanja na področju pohodništva v Sloveniji, po zgledu ostalih evropskih 
držav, pa oblikovanje in trženje pohodništva kot samostojnega in jasno 
prepoznavnega proizvoda Slovenije. To velja za njegovo celostno vsebinsko 
paleto in ne zgolj za planinske poti oziroma poti v alpskem predelu države, ampak 
v skladu s sodobnimi trendi tudi za izpostavitev poti, ki ob naravi združujejo še 
kulturne, enogastronomske in druge specifične danosti v ostalih predelih države. 
To pomeni, da se je potrebno na državnem nivoju zavedati, da pohodništvo ni le 
priložnost za Alpe (predvsem Julijske Alpe, ki jo zaradi boljše organiziranosti 

                                                 
44 Natančno število se določi po proučitvi terena in najboljšim logističnim povezavam 
(navedeno kot aktivnost v akcijskem načrtu) 
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trenutno tudi najbolje izkoriščajo), ampak je potrebno tovrstno povezovanje 
ponudbe in aktivnosti ter organizacijsko povezovanje, spodbujati tudi v predelih, 
kjer turistična ponudba še ni tako razvita oziroma je velikokrat predvsem 
nepovezana. 
Razvojno - izobraževalna vizija razvoja pohodniškega proizvoda pa se nanaša 
predvsem na aktivnejšo popularizacijo tovrstne rekreacijske aktivnosti v javnosti 
na domačem trgu (vključno z aktivno medijsko promocijo), osveščanje o pomenu 
hoje v naravi za zdravje in aktivnejše zastopanje tovrstnih vsebin v izobraževalnih 
procesih tako v okviru formalnega (osnovno) šolskega sistema, kot tudi v okviru 
ostalih tudi posrednih izobraževalnih aktivnostih, povezanih z rekreacijo in 
zdravim življenjem. Navedene aktivnosti so namreč pomembne za prepoznavanje 
pomena in vloge pohodništva za zdravo življenje in dolgoročno zagotavljajo večje 
povpraševanje po tovrstnem produktu tudi s strani domačih gostov.  
 
Celostno zasnovan proizvod pohodništva na edinstven način predstavlja bogastvo 
in raznovrstnost slovenske dediščine ter aktivnega doživljanja le te, oziroma 
vzpodbuja gibanje ter z njim povezan razvoj športnih aktivnosti v raznolikem 
naravnem okolju, različnih delov Slovenije. V skladu s sodobnimi trendi skrbi za 
zdravje in dobro počutje ter dopolnjuje pravzaprav vse vrste turistične ponudbe, 
posebno še športno rekreacijsko in wellness ponudbo. Pohodništvo kot celostni 
turistični proizvod Slovenije, mora postati razpoznavnejša in tržno bolje 
ovrednotena vsebina celotnega paketa turistične ponudbe.  
 
4.3. Opredelitev strateških ciljev z različnih 
vidikov/področij razvoja ponudbe 
 
Opredelitev strateških ciljev proizvoda pohodništva upošteva smernice oziroma 
kvalitativne in kvantitativne cilje, ki so bili postavljeni v nacionalni strategiji 
razvoja turizma in se nanašajo na doseganje ravnotežja med potrebnim 
varovanjem naravnih vrednot in kulturne dediščine, prostorskimi in turističnimi 
možnostmi razvoja. K njihovemu doseganju pa lahko učinkovito pripomore tudi 
intenzivnejši razvoj pohodništva 45: 
• povečati prepoznavnost Slovenije kot zanimive, atraktivne in varne turistične 

destinacije s pestrimi doživetji in raznovrstnimi oblikami turistične ponudbe na 
stičišču Alp in Jadrana, 

• ohranjati varovana naravna območja in opredeliti njihovo rabo za mirno, 
izobraževalno in doživljajsko pestro turistično ponudbo, 

• izboljšati splošno kakovost in konkurenčnost slovenske turistične ponudbe, še 
posebej na varovanih območjih, 

• povečati kakovost naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki postaja 
pomemben sestavni del slovenske turistične ponudbe, 

• izboljšati ponudbo posteljnih kapacitet v planinskih kočah, v mladinskih 
domovih in kampih, 

• povečati pestrost in kakovost ponudbe turističnih kmetij z raznovrstno dodatno 
ponudbo izdelkov domače obrti in ekološko pridelanih in predelanih živil. 

 

                                                 
45 Vir: Strategija slovenskega turizma 2002-2006, Vlada RS, 2002 
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Nacionalno postavljeni kvantitativni cilji razvoja, h katerim lahko, v sicer v zelo 
omejenemu deležu, pripomore tudi pohodništvo pa so naslednji46: 
• Povečati povprečno število nočitev za 7% letno do leta 2006, 
• povečati ponudbo za 1500 kakovostnejših ležišč (3 zvezdice) v hotelih 

družinskega tipa, v manjših hotelih, gostiščih, penzionih, zasebnih sobah in 
apartmajih (z razvojem vsaj 2 do 3 družinskih hotelov z približno 50-70 ležišči, 
ki bodo specializirani za potrebe pohodnikov oziroma bodo kombinirali 
ponudbo, primerno tudi za kolesarje in podobne aktivne počitnikarje in 
rekreativce, vendar v časovnem roku do leta 2010), 

• povečati število turističnih kmetij (izletniške turistične kmetije, vinotoči) na 
kapaciteto 6500 sedežev in število turističnih kmetij s prenočišči za najmanj 38 
novih do leta 2006. 

 
Strateški cilji razvoja in trženja proizvoda pohodništva: 

- vzpostavitev skupnega sistema delitve pohodniških poti na nacionalni ravni  
- vzpostavitev celostne mreže nacionalno identificiranih in trasiranih 

pohodniških poti, ki bodo združevale raznovrstno in kvalitetno vsebino na 
vseh ravneh ponudbe in bodo, ob pešačenju, omogočale spoznavanje 
celotne Slovenije 

- vzpostavitev ustreznega tržnega komuniciranja in pod-branda ali branda 
pohodništva v okviru slovenske turistične ponudbe, 

- ustreznejša ekonomska valorizacija pohodniške ponudbe, 
- dolgoročna kakovost in konkurenčnost produkta na izbranih emitivnih trgih,  
- partnersko povezovanje pri trajnostnem in načrtnem razvoju proizvoda, 
- vzpodbuda za ureditev zakonskih podlag za urejanje, vzdrževanje in 

označevanje pohodnih poti, 
- dvig razpoznavnosti proizvoda pohodništva v tujini in dostopnost, 

razpoznavnosti in atraktivnost tovrstne ponudbe na mednarodnih trgih,  
- dvig ozaveščenosti in izobraženosti s področja zdravega življenja in vloge 

hoje pri tem, ozaveščenosti za trajnostni odnos do narave ter odgovoren 
odnos do vseh dejavnikov ponudbe in raznolikega načina življenja v okviru 
prostočasne ponudbe lastne dežele (lokalno, regionalno in nacionalno), 

- enakomernejši razvoj ponudbe na nacionalni ravni in prispevek pohodniške 
ponudbe k povečanju atraktivnosti celostne ponudbe posamezne 
destinacije, 

- posredni prispevek k povečanju zasedenosti nastanitvenih kapacitet in 
povečanju turistične potrošnje zaradi turistično gostinske ponudbe ob poti, 

- vključitev v mednarodne/evropske pohodniške spletne ponudbeno  
informacijske baze (Nemčija, Švica, Avstrija…), 

- celostna sistematična baza pohodniških poti (z aktivnimi e-povezavami na 
posamezno samostojno predstavitev poti) in aktualizacija spletnih 
predstavitev poti s shematskim prikazom zahtevnosti/prerez poti, 
fotografskimi posnetki poti v naravi in možnostjo realnega spoznavanja poti 
preko spleta (primer – page),  

- aktivnejša povezava z evropskimi kulturnimi in drugimi tematskimi potmi, 
- povezava vsebin in trženja s kolesarskimi, konjeniškimi in drugimi 

podobnimi potmi, 

                                                 
46 Vir: ibid 
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- ureditev razmerij in statusa pohodniških vodnikov ob proučitvi zakonskih 
možnosti in omejitev ter predlogov morebitnih sprememb ob predpostavki 
doseganja dogovora oziroma kompromisa med različnimi možnimi izvajalci 
(gorski vodniki, planinski vodniki in turistični vodniki-predvsem za vodenja 
po nevisokogorskih oziroma nezahtevnih poteh), 

- oblikovanje novih delovnih mest v okviru vodenja in prodaje aranžmajev in 
opreme, 

 
Po oblikovanju in sprejetju osnovnih kriterijev pohodniške ponudbe (poti) v skladu 
z njihovo sistematično opredelitvijo:  

- izbor približno 10 glavnih poti do leta 2010 glede na predlagano razvrstitev 
v okviru kategorij oziroma tematik poti, ki bodo celostno prepredle 
Slovenijo in na najboljši možni način predstavile kar največ njenih 
zanimivosti in posebnosti (športno rekreacijske, tematsko-turistične poti, 
naravoslovno učne ter poti po zavarovanih območjih), 

- zagotavljati stimulativne možnosti razvoja vsaj 2 družinskih hotelov s 
približno 50-70 ležišči, ki bodo specializirani za potrebe pohodnikov oziroma 
bodo kombinirali ponudbo, primerno tudi za kolesarje in podobne aktivne 
počitnikarje in rekreativce, vendar v časovnem roku do leta 2010, 

- izdelava promocijskih materialov in informacijskih brošur za proizvod 
pohodništva na nacionalnem nivoju, ki bodo celostno predstavljali vso 
slovensko pohodniško ponudbo, s poudarkom na predelih, ki ponujajo 
samostojne tržne proizvode pohodništva, kot primarno ponudbo pokrajine; 
nadaljnja izdelava promocijskih materialov na regionalni in lokalni ravni, ki 
bodo izključno tržno proizvodno naravnana in bodo ponujala konkretne 
ponudbe s ceno, trajanjem, zahtevnostjo in primernostjo poti za 
posamezne skupine pohodnikov, vsebino, organizatorjem…. (npr. pohodne 
poti za družine, generacijo 50+ oziroma aktivne seniorje, mlajšo aktivno 
generacijo,…), 

- vzpodbuditi pripravo in izdajo vodnikov po poteh po posameznih območjih, 
- izdelava skupne spletne predstavitve vseh pohodniških poti (produktna 

podstran STO) z osnovnimi informacijami o vsebini, dodatni oziroma 
informacijski ponudbi in rezervacijskim sistemom, ki bi poleg klasičnih 
pohodniških ponudnikov (hoteli, turistične agencije, vodniške službe,...), 
vključeval tudi planinske koče (vsaj najbolj frekventne),  

- priprava aktualnega kartografskega materiala tudi v 3D izvedbah in na 
elektronskih medijih, 

- vzpodbujanje vzpostavitve ustrezne dodatne ponudbe ob poteh v skladu z 
zahtevami zakonodaje in okolja oziroma ob upoštevanju trajnostnih načel 
razvoja (oživitev in prodaja izdelkov domače obrti, ponudba ekološko 
pridelane oziroma zdrave prehrane-sadje, mlečni izdelki, zelenjava….., 
vzpodbujanje organizacije dogodkov ob poteh,…).  
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CILJI POSAMEZNIH DELEŽNIKOV, KI OBLIKUJEJO PROIZVOD POHODNIŠTVA 

POHODNIKI 
(obiskovalci poti) 

OKOLJE-NARAVA 

SKRBNIKI POTI  

SOCIOLOŠKO 
OKOLJE  

PONUDNIKI 
turističnih 
storitev ob 
posamezni poti in 
v destinaciji 

- Urejene in označene poti, enostavna orientacija v naravi.  
- Doživetja, odkrivanje destinacije, pristnost okolja in zanimivost ponudbe.  
- Dodatne storitve ob poti (gostinstvo, rekreacija, informacije ...). 
- Izpolnjevanje pričakovanih koristi različnih segmentov povpraševanja. 
- Dobra informiranost o poteh pri ponudnikih v destinaciji in ustrezen usmerjevalno-informacijski 
sistem na terenu.  

- Dodatna ponudba za pritegnitev gostov oziroma njihov daljši postanek v destinaciji.  
- Možnosti investiranja v dodatno ponudbo ob poti.  
- Povečevanje turističnih prihodkov oziroma potrošnje v destinaciji. 
- Konkurenčnost in hkrati komplementarnost posamezne destinacijske ponudbe na nacionalni ravni. 
- Učinkovito upravljanje, oblikovanje in trženje pohodništva v povezavi z ostalimi turističnimi  
proizvodi ali samostojno, s partnerskim pristopom med javnim in zasebnim sektorjem.  

- Možnost dodatnih prihodkov iz dejavnosti vodenih ogledov ter izdelave in prodaje spominkov in 
brošur o poteh. 

- Urejenost okolja ob poti (razgledne točke, klopi za počitek, koši za smeti.....) in označenost poti  
Učinkovito upravljanje, oblikovanje in trženje proizvodov s partnerskim pristopom med javnim in 
zasebnim sektorjem. 
- Vzdrževanje poti in zagotovitev financiranja potrebnih vzdrževalnih aktivnosti posamezne poti. 
- Promocija poti in njeno povezovanje z ostalo ponudbo.  

- Ohranjanje raznovrstne dediščine in oblikovanje ponudbe pohodniškega proizvoda v skladu z načeli 
trajnostnega razvoja turizma in ob upoštevanju zahtev na zavarovanih območjih.  

- Učinkovito in redno saniranje nastalih poškodb poti (nastalih v naravi ali zaradi človeškega faktorja). 
- Minimiziranje posledic morebitnih večjih poškodb zaradi naravnih nesreč (plazovi, potresi...).  

- Možnost dodatnega zaslužka - nova delovna mesta.  
- Identifikacija lokalne javnosti z razvojnimi možnostmi turizma na nacionalnem nivoju. 
- Vzgoja za trajnostno skrb za naravo in trajnostni turizem. 
- Ohranjanje in spodbujanje identitete območja.  
- Oživitev in ohranjanje naravne in kulturne krajine ter ostale dediščine.  
- Poživitev dogajanja in privlačnosti posameznega območja.  
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• Jasno pozicioniranje proizvoda pohodništva v okvir tržno usmerjene turistične ponudbe. 
• Upravljanje, oblikovanje in trženje doživljajskih pohodniških proizvodov na nacionalni ravni 

za enakomernejši obisk in trženje skozi vse leto. Razvoj partnerskega pristopa med javnim 
in zasebnim sektorjem – UČINKOVIT PRODUKTNI MANAGEMENT V OKVIRU 
CELOSTNEGA DESTINACIJSKEGA MANAGEMENTA NA VSEH NIVOJIH PONUDBE 
(lokalno, regionalno, nacionalno in mednarodno). 

• Pozitivno in mednarodno prepoznavno pozicioniranje Slovenije tudi na tem produktnem 
področju v okviru celostne turistične ponudbe.  

• Transparentnost informacij. 
• Popularizacija pohodništva predvsem na domačem trgu.  
• Vzpodbujanje konkurenčnosti ponudbe in razvoja profesionalnih ponudnikov pohodniških 

proizvodov. 

BISTVO PRODUKTNEGA MANAGEMENTA 

 

povezovanje 
 

trženje 
 

razvoj 

pospeševanje in maksimiranje  
pozitivnih učinkov 

obvladovanje in zmanjševanje 
negativnih vplivov 
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4.3.1. Analiza in definiranje potencialnih in ciljnih trgov/segmentov za turistični proizvod pohodništva 
Skupne značilnosti 
turističnega  
segmenta 
POHODNIKOV 

Segment pohodnikov ni omejen le na določene starostne strukture in je v pozitivnem trendu. 
Najštevilčnejša je aktivna populacija med 20 in 39 letom. Informacije pridobivajo večinoma z 
interneta. Niso omejeni le na eno sezono, ampak se pohodništvo počasi pretvarja v način 
življenja, ki vzpodbuja večkratno izvajanje tovrstne aktivnosti v različnih okoljih, a vedno v 
povezanosti z naravo. 
Pohodniki imajo (naj bi imeli) bolj izrazit čut za naravo in odgovornejši odnos do zaščite okolja 
ter pravil obnašanja v naravi. Njihova osnovna značilnost je aktivnost.  Ob tem je pohodnikom-
turistom (domačim in tujim) pomembno tudi  spoznavanje dežele in ljudi, druženje, obisk 
zanimivih prireditev, folklora in kulinarika,..., najpomembnejša dejavnost pa jim je še vedno 
pohodništvo. Domačinom, ki redno pešačijo po lokalno ali regionalno urejenih pohodniških 
poteh, pa le te v prvi vrsti pomenijo priložnost za rekreacijo in skrb za zdravje ter druženje in 
sprostitev (spoznavanje domačega okolja povezano s skrbjo za zdravje). 

Motivi obiska Poglavitni motiv pohodnikov so različna doživetja v povezavi z naravo in interesi posameznika, 
ki jih izraža skozi:  
- sprostitev v naravi in rekreacijo, 
- spoznavanje dežele z bolj pristne drugačne perspektivne,  
- srečevanjem in druženjem z ostalimi pohodniki in pohodniškimi skupinami,  
- pasivno in aktivno kulturno udejstvovanje ob različnih prireditvah ob poti, 
- sprehajanje in uživanje v naravi,... 

Različne vrste 
pohodnikov … 

Imajo pri izbiri počitniške/rekreacijske destinacije izdelano jasno predstavo o tem, kaj želijo 
doživeti in kaj početi. Vrste pohodnikov se med seboj ločujejo glede na interese oziroma motive 
obiska (vsem je skupen motiv aktivnega preživljanja prostega časa, dodatne vsebine pa izberejo 
poljubno). Poglavitni motivi, po katerih obiskovalci pohodniških poti le te predhodno izbirajo so: 
šport, rekreacija, sprostitev-zdravje, spoznavanje naravne, kulturne, zgodovinske, kulinarične, 
etnološke in druge dediščine, druženje in zabava ter navezava novih poznanstev, drugačnost, 
trendovstvo,..., ki preide v način življenja sodobnega človeka.   

Ključni emitivni 
trgi proizvoda 
pohodništva 

So večinoma enaki obstoječim emitivnim trgom Slovenije. Ob pridobivanju gostov iz Nemčije, 
Avstrije, Italije in Hrvaške (torej primarno sosednjih držav), bodo večji tržni napori potrebni za 
pridobivanje pohodnikov iz Nizozemske, Švice, Velike Britanije, Skandinavskih držav in Francije 
ter ostalih trgov, na katere se bo usmerila Slovenija s celovito ali delno turistično ponudbo 
države. 
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Nadaljevanje s prejšnje strani… 
ŠPORTNO 
REKREATIVNE POTI 

Športniki in rekreativci 
Iskalci sprostitve 
Pari, Družine in skupine prijateljev 

TEMATSKE POTI Občudovalci narave 
Iskalci sprostitve 
Ljubitelji narave, kulture, dediščine…. 
Šolske skupine 
Pari, Družine in skupine prijateljev 

NARAVOSLOVNO 
UČNE POTI  

Šolske skupine Občudovalci in raziskovalci 
narave  
Družine 

Glede na delitveno shemo pohodniških poti, 
lahko razdelimo tudi njihove glavne ciljne 
segmente povpraševanja, ki se med seboj 
bolj ali manj intenzivno prepletajo na vseh 
pohodniških poteh, odvisno predvsem od 
kondicijskih sposobnosti pohodnikov (npr. 
planinske poti so zahtevnejše od npr. učnih 
poti, a družine obiskujejo tako ene kot 
druge, le v različnih časovnih obdobjih 
odraščanja otrok) . 
Pohodništvo nikakor ni le domena starejših, 
temveč vedno v večji meri tudi mlajših 
generacij, kar sledi iz načina dela in 
pomanjkanja gibanja v vsakdanjem 
življenju zaradi zahtev življenja sodobne 
družbe. 

