
                                                                        

Datum: 17.10.2020 

Komisija za izbor naj poti 2020, (koordinator  Jože Prah, 041 657 560, joze.prah@amis.net )                                                                 

IZJAVA ZA JAVNOST:                                            NAJ POT 2020 

Komisija za NAJ POT, ki deluje v okviru: Turistične zveze Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Slovenia Outdoor giz,  je v 

okviru projekta Moja dežela lepa in gostoljubna 2020, ki poteka že 29. na Turistični zvezi Slovenije, ocenila 16 tematskih poti, ki so bile prijavljene na 

razpis. Udeleženci tekmovanja so lahko bile vse tematske poti v Sloveniji. Na natečaj so jih lahko prijavili prebivalci, kraji, organizacije, društva, 

občine … v Sloveniji,  ki so skrbniki, upravljavci ali nosilci tematskih poti. Poti so tekmovale v vtisu in privlačnosti, upravljanju in vzdrževanju, 

vodenju in ponudbi, dostopnosti in varnosti ter sporočilnosti in predstavitvi posamezne poti. Strokovna komisija je poti pregledala in  izmed  

prijavljenih nominirala 3: Učno pot DRVOŠEC, Pohodniško pot JULIANA TRAIL in Razgledno učno pot DOVŽANOVA SOTESKA. Ostalih poti 

nismo razvrščali. Nagrajence letošnjega izbora smo razglasili premierno v posebni oddaji Moja dežela – lepa in gostoljubna 2020 na televizijski postaji 

Planet TV .                      

NAJ POT 2020 je: Učna pot DRVOŠEC 

z drugim mestom sledi: Pohodniška  pot JULIANA TRAIL in s tretjim mestom: Razgledno učna pot DOVŽANOVA SOTESKA .  

Vsem sodelujočim, še posebno pa izbranim,  Naj potem v letu 2020, iskrene čestitke!  Posebej pa se zahvaljujemo vsem članom komisij tako kot 

vsem organizatorjem, za opravljeno delo! Častni pokrovitelj projekta Moja dežela lepa in gostoljubna, je predsednik vlade Republike Slovenije, Janez 

Janša. Naj tematska pot 2020, prijavljenih 16 poti: 

1. Zmagala: Učna pot DRVOŠEC  

 Poteka od požiralnikov Rešeto na Cerkniškem jezeru in se konča dobrih 500 m pred mostom pred vasjo Otok. Pot večinoma poteka skozi gozd in je s 

svojo dolžino 3.7 km (v eno smer) primerna za vsakogar, ki le pazi na primerno obutev.  Samo pot skozi neokrnjeno naravo Cerkniškega jezera 

popestrijo številne informacijske ali didaktične točke (prehranjevalni splet, plezalo ris, silhueta medveda in volka). Najdragocenejši pa so razgledi z 

opazovalnic Kuharca, Klejni vrh in s kar 10-metrskega stolpa Otočec, ki ponujajo pogled na izjemne razsežnosti tega kraškega pojava. Več na: 

https://www.notranjski-park.si/obiskovanje/aktivnosti/pohodnistvo/ucna-pot-drvosec  

 
2. Druga: Pohodniška pot JULIANA TRAIL  

mailto:joze.prah@amis.net
https://www.notranjski-park.si/obiskovanje/aktivnosti/pohodnistvo/ucna-pot-drvosec


                                                                        

Je krožna daljinska pohodniška pot dolga 267 km, ki poteka po dolinah, prelazih, ob rekah Savi in Soči. Skupna dolžina: 270 km, s skupno višinsko 

razliko 10.000 m vzpona in 10.000 m spusta, razdeljena na 16 etap, s povprečno dolžino etape: 17,5 km (4–5 ur). Na pohodniški poti JULIANA 

TRAIL ne boste osvojili nobenega gorskega vrha. V spoštljivi razdalji in v vznožju očakov vas bo pot vodila po robu Julijskih Alp in Triglavskega 

narodnega parka. Peljala vas bo tja, kjer boste začutli pravi utrip življenja v Julijskih Alpah in spoznali bogato naravno in kulturno dediščino tega 