POTI PO 
ZAVAROVANIH 
OBMOČJIH  

Občudovalci in raziskovalci narave 
Šolske skupine  
Pari, Družine 

 
 
Vsi navedeni segmenti sestavljajo dve glavni skupini gostov glede na čas trajanja obiska poti oziroma koriščenja 
ponudbe. Lahko so enodnevni in stacionarni. Enodnevni predvsem kot izletniki in sprehajalci predvsem ob koncu tedna 
ali tudi vmes. Kot stacionarni pa kot gostje, ki so nastanjeni v neki destinaciji za več dni, ki obiskujejo in raziskujejo 
okolico izbranega ciljnega počitniškega kraja ali kot enodnevni-prehodni pohodniški gostje v eni destinaciji, v drugi in 
krovno, na nacionalnem nivoju pa kot stacionarni, ki svoj dopust preživljajo v različnih slovenskih destinacijah, oziroma 
tam koristijo nastanitvene kapacitete. Čas za pohodništvo je najugodnejši med majem in septembrom, kar velja 
predvsem za gorski svet, za nižinski in vinorodni svet (ostala Slovenija) pa je zanimivo vse do Martinovega (november) 
in ob ugodnem vremenu še dlje. Zimsko pohodništvo, predvsem po višje ležečih poteh, zahteva nekaj več znanja in 
spretnosti in zaenkrat splošno ni razširjeno v takem obsegu kot pohodništvo skozi leto. Razvojna možnost in spodbuda 
na tem področju je izobraževanje in osveščanje javnosti o pomenu hoje oziroma rekreacije v naravi tudi v tem času in 
usposabljanju zainteresiranih pohodnikov o varnosti in pravilnem reagiranju na zimskih poteh.  
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4.3.2. Opredelitev pohodniških proizvodov oziroma programov ter njihovo 
povezovanje z ostalo turistično ponudbo 
 
Za zagotovitev čim boljših učinkov od turističnih produktov povezanih z naravo, 
kar pohodništvo nedvomno je, in hkrati minimaliziranje negativnih učinkov na 
okolje in lokalno skupnost, je Svetovna turistična organizacija predlagala nekaj 
usmeritev in priporočil, ki veljajo tudi za delo naših institucij, pri razvoju tovrstnih 
turističnih proizvodov. Proizvodov pohodništva lahko in mora v svoje vsebine 
vključevati tudi »eko« izdelke in proizvode, ki izhajajo iz posameznega območja. 
S tem se krepi gospodarska in kmetijska dejavnost na območjih in spodbuja 
razvoj podeželja. Turistični proizvod, ki se razvija in aktivno povezuje z naravo in 
pridobivanjem ter trženjem njenih dobrin pa mora slediti trajnostnim načelom 
razvoja in ekološko sprejemljivemu ravnanju. Zato47 : 

- mora prispevati k varovanju in izboljšanju območij naravnega okolja ter k 
trajnostnem razvoju širšega območja in v njih živečih ljudi, 

 

- zahteva posebno pozornost in njemu prilagojene specifične usmeritve, 
strategije ter programe na nacionalnih in regionalnih/lokalnih ravneh, 

 

- potrebuje praktične in učinkovite sisteme koordinacije med vsemi 
vpletenimi akterji, vključno z vlado in resornimi ministrstvi, zasebnimi 
podjetniki in lokalno skupnostjo,  

 

- njegovo načrtovanje mora vključevati jasne in striktne kriterije 
prostorskega coniranja, vključno z rezervati najstrožjega režima, nizko in 
srednje dovoljeno obremenjenimi območji itd., 

 

- prostorsko načrtovanje in kreiranje celotne infrastrukture mora biti v duhu 
minimiziranja vseh negativnih vplivov na naravno in kulturno okolje v 
katerem se izvaja, 

 

- vzpostavljeni morajo biti primerni institucionalni in legalni mehanizmi, taki, 
ki zagotavljajo učinkovito participacijo lokalnih skupnosti in to na področju 
in v fazah nastajanja usmeritev, načrtovanja, upravljanja in nadzor, 

 

- institucionalni, finančni, fiskalni oziroma ostali mehanizmi in ukrepi morajo 
zagotavljati, da določen delež dohodka, ki se ustvari s trženjem turističnih 
proizvodov ostane v lokalni skupnosti oziroma je namenjen izvajanju 
varovalnih ukrepov, 

 

- ustvarjanje proizvodov trajnostnega razvoja turizma naj animira lokalno 
podjetništvo, da se vključuje s svojo ponudbo in s tem zaokrožuje celovito 
ponudbo območja,  

 

- vsi partnerji vključeni v procese trženja, se morajo zavedati in sprejeti 
ustrezne ukrepe, ki bodo zagotavljali, da se stroški za sanacijo morebitnih 
negativnih učinkov že od samega začetka načrtujejo v finančnem načrtu 
delovanja partnerstva, 

 

- v primerjavi s »klasičnimi oblikami turizma« mora biti regulativa za 
izvajanje in trženje proizvodov ekoturizma strožja in natančnejša 
(usklajenost med zahtevami turizma, kmetijstva in realnim možnostmi 
izvajanja na terenu), 

                                                 
47 Vir: prirejeno po dr. Marko Koščak po WTO, september 2004 
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- uvesti se mora sistem certificiranja in nadzora akterjev oziroma partnerjev, 
ki nudijo svoje usluge v okviru pohodniške in dopolnilne eko ponudbe, 

 

- izobraževanje in usposabljanje sta predpogoj za trajnostni razvoj 
proizvodov in njihovo uspešno upravljanje, 

 
- potrebna je intenzivna informativna dejavnost, saj morajo (potencialnim) 
gostom biti na razpolago raznovrstni informacijski materiali pred in med 
potovanjem (brošure, spletne strani, vodniki, zloženke, načrti, info centri, 
označbe ob poti…), 

 

- promocijski material, ki nudi proizvode »ekoturizma«, mora vsebovati 
dovolj informacij o vseh potencialnih vsebinah, ki bi obiskovalca zanimale, 
vključno z detajli o flori in favni, geologiji in ekosistemu nasploh. Prav tako 
je pomembna resnična in realna informacija o možnosti prenočevanja in 
prehranjevanja, kakor tudi to kar je zaželjeno ali pa prepovedano na 
destinaciji obiska. To je potrebno zaradi kredibilnosti operaterja, ki ponuja 
tovrstne produkte in v izogib zlorabam tistih, ki želijo preprosto ponuditi 
nekaj »trendovskega«, 

 

- tako marketinški kot promocijski ukrepi za »proizvode ekoturizma« naj 
bodo skladni z zvrstjo turistične ponudbe, ki jo ekoturizem predstavlja. 

 
Ob upoštevanju zgoraj navedenih trajnostnih načel razvoja in ekološko 
sprejemljivem ravnanju naj bi bili pohodniški produkti oziroma programi,  
oblikovani v skladu s sprejetim sistemom proizvoda na nacionalni ravni, ki zajema 
predlagane 4 ravni, glede na vrsto poti (športno-rekreativne poti, tematske-
turistične poti, naravoslovno-učne poti in poti po zavarovanih območjih), 
prostorski obseg oz. pomen (mednarodne, nacionalne, regionalne in lokalne) in 4 
segmente oz.ciljne skupine. 
 
Ciljne skupine gostov, katerih skupni motivi so dobro počutje, zdrav način 
življenja, aktivno in sproščeno preživljanje prostega časa v naravi, nabiranje 
energije in ohranjanje psihične in fizične vitalnosti, raziskovanje in spoznavanje 
naravne in kulturne dediščine, smo razdelili v 4 naslednje glavne skupine s 
podskupinami : 

- rekreativci in aktivni športniki (planinci, alpinisti, zmerni in aktivni 
rekreativci, mlajši pari in pari srednjih let, ipd.), 

- generacija 50+ in aktivni seniorji (pari ali manjše skupine prijateljev), 
- družine z otroci (starost otrok do 15 let), 
- občudovalci in raziskovalci naravne in kulturne dediščine (šolske 

skupine, ljubitelji narave, kulture, dediščine, znanstveniki, pustolovci, ipd.). 
 
 
Pohodniški proizvod je lahko samostojni proizvod destinacije, v Sloveniji značilen 
primaren proizvod npr. za alpske in predalpske predele ali dopolnilni proizvod 
ponudbe destinacije, ki primarno privablja goste zaradi svojih drugih osnovnih 
privlačnosti.  
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Ciljno usmerjen pohodniški proizvod naj bi poleg osnovnih podatkov kot je npr. 
osnovni opis poti, dolžina, čas, višinska razlika, zahtevnostna stopnja, ipd. 
vključeval tudi spoznavanje naravne, kulturne, etnološke in zgodovinske 
dediščine, nastanitvene zmogljivosti, gostinsko ponudbo in drugo izvenpenzionsko 
ponudbo (vodništvo, izposoja opreme, informacije, prireditve, wellness in druge 
komplementarne storitve pohodništvu). 
 
V zadnjem obdobju se vse bolj uveljavlja paketna ponudba proizvodov. Ponavadi 
gre za cenovno ugodnejše večdnevne pakete, ki poleg nastanitve vključujejo tudi 
druge izvenpenzionske storitve. Glede na povpraševanje se je v Avstriji, Švici in 
Nemčiji razvila veriga tako imenovanih hotelov za pohodnike oz.»wanderhotels«, 
ki so specializirani za sprejemanje pohodniških gostov in njihove potrebe. Ob tem 
obstajajo tudi vasi za pohodnike »wanderndorf«. V tovrstno klasificiranih vaseh 
domačini živijo v povezavi s pohodniškimi proizvodi, pohodniki pa med njimi 
zbirajo tudi najboljšo.48  
 
“Klasični” pohodniški proizvod, kot samostojna, primarna privlačnost ponudbe za 
izbrane specifične pohodniške ciljne segmente je v osnovi sestavljen iz: 
- urejenih pohodniških poti, 
- popotnikom primernih nastanitvenih kapacitet ob poti (pomembna predvsem 
dobro počutje, pristnost in domačnost), 

- ustrezne gostinske ponudbe, 
- vzpostavljene informacijske, komunikacijske in usmerjevalne infrastrukture,  
- posredovanja vodnika,  
- PRODAJE DOŽIVETIJ, SPROSTITVE... 
 
Pohodniški proizvod kot dopolnilni proizvod ponudbe destiancije, ki privablja goste 
zaradi svojih drugih primarnih privlačnosti je sestavljen pravzaprav iz istih vsebin, 
le da je časovno bolj omejen in mora biti prilagajanj ostalim gostovim aktivnostim 
v destinaciji. Zahteva predvsem dobro infomacijsko komunikacijsko dejavnost v 
destinaciji, ki gosta navduši za aktivnost pohodništva po danih poteh v destinaciji 
(možen najem vodnika po želji) .  
 
Ker je Slovenija z Avstrijo po raznolikosti pokrajine (Alpe, hribovitost, mesta, 
reke, krajinski parki, jezera, zdravilišča, Panonska nižina) primerljiva in glede na 
pozitiven trend hoje v naravi je pričakovati v naslednjih letih predvsem razvoj 
podeželja, širše okolice turističnih centrov in več privatne iniciative. To hkrati 
pomeni povečanje pomena dodatne ponudbe kot so to tematske poti in parki in 
konkretno možnost razvoja dodatnih dejavnosti na kmetijah ali ponudnikih drugih 
storitev na podeželju ter aktivnejši razvoj podeželja.  
 
Spodnji grafični prikaz kompleksno prikazuje strukturiranje pohodniškega 
proizvoda v Sloveniji, ki ga sestavljajo akterji (skrbniki poti, ponudniki opreme in 
domačini) in ponudniki (nastanitveni objekti za pohodnike, ponudniki gostinskih 
storitev, info točke ipd.), ki opravljajo ali ponujajo številne aktivnosti (npr. telesna 
aktivnost, sprostitev v naravi, zdrava prehrana ipd).  
 

                                                 
48 Vir: http://www.wanderdoerfer.at/wanderdoerfer-links.htm 
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Upoštevajoč slovensko geografsko, naravno, klimatsko, kulturno in kulinarično 
raznolikost se predlaga tudi razvrstitev ponudnikov glede na destinacije, kot so 
alpska in predalpska destinacija, pohodništvo na podeželju in pohodniška ponudba 
v bližini večjih mest. Ponudniki, destinacije in oblikovan produkt pa tvorijo osnovo 
za trženje pohodništva v Sloveniji kot samostojen turistični proizvod ali v skupini 
aktivne počitnice. Proizvod je namenjen naslednjim opredeljenim ciljnim 
skupinam: družine, rekreativci in športniki, aktivna generacija, generacija 50+, 
pohodniki raziskovalci raznovrstne dediščine. 
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Za uspešen razvoj in boljše ter učinkovitejše trženje pohodniških proizvodov 
morajo biti izpolnjeni naslednji osnovni pogoji : 

- pohodništvo mora biti prepoznano kot možen primarni tursitični proizvod 
Slovenije (predvsem v goratih in hribovitih predelih), 

- urejena pohodniška infrastruktura (urejene, vzdrževane in v naravi 
označene poti, počivališča ob poti, kakovostna ureditev planinskih domov 
ali drugih nastanitvenih objektov ter ponudbe ob poti oziroma ob zaključkih 
poti – npr. vasi v dolinah), 

- urejeni odnosi glede skrbništva oz. vzdrževanja in upravljanja ter 
financiranja pohodniške infrastrukture tako na lokalnem, regionalnem kot 
nacionalnem nivoju, 

- partnersko sodelovanje na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju 
med prostovoljnimi, ljubiteljskimi dejavnostmi, lokalnim gospodarstvom in 
javnim sektorjem,  

- sprejete ustrezne dopolnitve in spremembe pravnih podlag, pomembnih za  
razvoj infrastrukture in storitev, povezanih s pohodništvom (pravna 
ureditev (pohodniških) planinskih poti, vodniške službe....), 

- razjasnjene relacije in vzpostavljeno sodelovanje med možnimi 
pohodniškimi vodniki (v turističnih pohodniških paketih, je ob znanju in 
sposobnosti ustreznega reagiranja v različnih situacijah, ki lahko nastanejo 
v naravi in na poti, še pomembnejši odnos in sposobnost pozitivne 
komunikacije vodnika s skupino, njegova dobra volja, motivacijske 
sposobnosti, spremljanje trendov in aktualnega dogajanja......, zato je 
pomembno, da se za tovrstne aktivnosti pridobi tudi čim več predstavnikov 
mlajše generacije), 

- izdelana blagovna oz. pod-blagovna znamka za produkt pohodništva in 
njegova umestitev v sistem slovenske turistične ponudbe, 

- vzpostavitev standardov specializacije za nastanitvene pohodniške obrate 
po vzoru tujih dobrih praks (manjši hoteli in drugi prenočitveni obrati za 
pohodnike), lahko tudi v kombinaciji s kolesarskim in drugimi podobnimi 
produkti, 

- aktivno sodelovanje domačinov in vseh, ki sestavljajo proizvod 
pohodništva, 

- zaposlitev produktne vodje v nacionalni turistični organizaciji (STO), ki se 
bo lahko v večji meri vključeval v razvojne in trženjske aktivnosti za 
turistični proizvod pohodništva. 

 
Poleg zgoraj omenjenih pogojev brez komunikacijskih orodij v razvoju in 
predvsem pa pri promociji in trženju pohodniških proizvodov ne gre. 
»Komunikacijska orodja morajo ustvariti zavedanje in informirati splošno publiko, 
potovalno industrijo in medije o produktu in načinu, kako priti do njega (kaj je 
mogoče rezervirati in kupiti, po kakšni ceni in kje)«.49  
 
Pohodniški proizvod mora biti podprt z naslednjimi komunikacijskimi orodji: 
1. Promocijsko-informativni material in pospeševanje prodaje: 

- tiskane promocijsko-prodajne brošure: s katalogom pohodniških 
proizvodov na nacionalni ravni, promocijsko-tržnimi brošurami (ki vsebujejo 

                                                 
49 Vir : Strategija trženja slovenskega turizma 2003-2006 
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konkretno ponudbo in konkretne specializirane ponudnike), vodniki, 
kartami oz. zemljevidi na regionalni oz. lokalni ravni (destinacije), 

- spletna predstavitev: slovenski pohodniško turistični portal (lahko v 
okviru portala STO), s povezavami na predstavitvene internetne strani 
posamezne destinacije in ponudnike pohodniškega proizvoda z možnostjo 
konkretne rezervacije produkta, 

- sejemske predstavitve - potrebno je izpostaviti, da je za trženje 
pohodniškega proizvoda potrebna predstavitev konkretnih ponudb, 
predvsem na specializiranih sejmih in drugih dogodkih, ki jih obiskujejo 
željeni profili gostov, ki vedo kaj iščejo, področje hoje v naravi dobro 
poznajo, imajo izkušnje in so na tem področju pravzaprav ustrezno 
»izobraženi«. 

 
2. Informacijska dejavnost : 

- informacijsko – servisni center ali informacijske točke (recepcije 
hotelov, agencije, izposojevalnice in trgovine športne opreme, ponudniki 
pohodniških storitev, ipd.): nudijo pravočasne in realne informacije ciljnim 
skupinam o pohodniškem proizvodu, turi, njeni težavnosti, označevanju, 
možnosti najema vodnika, izposoji opreme, nastanitveni ponudbi in drugi 
ponudbi v destinaciji in ob poti ali turi, možnost nakupa pohodniških kart 
oz. zemljevidov, vodnikov, ipd.; osebje na prodajnih in informacijskih 
točkah mora biti seznanjeno z vsebino ponudbe, možnostmi posredovanja 
dodatnih informacij in ustrezno, k rešitvam naravnano reagirati na različne 
želje gostov. Ne sme se dogajati, da organizacija/ponudnik komunicira, da 
ponuja posamezne storitve, ki jih ne more realizirati, oziroma zaposleni z 
njimi niso seznanjeni,... 

- signalizacija : vse pohodniške poti, zlasti tiste, ki bodo identificirane kot  
krovne nacionalne poti za spoznavanje Slovenije, morajo biti primerno 
označene tudi v naravi (v skladu z zahtevami in omejitvami okolja in 
pravne regulative); označbe naj bi opisovale ime poti, zahtevnostno 
stopnjo, dolžino poti in čas. Pohodniški proizvodi se v informacijskih 
materialih lahko dodatno označijo z znakom, ki označuje posebnost 
posameznega proizvoda in obvezno s težavnostjo poti oziroma njihovo 
primernostjo za posamezne interesne skupine (npr. družinske poti se 
opremi npr. s pravljičnimi junaki značilnimi za destinacijo, vinske poti z 
značilnim logotipom za vinorodna območja,...). 

 
3. Druge komunikacijsko tržne aktivnosti 

- Konstantno specializirano oglaševanje preko plačanih člankov o 
možnostih in konkretni ponudbi pohodništva v specializiranih, predvsem 
tujih revijah in elektronskih medijih (ciljno oglaševanje v strokovnih, 
specializiranih revijah za pohodništvo, prodajnih katalogih,...), 

- ciljno usmerjeni gigant plakati za pritegnitev pozornosti in vzpodbuditev 
želje po hoji v naravi – namig za izlet, 

- odnosi z javnostmi (vzpostavljanje osveščenosti in zanimivosti proizvoda 
predvsem v domači javnosti, preko tiskanih medijev s turistično in športno 
rekreacijsko vsebino ter zdravim načinom življenja, priprava prispevkov in 
predstavitev ponudbe in ponudnikov v okviru specializiranih turističnih TV in 
radijskih oddaj, nagradne igre za vzpodbujanje pohodniških aktivnosti 
predvsem na domačem trgu, sodelovanje z večjimi športnimi trgovskimi 
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verigami pri vzpodbujanju pohodniške aktivnosti in trženju oziroma 
predstavitvi konkretne ponudbe, saj ima nakup ustrezne pohodniške 
opreme tudi pomembne pozitivne učinke pri prodaji in promocijo posamznih 
proizvajalcev in aktiklov,...)  

 
Z vzpostavitvijo komunikacijskih orodij lahko pohodniške proizvode naredimo 
privlačnejše, zanimivejše tudi s programi za upravljanje odnosov s strankami 
(CRP). Programe za upravljanje odnosov s strankami ponavadi izvajajo 
posamezna podjetja, ponudniki, saj na ta način izkazujejo pozornost stalnim 
strankam. Nacionalne, regionalne in lokalne turistične organizacije imajo za 
izvajanje CRP programov le omejene možnosti a kljub temu obstajajo primeri 
dobre prakse npr. »kartice«, nagradna tekmovanja, organizacija dogodkov. 
 
Pohodniški proizvodi oziroma programi naj smiselno sledijo sistemu pohodniškega 
proizvoda na nacionalni ravni, ki zajema 4 glavne (tematske) ravni poti in v okviru 
teh več značilno povezanih skupin poti (npr. tematske poti-kulinarične in enološke 
ali športno rekracijske-planinske…). Vse te pa se lahko ponujajo in tržijo različnim 
segmentom gostov, saj so lahko različne zahtevnosti in tako primerne za različne 
ciljne skupine. Trg pa nato skozi izvajanje loči zanimive in kvalitetne od manj 
zanimivih in manjkvalitetnih, kar se lahko upošteva ob nadaljenjem načrtovanju 
vsebine in razvoja proizvoda v prihodnje.  
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5. OBLIKOVANJE BLAGOVNE ZNAMKE 
POHODNIŠTVA IN POZICIONIRANJE PROIZVODA 
POHODNIŠTVA  
 
Tema oblikovanja (t.i. branding) in upravljanja blagovnih znamk (t.i. brand 
management) je zadnja leta nesporno v ospredju oblikovanja strategij razvoja 
tako posameznih podjetij, kot tudi destinacij in držav. Podjetja, združenja, 
organizacije in vse bolj tudi mesta, regije in države se namreč zavedajo 
konkretnih učinkov, ki jih (lahko) imajo blagovne znamke na uspešnost doseganja 
tržnih in finančnih učinkov oziroma celotnega poslovanja. Pojem oblikovanja in 
trženja blagovnih znamk v slovenskem turizmu je bil uveden s Strategijo trženja 
slovenskega turizma, v naslednjem koraku pa jo je v središče postavila in 
operacionalizirala tudi Strategija trženja slovenskega turizma.  
 
Slovenska turistična organizacija je oblikovala dvostopenjsko strategijo 
oblikovanja in upravljanja z blagovnimi znamkami, ki naj bi ustvarila družino 
blagovnih znamk, osnovano na učinkovitem managementu »edinstvenih prodajnih 
priložnosti«. Strategija predvideva dva koraka:  
 

1. Pozicioniranje Slovenije (ki predvideva načrtovano repozicioniranje podobe 
turistične destinacije Slovenije do leta 2008 – v presenetljivo, poživljajočo 
destinacijo, oazo za sprostitev) in 

2. Management blagovnih znamk (vzpostavitev preglednega in učinkovitega 
sistema celostne podobe Slovenije kot turistične destinacije, ki se gradi v 
obliki piramide – krovna blagovna znamka, pod-blagovne znamke in teme, 
ki tvorijo skupaj celovit sistem blagovne znamke) 

 
Hkrati je Slovenija že začela v praksi uveljavljati sistem blagovnih znamk. Poleg 
korporativne blagovne znamke (Slovenija in pozicijski slogan) je oblikovala osem 
krovnih blagovnih znamk: 
 

1. Obala (Zeleni Mediteran) 
2. Kras (Skrivnostni kras) 
3. Ljubljana (Živahna Ljubljana) 
4. Julijske Alpe (Sončne Julijske Alpe) 
5. Pohorje (Nasmejano Pohorje) 
6. Kongresni turizem (Plodna srečanja) 
7. Zdravilišča (Poživljajoča zdravilišča) 
8. Kulinarika (Radostna hrana & vino) 

 
Za letno temo je načrtovano, da se vsako leto izbere ena izmed lastnosti 
posameznega področja in se jih veže na Slovenijo ter krovne znamke. Leta 2004 
in 2005 je tema, kot jo določa kampanja, Slovenija poživlja. Prav z lansiranjem te 
kampanje, povezane z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, se je proces 
repozicioniranja in komuniciranja blagovnih znamk začel odvijati bolj aktivno in 
koncentrirano. Celovita komunikacijska akcija Slovenija poživlja je pomenila 
mejnik na poti želenega repozicioniranja Slovenije kot zanimive, privlačne, 
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drugačne in poživljajoče dežele. Glavni cilj slogana je podkrepiti krovno blagovno 
znamko »Slovenija« (z rožicami) in ji dodati poživljajoč ton, opozoriti na Slovenijo 
kot ponudnico poživljajočih turističnih storitev – v ta koncept pa je dejansko 
mogoče vključiti celotno turistično ponudbo Slovenije in ne zgolj tiste, ki je 
zastavljena v obliki krovnih blagovnih znamk. 
 
Ko govorimo o oblikovanju  blagovne znamke pohodništva, je potrebno poudariti, 
da je v ospredju tržni vidik proizvoda pohodništva, ki je naravnan k 
oblikovanju atraktivne pohodniške ponudbe na nacionalni ravni, ki bo v 
prvi vrsti predvsem tujcem, omogočala pohodniško spoznavanje Slovenije preko 
krovno določenih in urejenih pohodniških poti - v povezavi z ostalo že obstoječo 
ali šele načrtovano pohodniško (in njej komplementarno) ponudbo. Podprta bo s 
ponudbo komercialnih ponudnikov vseh potrebnih storitev (gostinstvo, nastanitve, 
oprema, zanimivosti in dogajanje ob poti ...), spodbujanjem konkurenčnosti, 
inovativnosti in kakovosti produktov, povezovanjem ponudnikov in umestitev 
ponudbe v mednarodni (predvsem evropski) prostor. 
 
Kot je razvidno iz gornjega pregleda, pohodništvo v arhitekturnem sistemu 
blagovnih znamk slovenskega turizma (ki ga uvaja in upravlja Slovenska 
turistična organizacija) ni oblikovano kot ena izmed krovnih blagovnih znamk, 
vendar pa zaradi pozitivnih učinkov, ki jih prinaša pristop k oblikovanju, 
pozicioniranju in promociji produkta kot blagovne znamke to ne pomeni, da se 
pohodništvo ne razvije in upravlja v tem smislu – vendar pa se nato v arhitekturni 
sistem blagovnih znamk vključi kot pod-blagovna oziroma produktna 
blagovna znamka. 
 
Na drugi strani pa je glede na trende potrebno razmišljati o nadgradnji osmih 
blagovnih znamk tudi s proizvodi, kot so pohodništvo, kolesarjenje, aktivnosti v in 
na vodah,…, ki bi jih na specializiranih sejmih v okviru predstavitve Slovenije tudi 
bolj izpostavili.50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Vir : zapis sestanka na STO dne 18.5.2005 na temo pohodništva 
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6. POLITIKA PARTNERSTVA, STRATEŠKI UKREPI 
IN POSPEŠEVANJE KAKOVOSTI 
 
6.1. Potrebna organiziranost turizma za izvedbo 
načrtovane ponudbe in njenega trženja  
 
Partnerski model organiziranosti turizma in trženja na nacionalni ravni je bil 
sprejet v Strategiji slovenskega turizma 2002-2006 in Strategiji trženja 
slovenskega turizma 2003-2006.  
 
Razvoj slovenskega turizma oz. organiziranost turizma je odvisen od štirih 
temeljnih skupin subjektov, ki jih s funkcionalnega vidika sestavljajo : 51 
1) Vlada Republike Slovenije, 
2) Slovenska turistična organizacija (STO), 
3) lokalno regionalna, javna in civilna interesna združenja (lokalne in regionalne 
turistične organizacije, Turistična zveza Slovenije in turistična društva), 
4) turistična podjetja in njihova poslovna interesna združenja (Gospodarska 
zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Nacionalno turistično združenje, 
gospodarska interesna združenja ponudnikov enakih turističnih proizvodov in 
storitev). 
 
Vlada RS je temeljni nosilec strateško razvojne politike razvoja turizma, vsako 
leto pa sprejema letno resolucijo o tekoči ekonomski politiki na področju turizma, 
ki jo pripravi resorno ministrstvo (MG). 
 
STO je krovna nacionalna turistična organizacija za načrtovanje in izvajanje 
promocije države kot turistične destinacije v tujini in v Sloveniji ter za 
pospeševanje razvoja obstoječih in novih proizvodov na nacionalni ravni, za 
vzpostavljanje integralne turistične informacijske infrastrukture ter za koordinacijo 
državnih, regionalnih in lokalnih turističnih programov nacionalnega pomena. STO 
je profesionalna marketinška inštitucija na državni ravni, ki razvija in uporablja 
vse sodobne metode, orodja in aktivnosti globalnega trženja slovenske turistične 
ponudbe. Na ta način STO prispeva tudi k splošnemu ugledu Slovenije v tujini.52 
 
Lokalne turistične skupnosti vodijo turistično politiko na lokalni ravni v skladu s 
svojimi interesi in razvojnimi možnostmi (LTO, RTO). 
 
Turistična zveza Slovenije je krovna organizacija turističnih društev in zvez ter 
turističnih podmladkov, ki zastopajo in uresničujejo interese civilne družbe na 
področju turizma. 
 
Druga interesna združenja določajo svojo razvojno in tekočo politiko na področju 
turistične dejavnosti v skladu s svojimi panožnimi interesi, potrebami različnih 
dejavnosti in interesi posameznih skupin. 

                                                 
51 Vir: Strategija slovenskega turizma 2002-2006 
52 Vir : Slovenska turistična organizacija 
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Poslovni subjekti uresničujejo svoje poslovne interese s pomočjo oblikovanja 
strateške razvojne politike in tekoče poslovne politike. 
 
V podjetniškem modelu organiziranja slovenskega turizma je načelo združevanja 
in povezovanja svobodno in interesno. 
 
Javni interes v strateški politiki zastopajo Vlada RS, Slovenska turistična 
organizacija in občine. 
 
Ker je turizem povezana, integrirana dejavnost, je pri vodenju celovite 
turistične politike potrebno sodelovanje vseh subjektov javnega, 
zasebnega in civilnega sektorja. V slovenskem turizmu je temeljna 
razvojna usmeritev  povezanost subjektov pri določanju skupne razvojne 
in tekoče politike, kar je bistvo »partnerskega modela«.  

 
Partnerji razvoja pohodniške ponudbe v Sloveniji so: 

- Planinska zveza Slovenije z vsemi svojimi aktivnostmi, 
- Zavod za gozdove Slovenije, predvsem na področju gozdnih in učnih poti, 
- Slovenska turistična organizacija, kot pomemben partner pri tržnem 

komuniciranju in trženju ponudbe ter odnosov z javnostmi pri spodbujanju 
zavedanja pomena tega produkta na domačem trgu, 

- Turistična zveza Slovenije s svojimi aktivnostmi in društvi na celotnem 
območju Slovenije, 

- večji gospodarski subjekti v regiji, ki bi lahko zaradi komplementarnosti 
pohodniške ponudbe, njihovi osnovni ponudbi, pripomogli pri finančnem 
zagotavljanju sredstev za vzdrževanje in posodabljanje in tudi skupno 
promocijo in trženje poti (glavni pokrovitelj ali pokrovitelji posamezne poti) 

- specializirani ponudniki pohodniških storitev, ki že uspešno tržijo tovrstno 
ponudbo doma in predvsem v tujini,  

- lokalne turistične organizacije, 
- potencialni investitorji oziroma posamezniki, ki svojo poslovno priložnost 

vidijo v prilagoditvi ali izgradnji ponudbe za pohodnike (družinski 
pohodniški hoteli, ponudniki ostalih dopolnilnih storitev npr. oživitve 
posameznih tradicionalnih obrti, eko pridelave hrane in drugih dodatnih 
dejavnosti na kmetijah ob pohodniških poteh...),  

- organizatorji prireditev, ki se lahko vključujejo in pozitivno dopolnjujejo 
pohodniško ponudbo.  

 
Partnerski model sodelovanja in razvoja pomeni, da imajo vsi vpleteni subjekti 
svoje pristojnosti in odgovornosti in da vsak izpolnjuje svoje cilje in naloge s 
ciljem doseganja skupne kvalitetne ponudbe, ki je zaradi tega uspešnejša, kot bi 
bila, če bi vsak nepovezano izvajal le svoje posamezne naloge. Koordinacija, 
usklajevanje in dogovarjanja so temeljne prvine dobrega partnerskega 
sodelovanja in uspešnega razvoja proizvoda. 
 
Partnerstvo pozitivno vpliva tudi na učinkovitejše in uspešnejše trženje proizvoda. 
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Tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah z enako strukturo turistične industrije 
najdemo veliko akterjev na različnih ravneh in različnih velikosti, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na turistični proizvod in njegovo trženje.53  
 
Z namenom, da bi zagotovili optimalni splet tržnega komuniciranja (orodij in 
ciljnih trgov), da bi konsistentno komunicirali sistem celostne podobe in blagovnih 
znamk slovenskega turizma v trženjskih aktivnostih v Sloveniji in v tujini in da bi 
pri tem učinkovito združevali vire, je potrebno natančno razdeliti naloge in 
odgovornosti med različne subjekte. 

 
Osnovna načela 
 
- Vsak subjekt lahko deluje učinkovito le, če ima neposredni vpliv na določen 

element trženja (na primer STO lahko zagotovi prispevek na področju 
promocije ter raziskav in poznavanja trgov preko predstavništev/področnih 
vodij, ne more pa neposredno vplivati na oblikovanje in politiko cen turističnih 
storitev); 

- Iz tega sledi, da mora biti splošen pristop osredotočen na proizvode in ne na 
organizacije; 

- Tržno komuniciranje na tujih trgih je drago, običajno predrago za mala in 
srednje velika podjetja ter za lokalne turistične organizacije. To oviro lahko 
premagamo s sodelovanjem na regionalni in nacionalni ravni ter na ravni 
proizvodov/interesnih združenj ipd.  

 
Kasneje lahko taka »interesna« oblika združevanja preraste v formalno obliko 
združenja, zavoda ipd., v kolikor bo obstajal za to interes in ostale potrebne 
možnosti.  
 
 
6.1.1. Opredelitev možnih partnerjev in njihove vloge in odgovornosti pri 
razvoju in realizaciji proizvoda pohodništva, s poudarkom na vlogi in 
odgovornosti STO 
 
Partnerji STO-ja pri razvoju in realizaciji proizvoda pohodništva so lahko vsi 
subjekti zasebnega, javnega in civilnega sektorja, ki sodelujejo s STO-jem pri 
oblikovanju in izvajanju produkta oz. programa. 54 
 
STO ne more učinkovito komunicirati neposredno z vsemi turističnimi podjetji in 
drugimi turističnimi subjekti, ki so ponudniki posrednih in neposrednih storitev 
pohodništva. Zato se mora oblikovati strategija ključnih partnerjev s definirano 
vlogo in odgovornostmi ter komunikacijski kanali na osnovi katerih bo STO 
komunicirala. 
 
 

                                                 
53 Vir : Strategija trženja slovenskega turizma 2003-2006 
54 Vir : ibid 
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Tabela 2: Možni partnerji in njihove vloge in odgovornosti 
PARTNERJI VLOGE IN ODGOVORNOSTI KOMUNIKACIJA 
Lokalna, regionalna in 
nacionalna raven 

  

Turistična podjetja 
a.) Individualna podjetja, 
ki niso specializirana za 
ponudbo pohodniških 
storitev lahko pa nudijo 
dopolnilno ponudbo 
(hoteli, penzioni, 
restavracije, žičnice, 
termalni kompleksi, 
prevozniki, turistične 
agencije,...) 
 
b.) Podjetja in druge 
organizacije 
(specializirani 
nastanitveni objekti za 
pohodništvo, planinski 
domovi v privatni 
lasti, agencije), 
interesna združenja 
podjetij   

 
Sodelujejo pri oblikovanju 
proizvoda s predstavitvijo svoje 
dopolnilne ponudbe preko 
turistični organizacij (LTO, TD-
eji, TIC-i) na lokalnem nivoju ali 
preko svojih združenj na 
regionalnem in nacionalnem 
nivoju 
 
 
 
Sodelujejo pri pripravi 
strateških dokumentov, 
razvoju in trženju 
pohodniških proizvodov na 
podlagi znanj in izkušenj; 
izvajajo informativno 
trženjske aktivnosti  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ključni partnerji 
STO-ja, ki 
sodelujejo tudi 
med seboj 

Lokalna raven   
a.) Turistične 
organizacije posameznih 
destinacij: 
- lokalne turistične 
organizacije,     
  turistično informacijski 
centri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- turistična, kulturna, 

športna in druga 
društva 

 
 
 
 
 

Povezujejo, koordinirajo 
ponudnike pohodniških storitev 
tako privatnega, civilnega in 
javnega sektorja; 
Spodbujajo razvoj in oblikujejo 
nove pohodniške proizvode;  
Izvajajo promocijske, trženjske 
in informacijske-rezervacijske 
aktivnosti; 
Koordinirajo in organizirajo 
“evente”; 
Lahko tudi upravljajo s javno 
infrastrukturo; 
Sodelujejo pri pripravi strateških 
dokumentov in razvoju 
pohodniških proizvodov na 
regionalnem oz. nacionalnem 
nivoju; 
Posredujejo podatke in 
informacije o pohodniški ponudbi 
destinacije RTO-ju oz.STO-ju 
Spodbujajo domače 
prebivalstvo za sodelovanje 
pri pospeševanju turizma z 

Lahko ključni 
partnerji STO-ja v 
primeru, da ne 
obstajajo 
regionalne 
turistične 
organizacije oz. da 
gre za pohodniško 
destinacijo 
 
 
 
 
 
 
Partnerji preko 
lokalnih 
turističnih 
organizacij 
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- planinska društva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.) Lokalna skupnost 
 

raznimi akcijami na področju 
ohranjanja kulturne in 
naravne dediščine, 
tekmovanji in urejanjem 
okolja; 
Organizirajo tipične 
prireditve tudi pohode in ipd.; 
Oblikujejo nove pohodniške 
proizvode npr. tematske poti; 
Prodajajo spominke; 
Lahko tudi upravljajo in 
vzdržujejo pohodniško 
infrastrukturo  
Spodbujajo ukvarjanje s 
pohodništvom oz. planinstvom v 
domačem okolju; 
Upravljajo in vzdržujejo 
planinske poti in domove; 
Usposabljajo in izobražujejo 
planinske in gorske  vodnike; 
Organizirajo prireditve in 
pohode; 
Skrbijo za varstvo narave; 
Organizirajo orientacijska 
tekmovanja; 
Sodelujejo pri obvzgojnih 
procesih. 
 
Vzpostavi, skrbi oz. izbere 
upravitelja osnovne turistične 
infrastrukture in orientacije 
na terenu; 
Ureja prometni režim v 
destinaciji (npr. v gorskih 
dolinah,...); 
Spodbuja razvoj s strateškim 
načrtovanjem razvoja 
obremenjenosti okolja in 
pripravo ustreznih 
prostorskih planov;  
Pojavlja se kot investitor in 
soinvestitor v določene 
ključne objekte turistične 
infrastrukture in turističnih 
programov v destinaciji; 
Sofinancira in vzpodbuja 
usposabljanja in 
izobraževanja v turistični 
dejavnosti; 
Pomaga pri povezavanju 

 
 
 
Partnerji preko 
lokalnih turističnih 
organizacij in 
regionalnih in 
nacionalne 
planinske zveze 
 
Partnerji preko 
lokanih 
turističnih 
organizacij 
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ponudbe in pridobivanju 
dodatnih možnih finančnih 
sredstev za razvoj in trženje. 

Regionalna raven   
a.) Turistične 
organizacije regij (RTO, 
regionalne turistične 
zveze, regionalna 
interesna združenja), 
druge organizacije ali 
združenja, ki se 
ukvarjajo s pohodniško 
dejavnostjo  
(regionalna raven je v 
Sloveniji sicer bolj ali 
manj še vedno nerazvita) 
 
 
 
 
 
b.) Meddruštveni 
odbori planinskih 
društev 

Povezujejo organizacije lokalne 
ravni; 
Spodbujajo razvoj in oblikujejo 
nove pohodniške proizvode; 
Izvajajo promocijske, trženjske 
in informacijske-rezervacijske 
aktivnosti; 
Koordinirajo in organizirajo 
dogodke; 
Sodelujejo pri pripravi strateških 
dokumentov in razvoju 
pohodniških proizvode na 
regionalnem oz. nacionalnem 
nivoju; 
Posredujejo podatke in 
informacije o pohodniški ponudbi 
regije STO-ju 
 
Spodbujajo ukvarjanje s 
pohodništom oz. planinstvom 
v širšem okolju; 
Upravljajo in vzdržujejo 
planinske poti; 
Organizirajo prireditve in 
pohode; 
Skrbijo za varstvo narave; 
Organizirajo orientacijska 
tekmovanja; 
Sodelujejo pri obvzgojnih 
procesih. 

Ključni partnerji 
STO-ja, ki 
sodelujejo tudi 
med seboj 

Nacionalna raven   
a.) Ministrstvo za 
gospodarstvo 
 
b.) Slovenska 
turistična organizacija 
 
c) Ministrstvo za okolje in 
prostor 
 
d) Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 
 
e) Izobraževalne 
ustanove  

Zagotavlja sistemske pogoje 
razvoja raznovrstne turistične 
ponudbe; 
Izvaja promocijo slovenskega 
turizma in spodbuja 
partnerski pristop pri 
podjetniško tržnem razvoju 
proizvodov; 
Sodeluje pri zagotavljanju 
možnosti izvedbe ponudbe na 
terenu in spremlja njegov vpliv 
na okolje; 
Sodeluje pri proučevanju in 
spodbujanju možnih povezav 
za doseganje razvojnih ciljev 
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npr. Fakulteta za šport, 
... 

predvsem na podeželju; 
Sodelujejo pri ozaveščanju 
javnosti o pomenu rekreacije in 
hoje v naravi, pozitivno vplivajo 
in vzpodbujajo mlade, ki so prav 
tako pomemben segment 
pohodništva; 
Izobražuje in usposablja 
strokovni kader za uvajanje in 
izvajanje rekreacijskih (tudi 
pohodniških) aktivnosti; 

a.) Interesna združenja : 
TZS,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Planinska zveza 
Slovenije 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e) Zavod za gozdove 
Slovenije 

Povezuje in koordinira člane na 
regionalni in lokalni ravni; 
Spodbuja k oblikovanju in 
dopolnitvi pohodniške z 
komplementarno ponudbo 
posameznega območja ob poti ;  
Organizira usposabljanja in 
izobraževanja in vpliva na večjo 
popularnost in razpoznavnost 
pohodniških vsebin in ponudbe 
predvsem na domačem trgu; 
 
Upravlja in vzdržuje  
planinsko infrastrukturo 
(planinske poti in domovi); 
Organizira usposabljanja in 
izobraževanja planinskih in 
gorskih vodnikov; 
Razvija, oblikuje pohodniške 
proizvode (npr. 
transverzale); 
Izvaja promocijske, 
informacijske in trženjske 
aktivnosti (izdeluje in 
prodaja zemljevide, karte, 
vodnike,..); 
Sodelujejo pri pripravi 
strateških dokumentov in 
razvoju pohodniških 
proizvode na nacionalnem 
nivoju; 
Posreduje podatke in 
informacije o planinski 
ponudbi Slovenije navzgor 
STO-ju, navzdol LTO-ejem, 
TIC-om ali drugi 
zainteresirani javnosti;  
Povezuje, koordinira 
področna in lokalna planinska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključni partner 
STO-ja; sodeluje 
tudi na 
mednarodni 
ravni s 
planinskimi 
organizacijami 
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društva; 
Organizira pohode in druge 
dogodke oz. prireditve; 
Mednarodno povezuje in 
predstavlja slovensko 
ponudbo pri tujih partnerjih  
Upravlja in vzdržuje  gozdove 
(gozdne poti...); 
Organizira usposabljanja in 
izobraževanja gozdarjev; 
Omogoča izvajanje učnih 
aktivnost v gozdu ; 
Sodeluje pri pripravi strateških 
dokumentov in razvoju 
pohodniških proizvodov na 
nacionalnem nivoju; 
Posreduje podatke in informacije 
o možnostih in omejitvah 
pohodniške ponudbe v povezavi 
z gozdovi;  
... 
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Vloga in odgovornosti STO pri razvoju in realizaciji proizvoda pohodništvo 
 
Vloga Slovenske turistične organizacije pri razvoju in realizaciji proizvoda 
pohodništva je zelo pomembna. Na prvem mestu nudi organizacijsko in 
marketinško podporo novim proizvodom, kar zajema predvsem naslednje 
aktivnosti:55  

- pripravlja strateške dokumente,  
- spodbuja povezovanje turistične pohodniške ponudbe in podjetniške 

inovativnosti pohodniških ponudnikov pri razvoju in uvajanju novih 
pohodniških proizvodov, pomembnih z nacionalnega vidika, 

- oblikuje projektne skupine in koordinira vse sodelujoče (ključne partnerje) 
pri razvoju pohodniških proizvodov, 

- na mednarodni ravni sodeluje s sorodnimi inštitucijami predvsem pri 
prenosu strokovnih znanj in izkušenj in razvoju novih skupnih pohodniški 
proizvodov, 

- razvija in spodbuja razvoj novih pohodniških proizvodov na nacionalni 
ravni, 

- zbira, analizira, posreduje informacije o razvoju pohodniškega proizvoda 
zainteresirani strokovni javnosti, 

- obvešča strokovno in drugo javnost, 
- izvaja promocijsko, trženjske in informacijske aktivnosti na domačem in 

tujem trgu, pri tem spodbuja partnersko sodelovanje turističnih ponudnikov 
na lokalni in regionalni ravni s pomočjo skupne koordinacije in uvajanja 
partnerskega sofinanciranja skupnih akcij, 

- pridobiva strateške partnerje (sponzorje) na nacionalni ravni. 
 