čudovito osupljivega gorskega sveta z neizmernim biotskim bogastvom. Pot vas ne bo postavila pred izzive junaških osvajanj vrhov, temveč pred 

osebni izziv iskanja lastne vloge v odnosu do narave in odgovornega turizma. Več na: https://julian-alps.com/sl/tour/daljinska-pot/juliana-

trail/34541732/  

 
3. Tretja:   Razgledna učna pot DOVŽANOVA SOTESKA 

Dovžanova soteska se nahaja v osrednjem delu Karavank, v njej pa je edinstveno nahajališče kamnin iz mlajšega paleozoika (stari zemeljski vek). 

Vabimo te, da se sprehodite skozi sotesko in spoznate bogato geološko dediščino. Pot se začne pri informacijski točki tik za naseljem Čadovlje pri 

Tržiču, nato se vije mimo informativnih tabel med strme stene vseh barv, čez most in skozi predor, mimo najdaljšega slapišča v Sloveniji in 

geološkega stebra, kjer vidimo vse kamnine od pred 300 milijonov let do danes. Sprehod, pa tudi lažje plezanje, skozi Dovžanovo sotesko z 

žuborenjem gorske reke Tržiška Bistrica, te zaznamuje. Več na: https://www.visit-trzic.com/poti/poti-po-naravi/ucna-pot-dovzanova-soteska.html . 
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Prijavljene tematske poti v letu 2020:  

 

Pravljični Šumberk http://www.visitdomzale.si/dozivetja/tematska-dozivetja/pravljicni-sumberk  

Po stopinjah pastirjev http://www.velikaplanina.si/aktivnosti/poletne/ucna-pot-po-stopinjah-pastirjev/  

Grajska kolesarska pot http://www.visit-postojna.si/si/kaj-poceti/kolesarstvo/grajska-kolesarska-pot  

Učna pot po vitanjskih vodnjakih /Vitanjska pitna voda) https://www.vitanje.si/  

Pot studencev http://www.pdlendava.si/tematske-pohodniscaronke-poti.html  

Mariborski pogledi - Pot na piramido, pot na kalvarijo, pot 

na pekrsko gorco 

https://www.visitmaribor.si/si/kaj-poceti/poti/11802-mariborski-pogledi  

Mavrica zakladov od pradavnine do danes www.visitravnopolje.si  

Ob rakah, Po poti idrijskih naravoslovcev 

http://www.geopark-idrija.si/si/geopark/118/2-naravostlovna-ucna-pot-ob-rakah-po-

poti-idrijskih-naravoslovcev/  

Juliana Trail https://julian-alps.com/sl/tour/daljinska-pot/juliana-trail/34541732/ 

Tematska pot Drvošec 

https://www.notranjski-park.si/obiskovanje/aktivnosti/pohodnistvo/ucna-pot-

drvosec   

Godrnjačeva pot http://bohinjskabela.si/en/news/godrnjaceva-pot-otroska-sprehajalna-pot  

Pot na Hum (A7) 

https://lasko.info/vrsta_aktivnosti/pohodnistvo/#a7-pot-na-hum 

https://www.facebook.com/search/top/?q=pot%20na%20hum&epa=SEARCH_BOX  

Pijavška barjanska pot https://www.skofljica.si/pijavska-barjanska-pot/ 

Razgledna učna pot Dovžanova soteska https://www.visit-trzic.com/poti/poti-po-naravi/ucna-pot-dovzanova-soteska.html . 

Machova učna pot 

https://www.machova-pot.si/machova-ucna-pot  

https://www.visitdolenjska.eu/machova-pot.html 

Emina tematska pot - Podčetrtek https://kozjansko.info/2019/10/otvoritev-emine-tematske-poti-fotovideo/  

 

 

Tematska pot je označena ali neoznačena pot, ki uporabniku ponuja doživetje izbrane tematike. Tema poti se lahko nanaša na poljubno turistično 

aktivnost, npr. pohodništvo, kulinariko, kulturo, arhitekturo, zgodovino in podobno. Pot je lahko poljubno dolga, pomembno je le, da so na ali ob poti 

turistično – izobraževalno zanimive točke.  