 
Organizacijska in komunikacijska oblika povezovanja ponudnikov 
pohodniškega proizvoda 
 
V prvi fazi se predlaga ustanovitev neformalnega interesnega združenja 
(projektna skupina pod okriljem STO-ja), ki bi interesno povezovalo ponudnike 
pohodniškega proizvoda. Združenje oz. projektna skupina bi bila v prvi fazi 
sestavljena iz predstavnikov ključnih partnerjev, ki so grafično prikazani na 
naslednji strani. Projektna skupina bo skrbela za učinkovito komunikacijo in 
koordinacijo razvojnih in tržnih aktivnosti ter koordinacijo reševanja vseh 
problemov, ki so povezani s pripravo na intenzivejši in učinkovit razvoj ter trženje 
pohodniške ponudbe, kar med drugim pomeni tudi predlaganje sprememb pravnih 
podlag za pospeševanje možnosti razvoja pohodništva, lobiranje, iskanje virov 
financiranja razvoja,... Aktivnosti in finančno nagrajevanje ali participacija 
članstva v okviru projektne skupine (interesne skupine, zveze), kot tudi nadaljnja 
pravno formalna oblika sodelovanja, je stvar dogovora članov projektne skupine. 
 
 
 
 
 

                                                 
55  Vir : ibid 
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Slika 3: Komunikacijska shema povezovanja v razvoj pohodništva vpletenih 
akterjev  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Interesno in geografsko povezani LTO-ji 
 
 
6.1.2. Skrbništvo in pospeševanje kakovosti v okviru proizvoda 
pohodništva 
 
Interes turističnih gospodarskih subjektov (družb) v okviru turistične destinacije  
je, da je tako imenovana »javna infrastruktura«, ki predstavlja izvenpenzionsko 
ponudbo urejena in vzdrževana. Skrbnik ali upravljalec posamezne poti je tako  
lahko tudi organizacija ali nova gospodarska družba, ki bi bila ustanovljena po 
princip javno-zasebnega partnerstva, kar pomeni, da je med ustanovitelji tudi 
lokalna skupnost (občina), ki iz občinskega proračuna zagotovi določen del 
sredstev za namensko vzdrževanje »javne infrastrukture«.  
Druga, da skrbništvo posamezne tematske poti prevzame LTO ali lokalna 
skupnost. Vir financiranja je občinski proračun (namenska sredstva za 
vzdrževanje in razvoj javne infrastrukture), prav tako pa se lahko dodatno 
financira tudi iz različnih drugih aktivnosti- prodaji tur. pohodniških kart, 
spominkov, vodnikov,... 
 
 

 
LTO -ji 

JAVNI S. 
Lokalna skupnost, 
športni, kulturni 

zavodi,... 

PRIVATNI S. 
Nastanitveni, gostinski o., 
terme, žičnice, prevozniki, 

TA 

CIVILNI S. 
Turistična, kulturna, 

športna in druga 
društva,... 

Podjetja in interesna 
združenja specializirana za 

pohodništvo 

 

Planinska in druga društva 
povezana s pohodništvom 

*Regionalna 
interesna 
združenja 

projektna 
skupina 
(STO) 

PZS in druga združenja 
specializirana za 

pohodništvo 

Mednarodne turistične 
organizacije  
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Na področju pospeševanja kakovosti v okviru proizvoda pohodništvo je potrebna: 

- priprava in uveljavitev kriterijev poteka, urejenosti in označenosti vsaj 
krovnih pohodniških poti na nacionalnem nivoju, kot tudi ponudbe ob njih in 
v destinaciji (specializiranih nastanitvenih obratov, gostinskih objektov, 
vodniških služb, ipd.), 

- vzpostavitev načina redne kontrole vzdrževanja poti in kvalitete ponudbe 
(“patrulje”),  

- preverjanje ustrezne usposobljenosti in znanj pohodniških vodnikov (s 
poudarkom tudi na vsebinah kot so odnos do gosta, animacija, tuji 
jeziki,...), 

- izbiranje najboljših ponudnikov s strani gostov, anketiranje gostov in 
ponudnikov,  

- zbiranje razvojnih idej v okviru posamezne destinacije in izvajanje 
inovativnih pristopov k izvajanju ponudbe ob pohodniških poteh, 

- spodbujanje konkurence organizatorjev pohodniških doživetij in hkrati 
sodelovanja vseh pri ohranjanju narave in infrastrukture pohodniške 
ponudbe.   

 

7. AKCIJSKI PLAN ZA URESNIČEVANJE 
STRATEGIJE 

 
Predlog ukrepov in aktivnosti javnega in zasebnega sektorja za celostni razvoj in 
oblikovanje turistične ponudbe »pohodništva« izhaja iz usmeritev: 
 
- Strategije razvoja slovenskega turizma 2003-2006, 
- Strategije trženja slovenskega turizma 2003-2006, 
- Turistične politike za leto 2004 z usmeritvami za leto 2005, 
- trendov v razvoju ponudbe in povpraševanja doma in na tujem, 
- analize prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti 
- predlaganih usmeritev in rešitev, organizacijskih in vsebinskih sistemov razvoja 
pohodniškega produkta.  

 
7.1. Strnjen predlog ciljev, nalog in aktivnosti, po 
posameznih nosilcih s terminskim načrtom 
 
Predlog ukrepov se nanaša na pet prioritetnih in ključnih področij: 
 

1. Organizirano strateško partnerstvo 
2. Ljudje in znanja 
3. Infrastruktura in podporno okolje za oblikovanje produkta 
4. Prepoznavnost in dostopnost produkta 
5. Kakovost ponudbe 

 
Namen predlaganih ukrepov je usmeriti naročnika in potencialne zainteresirane 
koristnike te strategije k aktivnejši angažiranosti pri izvajanju razvojnih aktivnosti, 
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zaradi česar smo ukrepom za doseganje strateških ciljev dodali še akcijski del 
izvajanja. 
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Tabela 3 : Predlogi ukrepov po prioritetnih področjih razvoja 
1. 

sklop 
 

Ukrepi 
 

Cilji 
 

Aktivnosti/projekti 
Nosilci/ 

roki 
O

R
G

A
N

IZ
IR

A
N

O
S

T
- 

S
T
R

A
T

E
Š

K
O

 P
A

R
T
N

E
R

S
T
V

O
 

- Spodbuda aktivnejšemu 
povezovanju vseh 
akterjev razvoja 
pohodniške ponudbe   

 
 
 

- Spodbuda destinacijam 
(gospodarskim 
subjektom in javnim 
službam) za ureditev in 
vzdrževanje posameznih 
poti ter njihovo aktivno 
vključevanje v ponudbo  

 
 

- Priprava ustreznih 
izhodišč za 
vzpostavljanje 
partnerskega 
sodelovanja med 
ponudniki in 
potencialnimi 
investitorji/vzdrževalci 
oziroma skrbniki poti 

 

- Spodbujanje razvoja 
pohodniške ponudbe v 
skladu z načeli 
trajnostnega razvoja 
turizma  

- Ustanoviti neformalno 
povezovalno organizacijo, 
ki bo interesno povezovala 
skrbnike posameznih poti 
(društvo, zveza, projektna 
skupina...) 

 

- Povečanje pozitivnih 
ekonomskih in atrakcijskih 
učinkov že obstoječe 
ponudbe pohodniških poti 
v destinaciji  

 

- Racionalizacija stroškov 
skupnega trženja  

 
- Trajnostni razvoj tovrstne 
ponudbe in medsebojnega 
sodelovanja 

 

- Spodbujanje raziskovanja 
in spoznavanja lastne 
zgodovine, dediščine in 
sistematičnega razvoja 
novih zanimivih poti 

 
- Vzpostaviti krovnega 
skrbnika gozdnih-učnih 
poti  

 

 
 

- Vzpostavitev neformalnega interesnega 
združenja obstoječih skrbnikov in 
ponudnikov pohodniškega proizvoda in 
priprava načrta aktivnosti za realizacijo 
strateških ciljev (lahko v sodelovanju s 
STO) 

 

- Identifikacija možnih novih ponudnikov, 
skrbnikov, društev, podjetnikov,... ki bi 
želeli aktivno sodelovati pri razvoju in 
trženju proizvoda pohodništvo 

 

- Predlogi morebitne formalne 
organiziranosti, vzpostavitev modela in 
proučitev njegovih prednosti/ 
pomanjkljivosti, uporaba domačih dobrih 
praks sodelovanja  

 
 

- Proučitev možnosti in priprava 
konkretnih idej za aktivno povezovanje z 
drugimi področji razvoja (kmetijstvo, 
gozdarstvo, razvoj podeželja, 
izobraževanje,...). 

 
- Zaposlitev produktne vodje na STO 
 
- Vzpostavitev krovnega skrbnika gozdnih-
učnih poti, ki bi povezoval, koordiniral 
različne skrbnike ter reševal odprta 
vprašanja kot so legalizacija, 
financiranje, vzdrževanje poti. 

STO 
PZS 
ZGS 

P 
Skupna 

interesna 
organizacija 

za 
vzpodbujan
je razvoja 
produkta 

pohodništva 
 (MOP, 

MKGP...) 
 
 
 

Rok: K 
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2. 
sklop 

Ukrepi Cilji Aktivnosti/projekti Nosilci/roki 

L
JU

D
JE

 I
N

 Z
N

A
N

JA
 

- Formalno in neformalno 
izobraževanje o pomenu 
gibanja v naravi, spoštovanja in 
ohranjanja narave,...in 
spoznavanja dežele s 
pohodniške perspektive 

- Izobraževanje o pravilnem 
gibanju v naravi v različnih 
letnih časih, na različnih terenih 
in različno zahtevnih poteh  

- Seznanjanje različnih javnosti o 
pomenu pohodništva tako za 
turiste v okviru bivanja v izbrani 
destinaciji, kot tudi za 
domačine; pohodništvo je lahko 
namreč pomemben del športne 
ponudbe in »ponudbe dobrega 
počutja/wellness« ki je 
pomemben za ohranjanje 
zdravja vsakega posameznika. 

- Zakonsko urediti razmerja 
posameznih vodnikov v okviru 
pohodništva (gorski vodniki, 
planinski vodniki, turistični 
vodniki) in predviditi možnost o 
eventuelni zakonski zaščiti 
domačega vodenja vsaj v 
zavarovanih območjih  

- Spodbuda izobraževalnim 
ustanovam za raziskovanje 
dediščine njen zanimiv prikaz 
skozi pohodniške poti ter 
spodbujanje rekreacije in 
izobraževanja v naravi 

- Še aktivnejše sodelovanje s 
formalnimi izobraževalnimi 
ustanovami in vzpodbujanje 
izobraževanja in prostočasnih 
aktivnosti v naravi 

- Aktivno osveščanje o ekološko 
sprejemljivem obnašanju v 
naravi in trajnostnih načelih 
razvoja 

- Preprečevanje nesreč 
(predvsem na planinskih in 
zahtevnejših drugih poteh) 
zaradi neznanja in neprimerne 
opreme pohodnikov ter 
preprečevanje možnih 
negativnih vplivov in 
povzročanja nesreč, zaradi 
človekove malomarnosti v 
naravi (požari...) 

- Izboljšanje informiranosti 
ponudnikov na/ob poteh in v 
destinaciji = izobraževanje 
zaposlenih kadrov za potrebe 
usmerjanja gostov na 
pohodniške poti in njihovo 
posredno in neposredno 
trženje 

- Spodbujanja gibanja v naravi 
in skrbi za zdravje 

- Možnost dodatnega     
zaposlovanja oziroma 
dodatnega vira dohodkov  (npr. 
vodniška služba na pohodniških 
poteh) 

- Intenzivnejše kombiniranje 
osnovnošolskih izobraževalnih 
programov z izobraževalnimi 
vsebinami na terenu  
 
- Oblikovanje in izvajanje tečajev 
pravilnega gibanja, obnašanja in 
reagiranja v naravi  
 
- Popularizacija pohodništva na 
domačem trgu - Oblikovanje 
enostavnega motivacijskega in 
informacijskega  materiala ter 
distribucija le tega na preko 
medijev in drugih promocijskih 
aktivnosti za domači trg in na vseh 
informativnih točkah destinacij in 
ponudnikov ob poti 
 
- Izobraževanje vodnikov glede na 
zahtevnost oziroma vrsto 
pohodniške poti (gorski, planinski, 
turistični vodnik) 
 
- Prenos znanj in informacij  med 
ponudniki in informatorji v 
destinacijah ter na posamezni poti. 
Prav tako pa tudi med 
posameznimi vsebinsko 
povezanimi potmi in destinacijami 
 
-Pritegnitev domačinov k 
aktivnemu sodelovanju pri 
usmerjanju in predstavljanju 
vsebine poti gostom 

Skupna interesna 
organizacija za 
vzpodbujanje 

razvoja produkta 
pohodništva v 
sodelovanju z 

Ministrstvom za 
šolstvo, 

ZGS 
P in 

izobraževalnimi 
ustanovami 

 
 
 
 

Rok: K- S 
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3. 

sklop 
 

Ukrepi 
 

Cilji 
 

Aktivnosti/projekti 
 

Nosilci/roki 
IN

F
R

A
S

T
R

U
K

T
U

R
A

 
IN

 P
O

D
P

O
R

N
O

 O
K

O
L
JE

 

- Vzpostavitev mreže 
pohodniške 
infrastrukture (poti in 
vsebina) na nacionalnem 
nivoju  

- Podpora investicijam v  
infrastrukturo 
podpornega okolja – 
ponudbe na/ob 
pohodniških poteh 
(spodbujanje 
specializacije 
nastanitvenh 
ponudnikov, posredno 
tudi razvoj drugih 
dejavnosti in podeželja 
na sploh) 

- Povezovanje s ponudniki 
v turističnih destinacijah, 
katerih ponudbo 
dopolnjujejo pohodniške 
poti 

- Zakon, ki ureja 
označevanje in 
vzdrževanje pohodniških 
poti in nemoteno gibanje 
obiskovalcev po njih 
(trenutno je pripravljen 
predlog zakona o 
planinskih poteh, ki pa 
še ni sprejet) 

- Vzpostavljena mreža ustrezno 
označenih, urejenih in raznovrstnih 
pohodniških poti na nacionalnem 
nivoju z jasno vsebino ponudbe 
(skladno s sistemom pohodniških 
poti), ki se lahko povezujejo z 
ostalimi tematskimi potmi in 
zanimivostmi ponudbe posamezne 
destinacije 

 
- Vzpostavitev lokalnih pohodniških 
mrež, celostna dopolnitev lokalne 
ponudbe destinacij  

 
- Spodbujanje investicij zasebnega 
sektorja za kvalitetno oblikovanje 
pohodniške primarne (predvsem npr. 
gore poleti) oziroma 
komplementarne ponudbe celotne 
destinacije (ostala SLO) 

 
- Zagotovitev ugodnejšega financiranja 
investicij v pripravo poti in pomoč pri 
vzdrževanju  

 
- Vzpostavitev aktivnega sodelovanja 
med različnimi sektorji na področju 
prostorskega in gospodarskega 
razvoja na lokalni, regionalni in 
nacionalni ravni  

 
- Vzpodbujanje trženja domačih 
izdelkov ob poteh 

- Povezava morebitnih že 
obstoječih poti in strokovna 
podpora pri vzpostavitvi 
krovnih pohodniških poti, ki 
predstavljajo Slovenijo in 
združujejo njene značilnosti 

 
- Priprava izvedbenega 
načrta razširitve ponudbe 
pohodnih poti in dopolnilne 
ponudbe na njih (info, 
gostinski, nastanitveni 
objekti, ki omogočajo 
razvoj celovitih pohodniških 
programov 

 
- Ureditev rekreacijskih in 
drugih zanimivih površin 
na/ob rekreacijskih 
pohodniških poteh (npr. 
trim steze, parki, 
izobraževalni labirinti,...) 

 
- Ureditev počivališč, košev 
za smeti, točk, primernih za 
fotografiranje in 
razgledovanje,... 

 
- Vzpodbujanje obuditve 
tradicionalnih obrti in 
trženja tovrstnih izdelkov 
ob poteh 

Občine-LTO-
ji 

P & MG & 
PZS  
ZGS 

 
 

Skupna 
interesna 

organizacija 
za 

vzpodbujanje 
razvoja 

produkta 
pohodništva 

 
 
 

Rok: K 
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4. 
sklop 

 
Ukrepi 

 
Cilji 

 
Aktivnosti/projekti 

 
Nosilci/roki 

P
R

E
P

O
Z

N
A

V
N

O
S

T
 I

N
  

D
O

S
T
O

P
N

O
S

T
 P

R
O

D
U

K
T
A

 

- Povezano trženje proizvoda 
pohodništva skozi ostale 
turistične proizvode 
destinacije  in njegov 
postopen razvoj v tržno 
samostojnejšo obliko 
(odvisno od vrste poti in 
območja, po katerem je 
speljana) 

 
- Popularizacija pohodniške  
ponudbe in tržno 
komunikacijska izpostavitev 
Slovenije kot dežele s 
odličnimi prehodnimi 
možnostmi preko njenega 
celotnega ozemlja 

 
- Prepoznavnost Slovenije po 
zanimivi, orientacijsko 
enostavni, komunikacijsko 
enotni in celostno relativno 
enakovredno, prepleteni 
mreži pohodniških poti  

 
 

- Razvoj in uveljavitev 
pod-blagovne znamke 
slovenske pohodniške 
ponudbe (proizvoda) v 
okviru celotne turistične 
ponudbe države  

 
- Povečanje uporabe 
sodobnih tehnoloških 
možnosti za trženje 
(internet) in 
informiranje o ponudbi  

 
- Spodbujanje skrbnikov 
poti in ponudnikov ob 
poti k razvoju lastnih 
novosti v ponudbi  
 
- Kvalitetno dopolnjevanje 
obstoječe turistične 
ponudbe destinacije  

 
- Povezovanje v 
mednarodne integracije 
s področja pohodniške 
ponudbe in z njo 
povezanih dogodkov 

 

- Izvedbena strategija trženja 
produkta in oblikovanje trženjsko 
komunikacijske strategije s 
celostno predstavitvijo slovenske 
pohodniške ponudbe tudi na 
svetovnem spletu 

 
- Proučitev možnosti za 
vzpostavitev sistema (nacionalne, 
regionalne) pohodniške kartice, 
preko katere bi lahko uspešneje 
spremljali število pohodnikov in 
tržili ponudbo 

 
- Sistematično spremljanje novosti 
s področja pohodništva in lastno 
inoviranje tovrstne ponudbe,... 

 
- Vzpostavitev sofinanciranja 
razvoja pohodniške ponudbe na 
vseh ravneh, s strani ponudnikov 
primarno privlačne ponudbe 
destinacije produktov in 
pridobivanje finančnih virov iz 
nacionalnih javnih sredstev in 
mednarodnih razpisov 

 
- Mednarodno udejstvovanje vseh 
akterjev, povezanih s 
pohodništvom ter sodelovanje na 
mednarodnih dogodkih ter 
vključenost Slovenije v skupne 
projekte in prireditve (npr. EU 
pohod 2006) 

STO in interesna 
skupina, 

MG  
P, Z  

Skrbniki poti 
 javni in zasebni 

investitorji v 
razvoj 

 
 
 

Rok: S-D 
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5. 
sklop 

 
Ukrepi 

 
Cilji 

 
Aktivnosti/projekti 

 
Nosilci/roki 

K
A

K
O

V
O

S
T
 P

O
N

U
D

B
E

 
- Priprava in 
uveljavitev 
kriterijev urejenosti 
in označenosti (vsaj 
krovnih) 
pohodniških poti 
(kot tudi ponudbe 
ob njih), ki se 
vključujejo v 
turistično ponudbo 
in trženje na 
lokalnem, 
regionalnem in 
nacionalnem nivoju 

 
- Vzpostavitev načina 
redne kontrole 
vzdrževanja in 
kvalitete poti ter  
ponudbe na/ob 

- Dvig števila ponudnikov 
gostinskih storitev in drugih 
storitev povezanih s tematiko 
poti ter omogočanje dostopnosti 
ponudbe ob poteh (npr. ustrezno 
prilagajanje delovnega časa 
ponudnikov ob posamezni poti) 

 
- Dopolnjevanje in povezovanje 
ponudbe in ponudnikov ob poti 

 
- Razvoj aktivnega sodelovanja in 
povezovanja različnih strok 
oziroma dejavnosti (kultura, 
kulinarika, šport in rekreacija, 
proučevanje narave....) pri 
vzpostavitvi in izvedbi tematske 
ponudbe poti 

 
- Dolgoročno zagotavljanje 
kakovosti storitev in 
zadovoljstva pohodnikov, 
ponudnikov ter skrbnikov poti 

 
- Spodbujanje konkurenčnosti 
ponudbe  

- Identifikacija najzanimivejših 
pohodniških poti z različno 
vsebino, za vključitev v 
nacionalno pohodniško mrežo na 
območju Slovenije 
 

- Dopolnitev oziroma novo 
oblikovanje: 
a.) kriterijev ureditve poti v 
skladu z zahtevami trajnostnega 
razvoja in ob upoštevanju drugih 
s tem povezanih predpisov in 
zakonskih regulativ, 
b.)kriterijev vsebine ponudbe 
posamezne vrste poti,  
c.)kriterijev specializacije 
nastanitvenih objetktov za 
pohodništvo (lahko tudi v 
povezavi s kolesarstvom,...). 
 
- Izvajanje sistema spremljanja in 
kontrole kakovosti izvedbe 
skrbništva in ponudbe ob poti, 
ter nagrajevanje in 
sankcioniranje 

 
- Opredelitev in upoštevanje 
morebitnih posebnosti ponudbe 
in njene vzpostavitve na 
zavarovanih področjih  

 
- Povezovanje s ponudniki 
pohodniških vsebin iz tujine  

 Skupna interesna 
organizacija za 
vzpodbujanje 

razvoja produkta 
pohodništva, 

 LTO-ji, 
P,  

PZS, STO, 
Z 
 
 

Rok: S-D 

 
Legenda:  
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MOP= Ministrstvo za okolje in prostor 
MG = Ministrstvo za gospodarstvo 
MKGP = Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
STO= Slovenska turistična organizacija 
GRS = Gorska reševalna služba 
PZS = Planinska zveza Slovenije    
ZGS= Zavod za gozdove Slovenije  
P= ponudniki storitev,   
Z = zunanji strokovnjaki ali sodelavci 
SOP = skrbniki posameznih obstoječi poti 

K= kratek rok (2005-2007) 
S= srednji rok (2007-2009)  
D= dolgi rok (2009-2011) 
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7.2. Opredelitev tveganj in načinov obvladovanja tveganj 
 
Tabela 4: Opredelitev tveganj 
 
Vrste tveganj v povezavi z... Možno obvladovanje  
NARAVNIM OKOLJEM 
- nenadzorovan razvoj poti, 
- ekološka preobremenjenost 
poti zaradi prevelikega števila 
obiskovalcev (predvsem 
zavarovana območja) 

- ,... 
 

• jasna določitev obnašanja, ravnanja in 
obremenjenosti posameznih območij – 
optimalno število poti na območju, 
•  izobraževanje in osveščanje pohodnikov o 
obnašanju v naravi in na posamezni poti (pred 
odhodom na pot, ob poti, ob zaključku poti) , 
• spremljanje indikatorjev obremenjenosti 
naravnega okolja in morebitna regulacija 
obiska na zavarovanih območjih,  

INFRASTRUKTURO 
- uničevanje oznak poti 
(vandalizem), 

- neustrezno označevanje poti 
(zmedeno, nerazpoznavno, 
»skrito«, jezikovno 
omejeno,...), 

• izvajanje rednih kontrol kvalitete poti, 
• izobraževanje in osveščanje javnosti o 
nesprejemljivosti tovrstnega obnašanja, 
• proučitev sistema in izvajanje sankcioniranja,  
• določitev smernic označevanja pohodniških 
poti, 
• vzgoja vzdrževalcev oz. skrbnikov poti (npr. 
program vzgoje markacistov pri PZS); 
povratne informacije 

RAZLIČNA INTERESNA TVEGANJA 
- nasprotovanja v lokalnem 
okolju, nesodelovanje 
domačinov,  

- premajhna podpora lokalnih 
gospodarskih subjektov za 
vzdrževanje starih in iniciranje 
novih pot, 

- neustrezno sodelovanje 
oziroma nepovezovanje 
ponudnikov zaradi subjektivnih 
razlogov posameznikov, kar 
velja tudi za sodelovanje med 
javnimi in zasebnim sektorjem,  

- ,... 

• komuniciranje z javnostmi o načrtovanih, 
možnih in izvajanih aktivnostih, 
• vzpodbujanje sodelovanja javnosti, zaradi 
doseganja skupnih sinergičnih učinkov in 
izboljšanja kvalitete življenja na lokalnem 
območju, 
• vzpostavitev kulture dialoga na kritičnih 
vsebinskih področjih razvoja in iskanje skupnih 
pozitivnih rešitev predvsem za uporabnike 
ponudbe pohodništva (turiste in domačine), 
katerim so vse potrebne razvojne aktivnosti 
pravzaprav tudi namenjene, 
• aktivno iskanje skupnih priložnosti razvoja in 
upoštevanje mnenj različnih vpletenih javnosti, 
• redno seznanjanje lokalne javnosti o 
razvojnih trendih pohodniškega proizvoda pri 
nas in v tujini, 
• vzpostavitev ugodnih pogojev za razvoj 
izvenpenzionske ponudbe ob/na pohodniških 
poteh (podjetniške priložnosti), 

RAZVOJNA TVEGANJA 
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- zaviranje razvoja zaradi 
ekonomsko skromnejših 
rezultatov pohodništva v 
primerjavi z ostalimi 
turističnimi produkti, 

- »strategija zaradi strategije« 
ostane le še en napisan 
dokument, katerega vsebine 
obravnavana javnost ne pozna 
dovolj in se ne poistoveti z 
njenimi ključnimi usmeritvami,  

- neuspešna pridobitev strateških 
partnerjev razvoja oziroma 
povezava in aktivno 
sodelovanje v okviru 
(neformalne) interesne 
organizacije za povezovanje in 
pospeševanje razvoja produkta 
pohodništva,  

- neuspešno pridobivanje javnih 
in razpisnih  finančnih virov za 
razvoj, zaradi neustrezne 
organiziranosti ali 
neobveščenosti.  

• priprava zanimivih, edinstvenih, specifičnih  
pohodniških proizvodov, ki vključujejo tudi 
druge komplementarne aktivnosti in 
penzionsko in izven penzionsko ponudbo 
posamezne destinacije – paketi,  
•  vključevanje ponudnikov pohodniških storitev 
k nastajanju in oblikovanju strateških 
dokumentov in kasneje v izvedbenih fazah, 
•  aktivno delovanje interesne projektne 
skupine vseh zainteresiranih javnosti za razvoj 
pohodniškega proizvoda, ki »bedi« nad 
izvajanjem strateško zastavljenih ciljev in 
nalog ter obvešča zainteresirano javnost o 
njihovem uresničevanju, 
•  obveščanje, posredovanje informacij o 
razvojnih trendih in pomembnosti razvoja 
pohodniškega proizvoda doma in v tujini, 
partnerjem, 
•  povezovanje s podjetji in drugimi zunanjimi 
sodelavci, ki so strokovno usposobljeni za 
pripravo razpisne dokumentacije in redno 
spremljanjo aktualne javne razpise. 

 
 

7.3. Izvedbeni načrt za leto 2005 in 2006 
 
Spodnja tabela vsebuje predlog izvedbenih projektov/aktivnosti, nosilcev 
aktivnosti na podlagi zastavljenih strateških ciljev razvoja in trženja produkta 
pohodništva, ki so uresničljivi v letih 2005 in 2007 
 
Tabela 5: Izvedbeni načrt za leto 2005 in 2006 
Projekt/aktivnost Nosilec Rok 
Podrobnejša identifikacija ponudnikov, 
skrbnikov in tržnikov pohodniške ponudbe v 
Sloveniji in njihova seznanitev z razvojnimi 
načrti na področju pohodništva ter povabilo 
za aktivno sodelovanje v okviru neformalne  
interesne skupine  

PZS in STO Začetek leta 
2006 

Identifikacija nacionalno in regionalno 
najpomembnejših poti v skladu s sistemom 
pohodniških poti (predlog 10) in slikovni 
prikaz na zemljevidu Slovenije, usklajeno s 
nastajajočo vsebino kataloga pohodništva 
STO 
 

STO Začetek leta 
2006 

Vzpostavitev aktivnega interesnega 
povezovanja obstoječih skrbnikov in 

STO in PZS Sredina leta 
2006 
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ponudnikov pohodniškega proizvoda  
Proučitev možnosti in priprava konkretnih idej 
za aktivno povezovanje z drugimi področji 
razvoja (kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj 
podeželja, izobraževanje..) 

Interesna skupina 
ob podpori vseh 
zainteresiranih 
javnosti  

2006  

Izdelava strategije trženja oziroma izvedbene 
strategije tržnega komuniciranja 
pohodniškega proizvoda v skladu z 
usmeritvami v okviru strategije trženja STO 
za naslednje časovno obdobje ter nadgradnja 
spletne predstavitve pohodništva v okviru 
STO strani (vizualizacija rekreativnih poti s 
podatki GIS) 

STO 2006-2007 

Usklajevanje in priprava predloga sprememb 
ali dopolnitev vsebin zakona o gorskih in 
turističnih vodnikih,...  ter predlogi dopolnitev 
ali sprememb  ustreznih zakonskih podlag za 
ureditev statusa planinskih, turističnih 
vodnikov oz. pohodniških vodnikov 

PZS v sodelovanju 
z GZS (turistični 
vodniki) in 
občinami (lokalni 
vodniki) ter MG  

V letu 2006 

Mednarodno udejstvovanje vseh akterjev, 
povezanih s pohodništvom ter sodelovanje na 
mednarodnih dogodkih ter vključenost 
Slovenije v skupne projekte in prireditve  

Interesna skupina 
ob podpori vseh 
zainteresiranih 
javnosti in STO 
(npr. konkreten 
projekt PZS - EU 
pohod 2006) 

2006 

Preučitev možnosti za vzpostavitev sistema 
(nacionalne, regionalne) pohodniške kartice, 
preko katere bi lahko popularizirali in 
spremljali število pohodnikov ter aktivneje 
tržili pohodniško ponudbo 

STO in neformalno 
intersno združenje  

2007 

Izdelava promocijskega materiala oziroma 
informacijsko-tržne brošure na nacionalni 
ravni s konkretnimi ponudbami  

STO in interesna 
skupina 

Druga  
polovica leta 
2005 

Začetek priprave standardov nastanitvenih 
kapacitet specializiranih za pohodnike 

STO 2006-2007 

 
Izvedbeni načrt je precej obsežen, še posebej za PZS in STO. V ta namen bo 
potrebno na strani STO razmišljati o zaposlitvi produktne vodje, ki se bo v večji 
meri vključeval v razvojne in trženjske aktivnosti za turistični proizvod 
pohodništva. Za ostale vključene akterje, predvsem pa za PZS, bo za izvedbo 
aktivnosti potrebno sestaviti delovne skupine, razdelati vloge, kot stroške in 
lastninske okvire. Pri določanju in odločanju za skupne interese in povezave se 
lahko zgodi, da bodo določene organizacije zahtevale privolitev najvišjih organov, 
če bi to pomenilo bistveno spremembo njihovega delovanja.  
 
Glede na to, da proizvod pohodništva v Sloveniji (še) ni CELOSTNO oblikovan in 
organiziran ter na strani ponudbe torej ne more zagotavljati željene celovitosti in 
kakovosti, predlagamo trženje njegovih že oblikovanih vsebin v okviru tržnih 
aktivnosti za »aktivne počitnice« in celostno promocijo Slovenije na vseh 
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pomembnejših sejemskih in drugih prireditvah v tujini po izboru oziroma praksi 
STO. V skladu s programom dela STO je v letu 2005 v pripravi prospekt s 
pohodniško vsebino, ki naj bi zajemal tudi širšo slovensko pohodniško ponudbo in 
ne zgolj Julijskih Alp. V bodoče predlagamo ustreznejše prilagajanje sodobnim 
trženjskim trendom ter ciljno in tržno naravno načrtovanje in izvajanje tovrstnih 
promocijskih in komunikacijskih aktivnosti, ki bodo izhajale iz strateških, tako 
razvojnih kot trženjskih, dokumentov in usmeritev.   
 
V nadaljevanju navajamo nekatere možne komunikacijske poti v državah, ki so 
opredeljeni kot ciljni trgi pohodniškega proizvoda, specializirane za tovrstno 
tematiko.  
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Tabela 6: Pregled specializiranih sejmov, medijev in e-naslovov za produkt pohodništva po izbranih državah  
AVSTRIJA  
Turistični - Specializirani sejmi za pohodništvo  
Specializirane sejma za pohodništvo ni, splošni je  
FERIEN-MESSE, Dunaj 
Od četrtka 12. do nedelje 15. januarja 2006 
 
Največji avstrijski turistični sejem, namenjen tako individualcem iz  
Avstrije in sosednjih držav, kot organizatorjem turističnih potovanj in  
paleti ponudnikov s turizmom povezanih storitev. 
Predstavitev pohodniške ponudbe Slovenije v okviru celovite  
promocije države in njene turistične ponudbe (programi aktivnih počitnic). 

 

http://www.messe.at/ 
 
Podatki o sejmu iz leta 2005: 
Bruto površina: 29.217 m²  
Neto površina: 13.540 m² 
Število obiskovalcev : 134.600 (skupaj z 
Vienna Autoshow) 
Poslovni obiskovalci: 3.263 
Število novinarjev: 1.083 
Število razstavljalcev: 418 iz 46 držav 

Specializirane revije 
 TIROLWERBUNG – Berg.Welten   

http://www.bergwelten.at/  
 
»Spletni časopis« in informacije  

Kontakt:  
Tirol Werbung GmbH 
Maria-Theresien-Str. 55 
A- 6010 Innsbruck 
Tel. +43.512.5320-0 
Fax +43.512.5320-100 
UID: ATU57339767 
Mitglied der Wirtschaftskammer Tirol 
Fachgruppe: FG Reisebüro 

 http://www.kleinezeitung.at/freizeit/aktivwellness/index.jsp   

 

GEO special 
Izhaja 6x letno  
http://www.geo.de/GEO/magazine/GEO_special/?linkref=geode_n
avigation_untermenue&SDSID=46103500000011125388404 
Izhaja od leta 1981 
Cena izvoda: 7,80 EUR 
Število prodanihh izvodov: 142.669  

Kontakt: 
AVSTRIJA: 
0820/00 10 85 
NEMČIJA 
01805/861 80 03* 
ŠVICA: 
041/329 22 20 
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GEO Saison für Genießer 
 
http://www.geo.de/GEO/magazine/GEO_saison_fuer_geniesser/?li
nkref=geode_uebersicht_hefte_themen&SDSID=46103500000011
125388404  

Pomembnejši spletni naslovi organizacij, povezanih s pohodništvom 
http://www.alpenverein.at/portal/index.php  (avtrijsko planinsko združenje)   
http://www.wanderhotels.com/index_de.php (pohodniški hoteli) 
http://www.austria-tourism.at/ (nacionalna turistična spletna stran)  
http://www.publish.at/trekking/default.htm (pohodniške publikacije) 
 
NEMČIJA  
Specializirani sejmi za pohodništvo 
TOUR NATUR, Duesseldorf 
Od 2. do 9. septembra 2005 (poteka tretje leto) 
 
Specializirani sejem za pohodništvo (trekking & hiking) 
 
Sejem je namenjen individualnim obiskovalcem in poslovnim partnerjem tovrstnega 
produkta, kot tudi organizatorjem potovanj ter pohodniškim društvom, zvezam in 
mednarodnim pohodniškim organizacijam.  
Pohodništvo se lahko predstavi prioritetno kot produkt aktivnih počitnic v Sloveniji, v 
povezavi s kolesarstvom in drugimi športno rekreativnimi vsebinami ponudbe. 

 

http://www.messe-
duesseldorf.de/tournatur/en/index.h
tml 
Pričakovano število razstavljalcev: 
200 iz različnih držav. Zraven 
Nemčije še iz  
Italije, Belgije, Finske, Avstrije, 
Skandinavije, Sardiniie, Irske, 
Kanarskih otokov, Francije. 
Predstavljalo se bo več kot 5.000 
pohodniških destinacij 
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TOURISTIC & CARAVANING Leipzig,  
od srede 16. do nedelje 20.novembra 2005 na sejmišču v Leipzigu 
 
Sejem je namenjen individualnim turistom, kampistom, strokovnjakom s področja 
tovrstnega turizma, predstavitvi tovrstne opreme in organizatorjem turističnih potovanj.  
Pohodništvo se lahko predstavi v povezavi s kolesarstvom in drugimi oblikami aktivnih 
počitnic v Sloveniji. 

 

http://www.touristikundcaravaning.
de/Infos_fuer_Aussteller.99.0.html 
Število razstavljalcev: 1.140 iz 50 
držav 
Skupni sejemski prostor: 55.000 m² 
Število obiskovalcev: 81.000  
Število novinarjev: cca.300 (več kot 
2.000 objav)  

Specializirane revije  

 

WANDERMAGAZIN www.wandermagazin.de 
Dvomesečnik 
 
Cena izvoda: 4,4 EUR 
Naklada: od 30.000 do 36.000 (odvisno od posebnih izdaj npr. ob 
pomembnejših, s pohodništvom povezanih sejmih) 
Mesečnik se objavlja tudi na spletni strani, ki jo mesečno obišče 
okoli  65.000 obiskovalcev 

Kontakt:  
W & A Marketing & Verlag GmbH 
Rudolf-Diesel-Straße 14 
53859 Niederkassel 
Telefon 02 28/45 95-10 
Telefax 02 28/45 95-199 
eMail: post@wa-verlag.de 
Internet: www.wandermagazin.de 
Beate Ploch 
<bploch@wandermagazin.de> 

 

OUTDOOR MAGAZIN, www.outdoor-magazin.com 
Mesečnik,  
 
Cena izvoda: 3,95 EUR  
Naklada: cca. 29.400  
Število bralcev: cca. 406.000 (v letu 2004) 

Kontakt:  
Sport + Freizeit Verlag GmbH & Co. 
KG  
Leuschnerstr.1  
D- 70174 Stuttgart  
Tel: 07152 / 9415-86  
Fax: 07152 / 9415-48  
E-Mail: info@outdoor-magazin.com 
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ALPIN,  http://www.bergwelt.de/    
Mesečnik  
 
ALPIN je največja nemška revija za šport in aktivnosti v gorskem 
svetu (pohodništvo, planinstvo, plezanje, turno smučanje, 
treking...).  
Cena izvoda: 4,6 EUR 
Naklada: cca. 28.900 
Število bralcev: 308.000 (za 6 izdanih številk v letu 2005 skupaj) 

Kontakt: 
Planegger Str. 15 
82131 Gauting 
Tel.: 0 89/89 31 60-0 
Fax: 0 89/89 31 60-19 
E-Mail: info@alpin.de 
 

 
 

 

 

 
 
 

BERGE http://www.olympia-verlag.de/berge/index.aspx  
Dvomesečnik  
 
»Drugačna« revija o hribih, ki jo odlikujejo izjemne fotografije in 
besedila ter moderen izgled.  Zanimivo sozvočje narave in kulture 
hribovitega sveta, s podatki o kulturnem dogajanju, servisnih 
informacijah in novostih glede opreme in načinov hoje, novicami in 
turističnimi vsebinami, ob katerih se lahko podoživljajo ali 
sestavljajo načrti za nova odkrivanja in pohode.  
 
Cena izvoda: 6,90 EUR 
Naklada: cca. 16.900 izvodov 
Število bralcev: 435.000 bralcev (za 6 izdanih številk v letu 2005 
skupaj) 

Kontakt:   
Tel: (0911) 216-2749 
e-mail: e.pfister@kicker.de 
 
 
 
 

Pomembnejši spletni naslovi organizacij, povezanih s pohodništvom 
http://www.wanderverband.de/  
http://www.wanderbares-deutschland.de/  
http://www.germany-tourism.de/e/hiking_14936.html  
http://www.49ontop.de/ stran združenja aktivne generacije 49+ (interesna področja kolesarstvo, pohodništvo, kultura) 
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ITALIJA 
Možni turistični sejmi za predstavitev pohodištva 
MONDO NATURA, Rimini  
Od sobote 10. do nedelje 18. septembra 2005 
 
Sejem namenjen predstavitvi »outdor« turizma - opreme za kampiranje, avtodomov, 
pohodniške opreme, informacijske opreme predstavitev tovrstne turistične ponudbe.... 
 