Tematske poti nam govore o vsebini na poti, kulturni in naravni dediščini, kulinariki …in ljudeh. Vsaka taka pot uporabniku omogoča celovito 

doživetje vsebine, kateri je pot namenjena. Tematske poti povezujejo krajinske in regionalne zanimivosti ter povezujejo in usmerjajo potencialne 
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obiskovalce. Istočasno pa povezujejo posamezne udeležence kot so občine in društva ter razne kulturne ter turistične organizacije in podjetja, kar vodi k 

boljši učinkovitosti ponudbe.  

 

Tematske poti imajo: 

- informacijski,  

- izobraževalni in 

- rekreacijski ter sprostitveni namen.  

 

Prav tako pa imajo tudi vlogo varovanja in ohranjanja narave ter kulturne dediščine. So tiste, ki nudijo izjemen izobraževalni – poučni moment. Poleg 

tega pa pomenijo tudi tržni segment, ki je povezan z naravo in doživljajskim turizmom.  

 

Komisija Naj pot ugotavlja, da se tematske poti vse bolj približujejo dobro izdelanemu tako turističnemu kot izobraževalnemu produktu. Še vedno 

imamo večje število tematsko pohodnih poti, ki so zelo različno urejene oz. vzdrževane in promovirane. Zelo pohvalno je to, da znamo že obstoječe 

poti nadgrajevati z vsebinami. Ugotavljamo tudi, da obisk tematskih poteh v vseh deležnikih raste. Poseben naboj pa imajo tematske poti še na 

področju šolskega, medgeneracijskega in vseživljenjskega učenja. Poti pokažejo na paradigmo trajnostnega razvoja. V vseh 16 poteh je prikazana 

izjemna pestrost, ki jo ponuja narava in okolje, ter socialni kapital območja poti. Vse več tematskih poti ne ostaja pri interpretaciji določenega kraja 

samo s tablami, temveč se vključuje mnogo različnih rešitev za čim boljšo ponazoritev dogodkov in momentov na poteh. Vključuje se muzeje in 

razstave. Po poti vodijo primerno usposobljeni vodniki, žal ne povsod. Ne pozablja se na domačine ob poti. Poti so vpete v širši prostor in postajajo 

povezovalni člen v kraju ali regiji. V samo dejavnost poti se vključuje razne strokovne inštitucije. Občuti se razkorak med potmi, ki imajo v svoji 

sestavi profesionalno ozadje, ali pa vse bazira na prostovoljnosti. Nedvomno je potrebno uvesti instrumente za trajno vzdrževanje tematskih, 

planinskih, konjeniških, kolesarskih in drugih poti ter njihovo prepoznavnost, kakor tudi vzpostaviti optimalni sistem skrbništva. Vse bolj se kaže 

potreba po certificiranju poti. Marsikje je potrebno vzpostaviti ali vključiti vodenje v že obstoječe oblike vodniške službe, po tematskih, planinskih, 

kolesarskih in jahalnih poteh. Vodništvo, interpretacija, pripovedništvo …še kako kliče po čim večji vrednosti in koordinaciji ter oblikovanju 

poslovnega modela za poti v naši državi. Še posebej pa je potrebno pripraviti koordinacijo akterjev, ki se pojavljajo na sferi tematskih in drugih poti.  

Turistična zveza Slovenije s partnerji nudi strokovno pomoč pri snovanju in razvoju tematskih poti, tako kot izobraževanju vodnikov za vodenje na 

tematskih poteh. Tradicionalno bomo v letu 2021 pripravili Klepet na Naj poti 2020: Učni pot DRVOŠEC.     

 

   TEMATSKE POTI NAS POVEZUJEJO IN UČIJO MANJ JE VEČ! 
 

Komisija Naj pot, predsednik Jože Prah, 041 657 560, joze.prah@amis.net  
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