 

www.mondonatura.it  
Kontakt: 
Gabriella Zoni, Product Manager 
Tel +39/0541/744.214 
Fax +39/0541/744.454 
E-mail: g.zoni@riminifiera.it  
 
Podatki o sejmu 2004: 
Število obiskovalcev: 95.185 
Število razstavljalcev: 300  
Sejemska površina: 82.000 m2  
Število akreditiranih novinarjev: 
cca. 195  

Specializirane revije   
 
 

 

MERIDIANE MONTAGNE, Italija 
http://www.edidomus.it/Ed/menuverticale/meridiani.cfm?vis=
4 
Dvomesečnik (januar - marec - maj -julij - september – 
november) 
 
Je estetsko oblikovana revija, ki poglobljeno opisuje zanimive 
zgodbe narave, zgodovine in kulture gorskega sveta, ki jih je 
vredno vedno znova odkrivati.  
 
Povprečna naklada: 75.000 izvodov 
 

Kontakt  
Editoriale Domus S.p.A. 
I - 20089 Rozzano (Milano) 
Via Gianni Mazzocchi, 1/3 
tel +39.02.82472.349/365/228 
fax +39.02.82472.385 
 
 

Pomembnejši spletni naslovi organizacij, povezanih s pohodništvom  
http://www.cai.it/index.jsp Club Alpino Italiano  
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HRVAŠKA 
Turistični - Specializirani sejmi 
Ni specializiranih sejmov 
Splošni turistični sejem je  
TURIZAM, mednarodni turistični sejem, Zagreb 
Od 10. do 15. maja 2006  

 

http://www.zv.hr/sajmovi/147/index_hr.html 

e-mail: turizam@zv.hr  

 

Specializirane revije 
HRVATSKI PLANINAR  Hrvatski planinar" je časopis Hrvaške planinske 

zveza, ki izhaja z vmesnimi prekinitvami že od 
leta 1898.  

Izhaja mesečno in zajema potopise iz domovine in 
tujine, članke o naravi, speleologiji, planinskih 
kočah, poteh.... 

http://hps.inet.hr/hp/index.htm   
Kontakt: 
Tel: 01/48 24 142 i 01/48 23 624  
e-mail: hps@zg.tel.hr 

Spletni naslovi organizacij, povezanih s pohodništvom 
http://hps.inet.hr  (Hrvatski planinarski savez) 
 
ŠVICA 
Možni turistični sejmi za predstavitev pohodištva 
FESPO, Zürich 
Od 26. do 29. januarja 2006 
 
Največji turistični sejem v Švici. Predstavitev pohodniške ponudbe Slovenije v okviru  
celovite promocije države in njene turistične ponudbe (programi aktivnih počitnic). 

 
Specializiranih sejmov za pohodištvo ni. (vir: predstavništvo STO v Švici) 

http://www.fespo.ch/   
Wigra Expo AG, 
Butzenstrasse 39, 8038 Zürich, 
Tel. +41 (0)44 487 43 30, 
Email: info@fespo.ch 
 
Pričakovano število obiskovalcev 
2006: okoli 70.000 (podatek za 
leto 2005 je 71.279) 
Sejemski prostor: 2.500 m2 

Pomembnejši spletni naslovi organizacij, povezanih s pohodništvom 
http://www.swisshiking.ch/ Schweizer Wanderwege SAW 
http://www.wandersite.ch 
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FRANCIJA 
Pomembnejši spletni naslovi organizacij, povezanih s pohodništvom 
http://www.ffrandonnee.fr/ French Walking Association, Francoska pohodniška zveza 
http://www.gites-de-france.fr/ nastanitvene kapacitete  
 
NIZOZEMSKA  
Turistični in specializirani sejmi in dogodki 
OP PAAD, marec 
Turistični sejem  

 

36. ERA conference 2005 (European Ramblers Association), 
Elspeet 
22.-25. september 2005 

http://www.eraconference2005.nl/ewv/en/conference.asp  

Pomembnejši spletni naslovi organizacij, povezanih s pohodništvom 
http://www.wandelnet.nl/w-law/organisaties.asp  
 
VELIKA BRITANIJA 
Specializirane revije 
 

 

THE SCOTTISH MOUNTAINEER, Škotska 
http://www.prosportsltd.co.uk/start.html    
Izide 4 krat letno 
Naklada: cca. 10.000 izvodov (tudi direktno poslani članom 
»Mountaineering Council of Scotland« in tovrstnim klubom. Revija ima 
32 barvnih strani) 
 

Scottish Mountaineer 
scottishmountaineer@prospor
tsltd.co.uk 

Pomembnejši spletni naslovi organizacij, povezanih s pohodništvom 
http://www.thebmc.co.uk/   British Mountaineering Council  
http://www.accesstrust.org.uk/ The Access & Conservation Trust (ACT) 
http://www.mountaineering-scotland.org.uk/ The Mountaineering Council f Scotland  
http://walking.visitscotland.com/  
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Glede na to, da gre za specializiran proizvod, ki zajema specifične ciljne skupine z 
izoblikovanimi potrebami in pričakovanji, predlagamo, da se sredstva, namenjena 
trženju pohodniških vsebin v okviru programa aktivnih počitnic za obdobje 
2005/2006, razdelijo v specializirane tržno-komunikacijske kanale, po naslednjem 
ključu:  

• 20 % sejemski nastopi (predvsem nastop na specializiranem sejmu v 
Duesseldorfu, Tur-natur 2006, oziroma posredno sodelovanje na vseh 
sejemskih predstavitvah ponudbe aktivnih počitnic v okviru Slovenije kot 
celote), 

• 30 % spletno oglaševanje z aktivnimi linki na slovensko pohodniško 
ponudbo v okviru portala STO, prioritetno na trgih Nemčije, Avstrije, Italije, 

• 50 % PR in plačane objave člankov v specializiranih tujih revijah ter 
obiski novinarjev in organizatorjev potovanj iz Avstrije, Nemčije, 
Italije, Hrvaške, Nizozemske, Švice, Velike Britanije, Francije in 
Skandinavskih držav. 

 
Dejanska razporeditev sredstev in obseg tržnega komuniciranja pa se bo določil 
naknadno, ko bodo znane strateške tržne usmeritve STO za prihodnje obdobje in 
dani finančni okvirji, namenjeni pohodniškemu proizvodi za obdobje naslednjih 2 
let.  
 

V Sloveniji je potrebno na strani ponudbe začeti tudi intenzivno pripravo (tržno 
zasnovanih) pohodniških vodnikov v tujih jezikih, ki bodo na voljo tudi v spletni 
trgovini pohodniškega proizvoda. Enako velja za posodabljanje in izdajanje 
pohodniških zemljevidov. Tovrstne aktivnosti mora spodbujati in usmerjati 
formalno ali neformalno združenje vseh zainteresiranih organizacij in poslovnih 
subjektov s področja pohodniške ponudbe, ki jim pri koordinaciji in izvedbi 
aktivnosti pomaga tudi STO (partnersko sodelovanje). Prav tako pa je potrebno 
upoštevati dejstvo, da se pohodniške in kolesarske vsebine dobro dopolnjujejo, 
zato je oboje potrebno tudi čimbolj povezovati in s tem spodbujati rast in kvaliteto 
obeh proizvodov. 
 

Seznam nekaterih specializiranih tujih agencij, ki že tržijo slovensko pohodniško 
ponudbo, v okviru različnih programov aktivnih, družinskih ali drugih počitniških 
programov. Zaradi skromnega odziva pozvanih turističnih subjektov v okviru 
delovne skupine za pripravo dokumenta in izbranih predstavništev STO v tujini, so 
podatki pridobljeni večinoma iz podatkovnih baz svetovnega spleta ter iz 
informacij, posredovanih s strani 4 organizacij, ki so se pozivu odzvale. 
 
Tabela 7: Seznam nekaterih tujih organizatorjev potovanj za pohodništvo 
AVSTRIJA  
STA travel, 
Avstrija 

STA Travel je vodilna agencija na 
področju študentskih in 
mladinskih  potovanj, ki ima 
svoje izpostave v 75 različnih 
državah.   
Slovenija se ponuja v kombinaciji 
s Hrvaško (Julijske Alpe, 
Postojna, Ljubljana in hrvaška 
obala). 

http://www.statravel.at/at/reisen/ad
venture_touren/europa/slowenien_3
8_kroatien_alpine_slovenia_38_coas
tal_croatia_30553.shtml  
 

STA travel partner v Sloveniji  
Studentska Potovalna Agencija 
Trg Ajdovscina 1 
LJUBLJANA 1000 
Tel: 386 1439 1690 
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Fax: 386 1439 1695 
http://www.staljubljana.com 
letalo@staljubljana.com 

NEMČIJA 
WIKINGER 
REISEN  

Organizator turističnih potovanj s 35 
letno tradicijo, specializiran za 
počitnice, ki so idealna kombinacija 
aktivnosti, sprostitve v naravi in 
kulturnih doživetij.  
V svoji ponudbi tržijo 13 dnevno 
potovanje po severnem delu 
Slovenije. 

http://www.wikinger-
reisen.de/5501.php  

Wikinger Reisebüro  
Markgrafenstr. 56 (Büroeingang 
Schützenstraße) 
10117 Berlin 
Tel.: 0 30 – 21 47 70 40 
Fax: 0 30 – 21 47 70 42 

Wik_ber@t-online.de  
VELIKA BRITANIJA 
EXODUS Vodilno britansko  turistično podjetje 

za posredovanje doživetij.  Ponudba 
obsega preko 300 različnih tur v 
okviru 8 glavnih programih, ki so 
organizirane in izvedene preko 
specializiranih operaterjev v 80 
različnih državah (tudi v Sloveniji – 
Julijske Alpe– Koren sports).  

http://www.exodus.co.uk/ 
kontakt za Slovenijo: 
sales@exodus.co.uk   
+44 870 240 5550 

SOLOS 
HOLIDAYS 

Vodilna turistična agencija za 
samske, ki ponuja tudi programe v 
Sloveniji (Julijske Alpe- Koren 
sports) 
 

http://www.solosholidays.co.uk 
Tel: 08704 998 800 
Fax: 020 8951 1051 
e-mail: travel@solosholidays.co.uk 

KE 
Adventure  

Agencija KE Travel, ponuja 
raznovrstne turistične pakete, med 
njimi tudi Slovenijo (Julijske Alpe).  

http://www.keadventure.com  

THOMSON Touroperator za različne turistične 
programe tudi v Sloveniji.  

http://www.thomsonlakesandmou
ntains.co.uk/walking_slovenia.asp  
pds@thomson.co.uk  
Tel: 0870 405 5033 

CRYSTAL 
HOLIDAYS 

Touroperator za različne turistične 
programe tudi v Sloveniji.  

http://www.crystallakes.co.uk/  

INGHAMS, 
IRSKA  

Na slovenskem trgu sodelujejo 
destinacije Bohinj, Kranjska Gora in 
Bled.  

http://www.inghams.ie/Irlakes/ind
ex.html#  

GUERBA  
 

'Adventure & discovery' potovanja 
za ljudi z različnimi željami in 
ponudbo na vseh kontinentih (z 
izjemo Avstralije). Turistično 
podjetje naravnano na spodbujanje 
in vzgojo za trajnostni turizem z 
različnimi mednarodnimi certifikati 
(člani združenj). Slovenijo ponujajo 
v okviru devetnevnega programa, ki 
pokriva Julijske Alpe (TNP) in del 
Karavank. 

http://www.guerba.com/Region-
Information-
Template.asp_Q_Region_E_Europe
_A_Id_E_22_A_rgb_E_018473 
Guerba World Travel Ltd. 
Wessex House 
40 Station Road 
Westbury 
Wilts BA13 3JN 
UK 
mailto:groups@guerba.co.uk  

NIZOZEMSKA  
BROOKS Počitnice z avtomobilom, zimski Kontakt: 
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REISEBURO 
 

športi (Krajska Gora, Rogla, 
Maribor) 

Choorstraat 42 
3511 KN Utrecht 
Tel.: 030 231 23 96 
utr-chrs@brooks.nl 
www.brooks.nl 

D-REIZEN 
 

Prodaja Ljubljane Kontakt:  
Clarenburg 43 
3511 CX Utrecht 
Tel.: 030 300 13 10 
werken@d-reizen.nl 
www.d-reizen.nl 

SINDBAD 
WANDELVA
KANTIES 

Ponujajo počitnice v Julijskih Alpah 
– Krajska Gora. 

info@sindbad.nl 
www.sindbad.nl 

MAMBO 
OUTDOOR 
TRAVEL 
 

Ponujajo pohodniške počitnice na 
območju Bovca in Bohinja (aktivne 
počitnice). 

info@baobab.nl 
www.mambo.nl 
Mambo Outdoor Travel 
Postbus 75086 
1070 AB Amsterdam 
Tel: 020-4713351 
Fax: 020-4713352 
info@mambo.n 

SPLETNE AGENCIJE  
RESPONSIBLET
RAVEL.COM 

Responsibletravel.com je spletna 
turistična agencija, ustanovljena leta 
2001 za popotnike, ki si želijo bolj 
avtentičnih, trajnostno naravnanih  
počitnic (povezanost z lokalnim 
prebivalstvom in skrb za naravo). Ne 
predstavljajo klasične posredniške 
agencijske ponudbe, ampak skrbno 
proučujejo (zaenkrat 270) vodilne 
svetovne turistične znamke oziroma 
destinacije ter nudijo svoj spletni 
prostor za sklepanje vezi med 
strokovnjaki iz posamezne države, ki 
vodijo potovanja ter nastanitvenimi 
kapacitetami, s katerimi spletni 
obiskovalec naveže direktne stike in 
rezervacije.  
Slovenija se predstavlja s ponudbo 
Julijskih Alp in obale (aktivne in 
družinske počitnice). 

http://www.responsibletr
avel.com/TripSearch/Euro
pe/Country100216.htm 
 

REAL 
ADVENTURES 

RealAdventures je vodilni Online 
ponudnik potovanj (ZDA), ki ga 
uporablja preko 12 milijonov spletnih 
obiskovalcev, ki iščejo podatke o 
potovalnih storitvah in nastanitvah v  
preko 160-ih državah.  

Slovenija se predstavlja z raznovrstno 
ponudbo, ki pa ni vezana posebej na 
pohodništvo oziroma zgolj aktivne 

http://www.realadventure
s.com/pages/slovenia/ind
ex.htm  
 
RealAdventures USA 
Tel: 617 738-470 
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počitnice v naravnem okolju. 

 
Spletni naslovi mednarodnih pohodniških organizacij oziroma organizacij, 
povezanih s pohodniškimi vsebinami in produkti v tujini:  
 
EUROPEAN RAMBLERS ASSOCIATION - Evropska popotniška zveza 
http://www.era-ewv-ferp.org/ 
INTERNATIONAL MOUNTAINEERING ANC CLIMBING FEDERATION - 
Mednarodna zveza planinskih organizacij http://www.uiaa.ch/index.aspx 
CLUB ARC ALPINE- Združenje planinskih zvez alpskega loka  
http://www.cai.it/centrali/caa.jsp  
INTERNATIONAL MARCHING LEAGUE, 
http://www.internationalmarchingleague.org/ (Slovenija ni članica) 
 
http://www.slowtrav.com/italy/notes/general/pk_hiking.htm (spletna stran za 
predstavitev in rezervacijo različne – tudi pohodniške turistične ponudbe – 
zaenkrat ne vključuje Slovenije) 
http://www.walkingsoftly.com/index.htm (pohodniški vodniki iz Amerike –Oregon, 
ki organizirajo pohodniške pakete po Evropi, nam najbližje v Italijanskih 
Dolomitih) 
http://www.alpenverein.at/portal/index.php (Avstrija) 
http://www.swisshiking.ch/ (Švica) 
http://www.s-alb.org/ (Nemčija) 
http://www.sgv.de/index2.php (Nemčija) 
http://www.ramblersholidays.co.uk/ (Velika Britanija) 
http://www.ldwa.org.uk/ (Velika Britanija) 
http://www.countrywidewalking.com/ (Velika Britanija) 
http://www.hfholidays.co.uk/ (Velika Britanija) 
http://www.ramblers.org.uk/ (Velika Britanija) 
http://www.mountaineering.ie/ (Irska) 
http://www.wandelnet.nl/ (Nizozemska) 
http://www.ffrandonnee.fr/ (Francija) 
http://www.club-vosgien.com/ (Francija) 
http://www.turistforeningen.no/index.php?fo_id=782 (Norveška) 
http://www.suomenlatu.fi/ (Finska) 
http://www.stfturist.se/ (Švedska) 
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7.4. Opredelitev orodij spremljanja in merjenja 
učinkovitosti doseganja zastavljenih ciljev 
 
Spremljanje učinkovitosti doseganja zastavljenih strateških razvojnih in tržnih 
ciljev mora potekati z ugotavljanjem uspehov na naslednjih področjih: 
 
- 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 ponudbe, 
 
- doseganje sporazumnih rešitev in dogovorov za ureditev odnosov in pravnih 
regulativ na področju vzpostavitve in delovanja vodniške službe v okviru 
pohodniške ponudbe, 
 
- vzpostavitev spletnega komuniciranja pohodniške 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 proizvode in specializirane 
ponudnike tovrstnih paketov, 
 
- uspešnost identifikacije in vsebinske zasnove ter priprave izvedbe možnih 
pohodniških poti (cca.10), ki bi pohodnikom relativno celostno, skozi vse predele 
države, predstavljale raznolikost in bogastvo Slovenije, 
 
- vzpostavitev ustreznejšega spremljanja števila pohodniških gostov z 
vzpodbuditvijo rednega poročanja vseh planinskih koč (odgovornim je potrebno 
pojasniti pomembnost zbiranja podatkov za nadaljnje uspešnejše načrtovanje 
proizvodov in trženja na posameznih ciljnih trgih) ter ugotavljanje uspešnosti 
zagona in izvajanja projekta nacionalne pohodniške kartice, ki bi bila v prvi vrsti 
namenjena za vzpodbujanje aktivnosti pohodništva na domačem trgu (nagradno 
naravnana ob sodelovanju ponudnikov posameznih pohodniških in z njimi 
povezanih storitev ter proizvajalci in prodajalci opreme za pohodništvo), 
 
- spremljanje števila novih specializiranih ponudnikov trženja in organizacije 
incoming pohodniških produktov v naslednjih petih letih, 
 
- spremljanje potrošnje za pohodniško opremo,  
 
- izvajanje in primerjava letnih raziskav koriščenja, razpoznavnosti in atraktivnosti 
pohodniške ponudbe na domačem trgu in izdelava profila slovenskega 
pohodniškega gosta,  
 
- realizacija vzpostavitve standardov za pridobitev specializacije nastanitvenega 
objekta, ki je prilagojen pohodniškim gostom, 
 
- število novih nočitvenih kapacitet, specializiranih za pohodniške goste (število 
podeljenih znakov specializacije nastanitvenih objektov), njihova zasedenost in  
(tudi mednarodna) razpoznavnost,  
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- število novih delovnih mest v dopolnilni  in spremljevalni ponudbi pohodništva 
(nastanitvene kapacitete, profesionalni vodniki,...). Ob predpostavki nastanka 
vsaj 3-5 družinskih hotelov za pohodnike, s približno 50 ležišči, je možno 
zagotavljanje približno 50 delovnih mest in vsaj še toliko zaradi razvoja dodatne 
ponudbe – konzervativna ocena, 
 
- 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,... 

 

8. ZAKLJUČEK S PRIPOROČILI ZA IZPELJAVO 
NAČRTA 
 
Pohodništvo je trend sodobne turistične ponudbe v duhu trajnostnega razvoja 
turizma, ter skrbi za zdravje in dobro počutje. V Evropi je prepoznan kot 
prioritetni proizvod, vsebine katerega so primerne tako za vsakdanji način 
življenja, kot za turistični proizvod, ki omogoča spoznavanje različnih dežel, 
njihove naravne, kulturne in etnološke dediščine ter načina življenja na 
individualen, pristen način.  
Razvoj in trženje pohodniške ponudbe je v Sloveniji do sedaj potekal v veliki meri 
na prostovoljni in neprofesionalni ravni, zato je v danem trenutku 
najpomembnejša odločitev o tržno naravnanem pristopu k njenem nadaljnjem 
razvoju.  
 
Glede na trenutno stanje, takojšnja profesionalizacija operativne skrbi za razvoj in 
trženje proizvoda na nacionalni ravni še ni mogoča, zato je potrebno vzpodbuditi 
formiranje interesne skupine za razvoj konkretnih pohodniških proizvodov z 
glavnimi izhodiščnimi točkami, ki omogočajo celostno spoznavanje države s 
tovrstne perspektive, in potrebno infrastrukturo za njihovo nemoteno 
zagotavljanje. Interesna skupina mora biti sestavljena iz predstavnikov različnih 
vpletenih javnosti (predstavniki Planinske zveze, Zavoda za gozdove, Turistične 
zveze, ponudnikov nastanitev in dodatne ponudbe, predstavniki specializiranih 
incoming agencij za trženje pohodništva, predstavnik STO in LTO-jev posameznih 
destinacij ali regionanih interesnih združenj, povezanih tudi s pohodniško 
ponudbo...). Tovrstno sodelovanje se lahko v prihodnosti tudi pravno formalno 
preoblikuje v najprimernejšo organizacijsko obliko, ki zastopa in zagotavlja razvoj 
in trženje proizvoda na nacionalni ravni. V kolikor tovrstnega interesa po 
sodelovanju trenutno na terenu ne bo, bo razvoj tržno zanimivih pohodniških 
proizvodov, še nadalje prepuščen posameznim prostovoljnim organizacijam in 
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njihovemu povezovanju pri razvoju in trženju ponudbe ter posameznim 
podjetnikom in specializiranim incoming agencijam, ki bodo načine in poti 
učinkovitejšega sodelovanja iskali predvsem na temeljih zahtev specializiranega 
turističnega povpraševanja, trenutni problemi specializacije dodatne ponudbe in 
ureditve razmerij, pa bodo ostali bolj ali manj še naprej nerešeni. 
 
Vizija razvoja turističnega proizvoda pohodništva 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 (hiking, treking) ponudbe oziroma oblikovanja tovrstnih produktov.  
 
Turistični proizvod pohodništva mora zato v bodoče postati jasno 
definiran proizvod aktivnih prostočasnih doživetij v naravi in kot tak še 
pomembnejši element (v prvi fazi predvsem komplementarne) turistične 
ponudbe na celotnem področju Slovenije. 
 
Kot samostojen proizvod se lahko trenutno v prvi vrsti ponuja in trži predvsem v 
gorskem svetu in sredogorju, kot pomembne dodatne produktne vsebine 
osnovnim turističnim paketom pa se mora pohodništvo ponujati tudi v nižinskih in 
obmorskih predelih države, kjer tovrstni proizvod še ni tako organiziran in 
prepoznaven. Pohodniška ponudba bo v skladu s povpraševanjem in 
popularizacijo pohodniških aktivnosti in aktivnem iniciranju pomembnosti in 
koristnosti gibanja v naravi, postajala vse bolj samostojna in povezana z ostalimi 
samostojnimi pohodniškimi proizvodi. 
 
Vizija razvoja proizvoda pohodništva v Sloveniji je zasnovana na dveh nivojih. In 
sicer tržnem in razvojno-izobraževalnem. 
Tržna smer vizije je usmerjena k oblikovanju atraktivne pohodniške ponudbe na 
nacionalni ravni, ki bo v prvi vrsti predvsem tujcem omogočala pohodniško 
spoznavanje Slovenije preko krovno določenih in urejenih pohodniških poti (npr. 
1056 glavnih poti) v povezavi z ostalo že obstoječo ali šele načrtovano pohodniško 
(in njej komplementarno) ponudbo. Spodbujanje komercialnih ponudnikov vseh 
potrebnih storitev (gostinstvo, nastanitve, oprema, zanimivosti in dogajanje ob 
poti...), spodbujanje konkurenčnosti, inovativnosti in kvalitete proizvodov ter 
povezovanje ponudnikov in umestitev ponudbe v mednarodni (predvsem 
evropski) prostor. 
Razvojno - izobraževalna vizija razvoja pohodniškega proizvoda pa se nanaša 
predvsem na aktivnejšo popularizacijo tovrstne rekreacijske aktivnosti v javnosti 
na domačem trgu (vključno z aktivno medijsko promocijo), osveščanje o pomenu 
hoje v naravi za zdravje in aktivnejše zastopanje tovrstnih vsebin v izobraževalnih 
procesih tako v okviru formalnega (osnovno) šolskega sistema, kot tudi v okviru 
ostalih tudi posrednih izobraževalnih aktivnostih, povezanih z rekreacijo in 
zdravim življenjem. Navedene aktivnosti so namreč pomembne za prepoznavanje 
pomena in vloge pohodništva za zdravo življenje in dolgoročno zagotavljajo večje 
povpraševanje po tovrstnem produktu tudi s strani domačih gostov.  
 
Celostno zasnovan proizvod pohodništva na edinstven način predstavlja bogastvo 
in raznovrstnost slovenske dediščine ter aktivnega doživljanja le te, oziroma 

                                                 
56 Natančno število se določi po proučitvi terena in najboljšim logističnim povezavam 
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vzpodbuja gibanje ter z njim povezan razvoj športnih aktivnosti v raznolikem 
naravnem okolju, različnih delov Slovenije. V skladu s sodobnimi trendi skrbi za 
zdravje in dobro počutje dopolnjuje pravzaprav vse vrste turistične ponudbe, 
posebno še športno rekreacijsko in wellness ponudbo. Pohodništvo kot celostni 
turistični proizvod Slovenije, mora postati razpoznavnejša in tržno bolje 
ovrednotena vsebina celotnega paketa turistične ponudbe.    
 
Strategija zato predlaga dve smeri aktivnosti vzpostavitve, razvoja in trženja 
pohodniške ponudbe, ki pa sta med seboj, predvsem zaradi zagotavljanja 
kvalitete proizvodov, dolgoročno še kako pomembno povezani. 
Prva je razvojno izobraževalna in se nanaša predvsem na domači trg tako na 
strani ponudbe kot tudi povpraševanja. Na strani ponudbe je potrebno doseči 
aktivno sodelovanje preko vzpostavitve interesne skupine, ki bo delovala s cilji 
ureditve razmerij med možnimi akterji v okviru turističnih paketov in skrbi za 
pohodniško infrastukturo ter vzpostavitev njenega dolgoročnega vzdrževanja in 
ohranjanja naravnega okolja. Na strani povpraševanja pa je potrebno povečati 
aktivnosti za popularizacijo pohodništva in njegovega pomena za zdravo življenje, 
sprostitev...., kar se lahko izvaja tako preko različnih medijev in dogodkov, 
zagotavljanjem nagrad, kot tudi preko vsebin formalnega izobraževanja, v okviru 
katerih se že otrokom na ustrezen način predstavi pomen sprostitve in skrbi v 
naravi ter trajnostna skrb za njeno ohranitev (šole v naravi....).  
Druga smer aktivnosti, opredeljenih v tem dokumentov, pa je namenjena 
oblikovanju tržno zanimivih proizvodov in njihovemu trženju predvsem na tujih 
trgih, kjer so vsebine pohodniškega proizvoda že razpoznane kot pomemben 
(ponekod celo prioriteten) del celostne turistične ponudbe, na domačem trgu pa je 
večjo razpoznavnost in motivacijo za koriščenje paketne pohodniške ponudbe 
potrebno v veliki meri šele doseči.  
 
Ciljne skupine gostov, katerih skupni motivi so dobro počutje, zdrav način 
življenja, aktivno in sproščeno preživljanje prostega časa v naravi, nabiranje 
energije ter ohranjanje psihične in fizične vitalnosti, raziskovanje in spoznavanje 
naravne ter kulturne dediščine, so razdeljene v 4 naslednje glavne skupine s 
podskupinami : 

- rekreativci in aktivni športniki (planinci, alpinisti, zmerni in aktivni 
rekreativci, mlajši pari in pari srednjih let, ipd.) 

- aktivni seniorji (+ 50) 
- družine z otroci (starost otrok do 15 let) 
- občudovalci in raziskovalci naravne in kulturne dediščine (šolske 

skupine, ljubitelji narave, kulture, dediščine, znanstveniki, pustolovci, ipd.) 
 
Pohodniški proizvod je lahko samostojni proizvod destinacije, v Sloveniji značilen 
primaren proizvod npr. za alpske in predalpske predele ali dopolnilni proizvod 
ponudbe destinacije, ki primarno privablja goste zaradi svojih drugih osnovnih 
privlačnosti.  
 
Politika razvoja: 

- na področju organiziranosti – strateškega partnerstva : spodbujati 
povezovanje ponudnikov pohodniških storitev tako na lokalnem, 
regionalnem in nacionalnem nivoju z ustanovitvijo neformalnega ali 
formalnega interesnega združenja, ki bo povezoval ponudnike pohodniških 
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storitev na nacionalnem nivoju in vzpostavil sistem nacionalne pohodniške 
mreže, 

- na področju infrastrukture in podpornega okolja : zakonske podlage, ki 
dajejo smernice označevanja in urejajo upravljanje in vzdrževanje 
(skrbništvo) pohodniških poti,   

- na področju prepoznavnosti in dostopnosti proizvoda: samostojno in 
povezano trženje proizvoda pohodništva skozi ostale turistične proizvode 
destinacije in njegov postopen razvoj v tržno samostojnejšo obliko (uvedba 
pod-blagovne znamke oz. samostojne blagovne znamke slovenskega 
pohodniškega proizvoda) 

 
Prioritetne naloge, ki izhajajo iz strategije so: 
- prepoznavnost pohodniškega proizvoda kot potencialno uspešnega s strani vseh 
organizacij in javnosti, ki lahko pozitivno vplivajo na njegov razvoj, 

- identifikacija in povezava vseh nosilnih povezovalnih organizacij ponudbe 
pohodništva, kot so Planinska zveza Slovenije, Zavod za gozdove, Slovenska 
turistična organizacija, skrbniki obstoječih pohodniških poti (npr. Vie Alpine...), 
lokalne turistične organizacije,..., 

- identifikacija nacionalno in regionalno najpomembnejših poti v skladu s sistemom 
pohodniških poti, 

- vzpostavitev sistema financiranja dejavnosti celostnega razvoja in trženja 
pohodniške ponudbe, 

- zaposlitev produktne vodje na nacionalni turistični organizaciji (STO),  
- 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 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,  

- povezovanje s ponudniki v okviru bližnjih, večjih turističnih destinacij, 
- 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...), 

- popularizacija in vzpodbujanje aktivnega pohodnišva na domačem trgu, 
- vključitev vsebine dokumenta v novo razvojno strategijo turizma Slovenije 2007-
2013, 

- uvedba (pod)blagovne znamke pohodništva in njegova aktivna vloga v okviru 
celotne slovenske turistične ponudbe v skladu s novo strategijo razvoja turizma  
in strategijo trženja slovenskega turizma za prihodnje obdobje,  

- aktivno mednarodno povezovanje,  
- izvedba akcijskega plana za doseganje strateških ciljev, 
- ,... 
 



Strategija razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji  

 

© Hosting d.o.o.  105

 
Pohodništvo je v trendu, k čemur je v veliki meri pripomogel sodobni način 
življenja in nujnost sprostitve v naravi, ohranjanje kondicije ter zdravja za 
izvajanje obveznosti in aktivnosti vsakdanjika. Slovenija ima zaradi svoje 
prehodnosti in raznolikosti idealne pogoje za razvoj tržno razpoznavnega 
produkta pohodništva. Realizacija tega je v prvi vrsti odvisna od pripravljenosti 
sodelovanja in prilagajanja dejavnosti potrebam tistim, katerim so namenjene 
(torej pohodniškim gostom). Pred aktivnim nastopom na trgu je zato nujno  
potrebno izpopolniti in bolje organizirati ponudbo na terenu, kar zajema predvsem 
vzpostavitev sodobnejših informacijskih kanalov in rezervacijskih možnosti, saj si 
pohodniški gostje svoja potepanja v veliki meri organizirajo individualno. Ob tem 
pa je nujno oblikovati in spodbujati tudi ustrezno kakovost gostinske in 
nastanitvene ponudbe, v skladu s sodobnimi trendi in potrebami tovrstne skupine 
gostov. Slovenija je bogata z zgodbami in legendami, ki jih je potrebno 
preoblikovati in tržiti kot nepozabna doživetja na in ob poteh,... Oblikovanje 
atraktivne celostne pohodniške ponudbe in njeno kvalitetno izvajanje pa zahteva 
seveda še veliko več,... 
Brez aktivnega (tudi prostovoljnega) sodelovanja na strani ponudbe predvsem v 
sedanji, začetni fazi intenzivnejšega razvoja produkta torej (še) ne bo šlo. Po 
oblikovanju tovrstne kakovostne ponudbe pa se lahko začne načtovati in izvajati 
tudi obsežnejše trženje celostno izoblikovanih pohodniških produktov, ki bo  
do takrat omejeno zgolj na že obstoječo parcialno pohodniško ponudbo in tržne 
priložnosti za posameznike, ki so v tem našli svoj poslovni izziv, interes oziroma 
tržno priložnost in so zanj pripravljeni tudi kaj storiti.  
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59.http://www.turistforeningen.no/index.php?fo_id=782  

60.http://www.suomenlatu.fi/  

61.http://www.stfturist.se/  

62.http://www.era-ewv-ferp.org/ 

63.http://www.uiaa.ch/index.aspx 

64.http://www.cai.it/centrali/caa.jsp  

65.http://www.internationalmarchingleague.org/ 

66.http://www.slowtrav.com/italy/notes/general/pk_hiking.htm 

67.http://www.walkingsoftly.com/index.htm 

68.http://www.prosportsltd.co.uk/start.html 

69.http://www.gites-de-france.fr/  

70.http://www.world-tourism.org/facts/menu.html  

71.http://www.etc-

corporate.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=100&ac=5    

72....in drugi spletni naslovi 

 
 
 
 
 



Strategija razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji  

 

© Hosting d.o.o.  109

 
Seznam tabel, grafov in slik v dokumentu  
 
Tabela 1: Pregled statističnih podatkov obiska planinskih domov in koč 1999-
2003 
Tabela 2: Možni partnerji in njihove vloge in odgovornosti 
Tabela 3: Predlogi ukrepov po prioritetnih področjih razvoja 
Tabela 4: Opredelitev tveganj 
Tabela 5: Izvedbeni načrt za leto 2005 in 2006 
Tabela 6: Pregled specializiranih sejmov, medijev in e-naslovov za produkt 
pohodništva po izbranih državah  
Tabela 7: Seznam nekaterih tujih organizatorjev potovanj za pohodništvo 
 
Graf 1 : Turistični promet v slovenskih planinskih domovih in kočah v obdobju 
1999-2003 po SURS-u 
Graf 2: Prikaz napovedi rasti turističnih prihodov glede na destinacijo prihoda do 
leta 2020 
 
Slika 1: (Sistem)izacija pohodnih poti v Sloveniji 
Slika 2: Strukturiranje pohodniškega proizvoda v Sloveniji  
Slika 3: Komunikacijska shema povezovanja v razvoj pohodništva vpletenih 
akterjev  
 
 
Seznam slik v prilogah 
 
Slike 1-3: Predstavitvena stran za pohodništvo v okviru portala STO 
http://www.slovenia-tourism.com/?pohodnistvo=0  
Slika 4-5: Samostojna predstavitvena stran ene izmed slovenskih tematskih 
pohodniških poti (pretežno po podeželju) 
http://www.slovenia-heritage.net/ik/slo/index.stm 
Slika 6-10: Predstavitev pohodniške ponudbe v okviru avstrijskega turističnega 
portala http://www.austria-tourism.at/ 
Slika 11 : predstavitvena stran http://www.rad-wandern.de/ 
Slika 12 : podstran http://www.rad-wandern.de/europakarte.html 
Slika 13: podstran http://www.rad-wandern.de/angebot.php3?nr=192 
Slika 14 : Predstavitvena stran http://www.publish.at/trekking/default.htm 
Slika 15 : podstran http://www.publish.at/trekking/default.htm 
Slika 16-17: http://www.wanderhotels.com/index_de.php 
Slika 18-19 : Primer kombiniranja ponudbe pohodništva, wellnessa in kulture, 
Nemčija http://www.urlaubswandern.de/index3.htm 
Slika 20-21: podstran http://www.wandersite.ch/ViaEngiadina.html  
Slika 22  : http://www.ramsau.com/wandern/w-1-karte.htm 
Slika 23 : http://www.outdorland.info/lavantal/  
Slika 24-25: http://www.fernwege.de/d/index.html 
Slika 26: http://www.fraenkische-schweiz.com/sport/wandern.html 
Slika 27: http://www.wanderdoerfer.at/en_wanderdoerfer-welcome.htm 
Slika 28:http://www.garmin.at/index1.htm 
Slika 29:http://www.via-alpina.org/site/  



Strategija razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji  

 

© Hosting d.o.o.  110

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGE  



Strategija razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji  

 

© Hosting d.o.o.  111

PRILOGA 1:  POHODNIŠKE POTI  
PLANINSKE  POHODNIŠKE POTI 

1. Naprudnik, Zoran: E7 YU: od Soče do Sotle: popotna knjižica: kratek opis 
slovenskega dela Evropske pešpoti št. 7 (Atlantik - Črno morje), Komisija 
za evropske pešpoti pri Planinski zvezi Slovenije, Ljubljana, 1988 

2. Mihelič, Tine: Julijske Alpe, Bohinjske gore, Sidarta, Ljubljana, 2004 
3. Velkovrh, Ciril: Slovenska planinska pot in njeni kulturnozgodovinski verski 

spomeniki, Prešernov koledar, Ljubljana, 1998 
4. Šegula, Pavle: Preobljudena pota in prepolne koče: poti in 
      stranpoti množičnega planinstva, Planinski vestnik,  Ljubljana, 1990 
5. Pavšek, Miha: Planinske poti - turistične poti: planinsko-ekološki tabor na 

Južnem Tirolskem v Italiji, Planinski vestnik, Ljubljana, 1990 
6. Šamperl-Purg, Kristina: Vodnik - dnevnik Haloške planinske poti : Borl- 

Donačka gora, Planinsko društvo, Ptuj,  2001 
7. Šušteršič, Mario: Urekov pohod na Goro, samozal. Ljubljana, 1997 
8. Kocjan, Janez: Aljaževa pot od doma do doma : spominska gorniška 

pot od doma Jakoba Aljaža v Zavrhu do Aljaževega doma v Vratih, 
Gorniški klub Jakob Aljaž, Medvode, 2000 

9. Lukan Klavžer, Tea: Triglavski narodni park, Mladinska knjiga, Ljubljana, 
2001 

10.Stritar, Andrej: Kamniško-Savinjske Alpe, Sidarta, Ljubljana, 2003 
11.Habjan, Vladimir: Kamniško-Savinjske Alpe, Planinska zveza Slovenije, 

Ljubljana, 2004 
12.Mihelič, Tine: Julijske Alpe - Bohinjske gore, Sidarta, Ljubljana 2004 
13.Bezlaj, Leopoldina: Pohodništvo po Mislinjskem Pohorju, Turistično društvo 

Mislinja, Mislinja,  2001 
14.Kristan, Silvo: V gore: izletništvo, pohodništvo, Gorništvo, Didakta,  

Radovljica, 1993 
14. Pelicon, Edo: Od Hublja na Luknjo in po robu spet navzdol do Hublja, št.2 

(1998), str. 25-28Ilustr. 
15.Rovšček, Žarko: Pohodniške poti na Tolminskem,  Planinski vestnik, št.11 

(2002), str. 49-50Ilustr 
16.Vider, Valent: Vodnik po Solčavskem : mir, tišina, neokrnjena narava, 

Solčava, 1991 
17.Šter, Daša: Šmarjetna gora : turistični vodniček, Kranj 
18.Badjura, Rudolf: Slovenija, Pohorje : praktični vodnik po Pohorju, Kozjaku, 

Plešivcu, po Dravski, Mislinjski, Mežiški, Dravinjski dolini in drugih krajih v 
Podravju: 2 zemljevida, talni načrt Maribora Sidarta, Ljubljana, 1990 

19.Cesar, Peter: Meškova pot: [sv. Rok - sv. Neža - sv. Rok, Slovenj Gradec, 
Negoj, 2001 

20.Černigoj, Franc: Pot po Dolu gor in dol, Razvojna koalicija Vipavske doline 
ROD, [Ljubljana] : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
sektor CRPOV,  Ljubljana, 1999 

21.  Guhl, Wolfram: Triglavski narodni park : gorski raj v Sloveniji – turistični 
vodnik, Celovec, Ljubljana, Dunaj, Mohorjeva družba,  Ljubljana, 2002 

22.Kenda, Stojan: Pohodniške poti na Tolminskem : nad levim bregom Soče, 
samozal., Tolmin, 2002 

23.Dnevnik jezerske planinske poti, Planinsko društvo, Jezersko, 1990 
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24.Buser, Stanko: Slovenska geološka pot,  Geološki zavod, Ljubljana, 1991 
25.Bregar, Rudi: Popotovanje po Levstikovi poti, Narava Bregar, Litija, 

1999Bregar, Rudi: Pot od Litije do Čateža : spremenjen množični pohod 
letošnjega 14. novembra, Planinski vestnik,  št. 10 (1992), str. 433-434. 

26.Dnevnik Loške planinske poti, PD Škofja Loka, Škofja Loka, 1973 
27.Jereb Saša, Mohorič Tanja, Po sledeh Rupnikove linije, Zavod za 

pospeševanje turizma Blegoš, Škofja Loka, 2002 
28.Odar Špela, Tematske poti na Loškem, Zavod za pospeševanje turizma 

Blegoš, Škofja Loka, 2004 
29.Kenda, Stojan: Baška grapa in Šentviška planota : pohodniške 

             poti,  samozaložba, Tolmin, 2004 
 
GOZDNE  UČNE POTI 

1. Bončina, Andrej: Gozdna učna pot Rožni studenec, Gozdarski vestnik, št.10 
(december 1995), str. 444-446 

2. Habič, Špela: Program razvoja socialnih vlog snežniških gozdov, Gozdarski 
vestnik, št.     5/6 (avg. 1999), str. 254-261Ilustr 

3. Lampe, Igor: Predtrška gmajna pri Radovljici, Gea. Priloga, št. 4 (maj 
1996), str.40-     41Ilustr. 

4. Šebenik, Marijan: Gozdna učna pot Panovec, Gea, št. 4 (maj 1996), str. 
42-43Ilustr. 

5. Jenčič, Hedvika: Bolfenk – razglednik, Gea., št. 4 (maj 1996), str.48-
49Ilustr. 

6. Smolej, Igor: Po gozdovih zdravilišča Rogaška Slatina, Gea, št.4 (maj 
1996), str 50-51Ilustr. 

7. Prelesnik, Anton: Po Kočevskem, Gea., št. 4 (maj 1996), str.52-53Ilustr. 
8. Kozorog, Edo: Kozlov rob pri Tolminu, Gea, št. 4 (maj 1996), str.56-

57Ilustr. 
9. Smolej, Igor: Pokljuška soteska, Gea, št. 7(jul. 1996), str. 8-9Ilustr. 
10.Štublar, Branko: Vodič po gozdni učni poti Planina-Mirna gora, Gozdno    

gospodarstvo, Novo mesto,  1992 
11.Bartol, Bogdan: Skozi gozd : ribniška naravoslovna pot, Gozdno 

gospodarstvo,  Kočevje, 1993 
12.Kozorog, Edo: Kozlov rob : po zgodovinsko-naravoslovni učni poti na Grad, 

Nova      Gorica, 1994 
13.Štublar, Branko: Vodič po gozdni učni poti Planina-Mirna gora, Gozdno 

gospodarstvo, Novo mesto 1994 
14.Katalinič, Dane: Učna pot po cezanjevskem gozdu, Osnovna šola Janka 

Ribiča, Cezanjevci, 1995 
15.Perdan, Mojmir: Gozdna učna pot Visoko: pot po gozdnatem podeželju, 

Center za šolske in obšolske dejavnosti,  Ljubljana, 1995 
16.Klančičar, Slavko: Naravoslovna gozdna pot "Rožek" nad Podturnom pri 

Dolenjskih Toplicah, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota 
Ljubljana, 1996 

17.Habič, Špela: Mašunska gozdna učna pot, Gozdarsko društvo, Postojna, 
1998 

18.Poklar, Andreja: Gozdna učna pot Tabor Sežana : vodnik po gozdni učni 
poti, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota : Evropska unija, 
Ljubljana, 1998 

19.Kozelj, Lidija: Pokljuška soteska, Welwitschia, št.2(1998), str. 47-48. 
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20.Mlinšek, Gorazd: Gozdna učna pot Navrški vrh, Ravne na Koroškem, Zavod 
za gozdove Slovenije, Območna enota, Slovenj Gradec, 1996 

21.Prelec, Frenk: Gozdna učna pot Sviščaki, Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota, Postojna, 1999 

22.Mlinšek, Gorazd: Gozdna in zgodovinska učna pot "Stari grad",Radlje ob 
Dravi,  Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, 
Krajevna enota, 1998 

23.Črep, Anica: Vodnik po mali gozdni naravoslovni poti ob Osnovni šoli 
Šmartno pri Slovenj Gradcu, Osnovna šola Slovenj Gradec, 1996/97 

24.Potepan, Jožica: Gozdna učna pot Na Goliče, Jelšane, Osnovna šola Jelšane, 
Jelšane, 2001 

25.Grom, Tadej: Gozdna učna pot Kališe, Občina Logatec, Logatec, 2001 
26.Tavčar, Marijana: : Gozdna učna pot po šmarnogorski Grmadi,  Mestna 

občina Ljubljana, Ljubljana 2002 
27.Bartol, Bogdan: Gozdna učna pot Šumberk : vodnik, Občina 

Domžale,Domžale, 2002 
28.Turičnik, Tone: Gozdno-turistična pot Plešivec, Turistično društvo : Zavod 

za gozdove Slovenije, Krajevna enota Slovenj Gradec, 2002 
29.Mastnak, Matjaž: Prisluhnimo drevesom : z Belinkinim Woodyjem :učna pot 

za opazovanje dreves v Arboretumu Volčji Potok, Volčji Potok : Arboretum, 
Belinka, 2003 

30.Skledar, Rastko: Gozdna učna pot Godič pri Kamniku, Zavod za gozdove 
Slovenije, Ljubljana, 2003 

31.Cesar, Peter: Pot na Rahtelov vrh, Mestna občina Slovenj Gradec, Slovenj 
Gradec, 2004 

32.Poklar, Andreja: Gozdna učna pot Tabor Sežana : vodnik po gozdni učni 
poti, Zavod zagozdove Slovenije, Območna enota, [Evropa] : Evropska 
unija, Sežana, 1998 

33.Andrejc, Suzana: Dravograd-grad : gozdna učna pot, Zavod za gozdove 
Slovenije Slovenj Gradec, Območna enota, 2003 

34.Silan, Stanko: Rakov Škocjan in naravoslovna učna pot, Ljubljanski 
regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Ljubljana, 1995 

35.Štublar, Branko: Vodič po gozdni učni poti Planina-Mirna gora, Črnomelj 
Novo mesto : Gozdno gospodarstvo, 1992 

36.Bartol, Bogdan: Skozi gozd : ribniška naravoslovna pot, Gozdno 
gospodarstvo, Kočevje, 1993 

37.Tajzel, Metka: Vodnik po etnološko-naravoslovni poti Velikauharica – 
Libeliče, Občina, Dravograd,  2000 

38.Katalinič, Dane: Učna pot po cezanjevskem gozdu, Osnovna šola Janka 
Ribiča, Cezanjevci, 1995 

39.Perdan, Mojmir: Gozdna učna pot Visoko : pot po gozdnatem podeželju, 
Ljubljana : Center za šolske in obšolske dejavnosti, Kranj, 1995 

40.Marinko, Tomaž: Turizem v gozdnem prostoru, Turistična zveza Slovenije, 
Ljubljana, 1995 

41.Cimperšek, Mitja: Vodnik po kraljestvu gozdnatega Boča, Planinsko 
društvo, Poljčane, 1994 

42.Klančičar, Slavko: Naravoslovna gozdna pot "Rožek" nad Podturnom pri 
Dolenjskih Toplicah, Zavod za gozdove Slovenije,Območna enota,  Novo 
mesto, 1996 
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43.Švab, Janez: Zelena pot Teber : naravoslovna učna pot, Črna na Koroškem: 
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, KE, 1998 

44.Skledar, Rastko: Gozdna učna pot Godič pri Kamniku : vodnik, Zavod za 
gozdove Slovenije, Ljubljana, 2003 

45.Aničić, Bogoljub: Rudnica/Virštajn : vodnik po geološki učni poti, Podsreda : 
Kozjanski park, 2004 

KULTURNE POTI 
1. Šifrer, Jože: Po poti kulturne dediščine, Mohorjev koledar, (1995), str. 65-

69. Ilustr. 
2. Janež, Nevenka: Vodnik po Kosmačevi učni poti, Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo, Ljubljana, 2000  
3. Drame, Ines: Vina in vinske ceste Slovenije : najlepše poti do prijaznih 

ljudi,    [Ljubljana]: Slovenska turistična organizacija : Ministrstvo za 
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, 2001 

VINSKE POTI 
1. Drame, Ines: Vina in vinske ceste Slovenije : najlepše poti do prijaznih 

ljudi,    [Ljubljana]: Slovenska turistična organizacija : Ministrstvo za 
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, 2001 

 

PLANINSKE IN TURISTIČNE KARTE 
1. Kos, Matjaž: Sežana Kras, Občina Sežana, Sežana, 2004  
2. Šteblaj, Tatjana: Občina Kranjska Gora, Zavod za promocijo in razvoj 

turizma Občine Kranjska Gora, Kranjska Gora 2000 
3. Kos, Matjaž: Sprehodi po Krimu, Planinsko društvo Podpeč - Preserje, 2003 
4. Berden, Lidija: Potovanje po Turjaku, Velikih Laščah in Robu z okolico, 

Občina Vič-Rudnik v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in turističnim 
društvom, Ljubljana, 1993 

5. Lukan Klavžer, Tea: Triglavski narodni park - planinske poti in intinerarji, 
Mladinska knjiga: Geodetski zavod, Ljubljana, 2001 

6. Geodetski zavod Slovenije: Potovanje po občini Velike Lašče, Občina Velike 
Lašče, 1998 

7. Rojc, Branko: Bohinjsko jezero z okolico, Planinska zveza Slovenije, 
Ljubljana, 1998 

8. Šteblaj, Tatjana: Občina Kranjska Gora, Kranjska Gora : LTO, Kranjska 
Gora, 2000 

9. Rojc, Branko: Bohinjsko jezero z okolico, Planinska zveza Slovenije, 
Ljubljana,  2002 

10.Geodetski zavod Slovenije: Triglavski narodni park, Mladinska knjiga : 
Geodetski zavod Slovenije, Ljubljana, 2003 

11.Pan art: Bohinj, Turistično društvo, Bohinj, 2004 
12.Rojc, Branko: Bohinjsko jezero z okolico, Planinska zveza Slovenije, 

Ljubljana, 2004 
13.Šteblaj, Tatjana: Občina Kranjska Gora, Kranjska Gora, 1997 
14.Geodetski inštitut Slovenije, Hosting, Rojc, Branko: Slovenija – turistična 

karta, Slovenska turistična organizacija, Ljubljana, 2002 
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15.Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo, Šteblaj, Tatjana: Občina Kranjska 
Gora- turistična karta, Zavod za promocijo in razvoj turizma Občine 
Kranjska Gora, 2000 

16.Geodetski zavod Slovenije: Sprehodi po Polhograjskem hribovju, Občina 
Vič-Rudnik v sodelovanju s turističnimi društvi, krajevnimi skupnostmi, 
Promocijsko informativni center, 1993 

17.Geodetski zavod Slovenije, Berden, Lidija: Sprehodi po Polhograjskem 
hribovju, Občina Vič-Rudnik v sodelovanju s turističnimi in planinskimi 
društvi in krajevnimi skupnostmi, Ljubljana, 1995 

18.Geodetski inštitut Slovenije, Hosting, Rojc, Branko: Slovenija [Kartografsko 
gradivo] : sončeva pot, Slovenska turistična organizacija,  Ljubljana, 2002 

19.Geodetski inštitut Slovenije, Hosting, Rojc, Branko: Slovenija [Kartografsko 
gradivo] : krošnjarska pot, Slovenska turistična organizacija, Ljubljana, 
2002 

20.Geodetski inštitut Slovenije, Hosting, Rojc, Branko: Slovenija [Kartografsko 
gradivo] : zlatorogova pot, Slovenska turistična organizacija, Ljubljana, 
2002 

21.Geodetski inštitut Slovenije, Hosting, Rojc, Branko: Slovenija [Kartografsko 
gradivo] : turistična karta, Slovenska turistična organizacija, Ljubljana, 
2003 

22.Geodetski zavod Slovenije, Berden, Lidija: Sprehodi po Polhograjskem 
hribovju [Kartografsko gradivo], Občina Vič-Rudnik v sodelovanju s 
turističnimi in planinskimi društvi in krajevnimi skupnostmi, Ljubljana, 1995 

23.Vozel, Jani: Pohodniške poti Posavskega hribovja [Kartografsko gradivo] : 
Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi, Trbovlje, 
Hrastnik, Radeče, Center za razvoj, Litija, 2004 

24.Simič, Slobodan: Slovenska Istra [Kartografsko gradivo], izletniško 
turistična karta, Ljubljana, 2000 

25.Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FAGG: Polhograjsko 
hribovje[Kartografsko gradivo],Planinska zveza Slovenije, 1992 

26.Geodetski zavod Slovenije: Sprehodi po Krimu [Kartografsko gradivo], 
Planinsko društvo Podpeč - Preserje, 2003 

27.Črnivec, Miroslav: Kamniško-Savinjske Alpe [Kartografsko gradivo], 
Planinska zveza  Slovenije, Ljubljana, 2000 

28.Črnivec, Miroslav: Julijske Alpe. Vzhodni del 1:50.000 [Kartografsko 
gradivo], Planinska zveza Slovenije, Ljubljana, 1994 

29.Kos, Vili: Ljubljana in okolica (Kartografsko gradivo), Planinska zveza 
Slovenije, Ljubljana, 2000 

30.Črnivec, Miroslav:  Posavsko hribovje [Kartografsko gradivo] zahodni del : 
Menina-Ostrež-Kum, Planinska zveza Slovenije, Ljubljana, 2002 

31.Črnivec, Miroslav: Julijske Alpe. Zahodni del 1:50.000 [Kartografsko 
gradivo], Planinska zveza Slovenije, Ljubljana, 2001 

32.Geodetski zavod Slovenije: Snežnik [Kartografsko gradivo, Planinska zveza 
Slovenije, Ljubljana, 1999 

33.Črnivec, Miroslav: : Dolenjska [Kartografsko gradivo] : Gorjanci, Kočevski 
Rog, Planinska zveza Slovenije, Ljubljana,  1997 

34.Šteblaj, Tatjana: Občina Kranjska Gora [Kartografsko gradivo] turistična 
karta občine,  Zavod za promocijo in razvoj turizma Občine Kranjska Gora, 
2000 
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35.Geodetski zavod Slovenije, Črnivec, Miroslav: Julijske Alpe. Vzhodni del 
[Kartografsko gradivo] : 1:50.000, Planinska zveza Slovenije, 2001 

36.Črnivec, Miroslav: Triglavski narodni park 1:50.000 [Kartografskogradivo], 
Planinska zveza Slovenije, Ljubljana, 2000 

37.Kos, Matjaž: Sprehodi po Krimu [Kartografsko gradivo], Planinsko društvo 
Podpeč -Preserje, 2003 

38.Črnivec, Miroslav: Julijske Alpe. Zahodni del 1:50.000 [Kartografsko 
gradivo], Planinska zveza Slovenije,  Ljubljana, 1994 

39.Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo: Rogla- pohodniške poti, Paralele, 
Ljubljana, 1995 

40.Šteblaj, Tatjana: Občina Kranjska Gora - turistična karta občine, LTO, 
Ljubljana, 2000 

41.Kenda, Stojan: : Baška grapa in Šentviška planota : pohodniške poti : 
[zemljevid, kartografska podlaga Geodetski zavod Slovenije], samozal., 
Tolmin,  2004 
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PRILOGA 2: BENCHMARK PRIMERJAVA SPLETNIH 
STRANI POHODNIŠKE PONUDBE 
 
Slike 1-3: Predstavitvena stran za pohodništvo v okviru portala STO 
http://www.slovenia-tourism.com/?pohodnistvo=0  
 

 
 
Iz »vstopne« strani predstavitve pohodniške ponudbe, je podana možnost iskanja 
tematskih skupin poti in kratki tekstovni opisi posamezne izbrane poti.  
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Slika 4-5: Samostojna predstavitvena stran ene izmed slovenskih tematskih 
pohodniških poti (pretežno po podeželju) 
 http://www.slovenia-heritage.net/ik/slo/index.stm 
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V nadaljevanju je predstavljenih še nekaj primerov tržnega komuniciranja in 
predstavitev ponudbe pohodništva v Avstriji, Nemčiji in Švici. 
Slika 6-10: Predstavitev pohodniške ponudbe v okviru avstrijskega turističnega 
portala http://www.austria-tourism.at/ 
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Predstavitev 18 glavnih avstrijskih pohodniških poti na nacionalni ravni na strani 
Avstrijske turistične organizacije  
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Slika 11 : predstavitvena stran http://www.rad-wandern.de/ 
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Slika 12 : podstran http://www.rad-wandern.de/europakarte.html 

 
 

Slika 13: podstran http://www.rad-wandern.de/angebot.php3?nr=192 
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Preko informacijsko vstopne strani in izbire ponudbe posameznih evropskih držav 
ob zemljevidu, vstopimo na stran s konkretno in ovrednoteno ponudbo ter 
naslovom za nadaljnje informacije in rezervacije. Zgornji primer ponudbe 
pohodništva za Avstrijo, nosi tudi zanimiv naslov »Pohodništvo brez prtljage na 
sončni strani Alp«, kar bi naj bil oziroma je pred, še ne tako davnimi leti, ob 
lipovem listu, bil razpoznavni slogan slovenske turistične ponudbe. 
Slika 14 : Predstavitvena stran http://www.publish.at/trekking/default.htm 

 
Slika 15 : podstran http://www.publish.at/trekking/default.htm 
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Pohodnikom se prilagaja tudi ostala ponudba ob poti. Tako se je razvila tudi 
mreža evropskih pohodniških hotelov, ki ima svoje kapacitete v Avstriji, Italiji, 
Nemčiji in Švici. Ponujajo široko paleto programov, primernih na eni strani tako za 
družine, kot za plezalce. Svojo ponudbo predstavljajo tudi v zajetnem katalogu, ki 
se ga lahko naroči tudi preko spleta, prav tako pa se obisk strani in katalog lahko 
priporoča oziroma naroči še za prijatelje (ustvarjanje baze interesnih 
skupin/segmentov za trženje).  
Slika 16-17: http://www.wanderhotels.com/index_de.php 

 

 
Primer on line naročanja brezplačnih promocijskih publikacij na temo pohodništva 
oziroma pohodniških hotelov.  



Strategija razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji  

 

© Hosting d.o.o.  126

Slika 18-19 : Primer kombiniranja ponudbe pohodništva, wellnessa in kulture, 
Nemčija http://www.urlaubswandern.de/index3.htm 
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Primer podrobnejšega opisa poti v Švici – Via Engadina. Švicarji na tem spletnem 
naslovu predstavljajo preko 100 pohodniških poti. Mnoge med njimi so povezane 
tudi z ostalimi sosednjimi državami. Ob opisu je podan tudi natančnejši zemljevid 
in višinski prerez posamezne poti. http://www.wandersite.ch/ 
 
Slika 20-21: podstran http://www.wandersite.ch/ViaEngiadina.html  
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Stran namenjena tudi klepetanju pohodnikov in ostalih popotnikov, ki medsebojno 
izmenjavajo izkušnje, predloge in mnenja o doživetjih na svojih poteh. 
Slika 22  : http://www.ramsau.com/wandern/w-1-karte.htm 

 
Primer »žive« predstavitve poteka poti na posnetkih narave, ki se nahajajo na 
predstavitveni strani ene izmed »vasi za pohodnike«, ki je bila med pohodniki v 
preteklosti izbrana tudi kot najboljša »pohodnika vas« 
 
Slika 23 : http://www.outdorland.info/lavantal/  
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Slika 24-25: http://www.fernwege.de/d/index.html 
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Slika 26: http://www.fraenkische-schweiz.com/sport/wandern.html 

 
Primer pohodniške ponudbe, prirejen družinam, ki predstavljajo pomembne 
potencial uporabnikov pohodniške ponudbe! 
Slika 27: http://www.wanderdoerfer.at/en_wanderdoerfer-welcome.htm 
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Slika 28:http://www.garmin.at/index1.htm  
 

 
 
Primer predstavitve sodobne komunikacijske oziroma orientacijske opreme, ki je 
primerna za pohodnike sodobnega časa.  
 
 
Uradna stran www.via-alpina.org (spodnja slika) omogoča predstavitev 
mednarodne alpske transverzale Via Alpina tudi v slovenskem jeziku. Strani v 
petih jezikih (poleg slovenskega, še angleški, nemški, italijanski in francoski jezik) 
predstavljajo najprej vse poti, ki so vrisane v zemljevid, nato podroben opis 
posamezne poti, opis projekta Via Alpina (kdo so partnerji, pomembne aktivnosti 
po letih, program dejavnosti, sredstva,…), koledar prireditev, pomembne 
informacije in podobno. 
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Slika 29:http://www.via-alpina.org/site/  
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PRILOGA 3: SEZNAM IDENTIFICIRANIH 
PONUDNIKOV POHODNIŠKEGA PROIZVODA 
 
Agencije: 
Športni turizem Maya, Borut Nikolaš s.p., Tolmin 
X-Point (Šport extrem), Kobarid 
Bovec rafting team 
Soča rafting 
Sport mix, Traft d.o.o. Bovec 
Tmin tours, Natasa Kocič s.p., Tolmin 
Julijana turizem Sednjek d.o.o., Kranjska Gora 
Janez Mertelj s.p., Kranjska Gora 
Skipas travel d.o.o., Kranjska Gora 
Gorski vodnik Klemen Gričar, Kranjska Gora 
Scabiosa turizem, Iztok Butinar s.p., Kranjska Gora 
Promontana Bled 
Intersport Bernik, Kranjska Gora 
Globtour Kranjska Gora, Bled 
Koren sports 
Kompas Bled 
M Tours Bled 
Nomad2000 d.o.o., Bohinj 
Agencija Bomba, Bohinj 
Extreme Outdoor Adventures, Mavčiče 
PAC sports, Borut Jurkovič s.p. 
Športni center Pohorje d.o.o. 
Kompas Novo Mesto 
Vir : Podatki Slovenske turistične organizacije, spletne strani posameznih ponudnikov 


