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Izvleček
Turistični in rekreacijski pomen Šaleške planinske poti
Pohodništvo je priljubljena oblika rekreacije v Sloveniji. Zaradi tega in z namenom spoznavanja
domače pokrajine je na pobudo Planinskega društva Velenje nastala Šaleška planinska pot, ki poteka
po obronkih Šaleške doline. Pot ne ponuja le možnosti za športno rekreacijo, v njeni bližini ali tik ob
poti je namreč tudi več naravnih in kulturnih zanimivosti. Naloga obravnava osnovne pojme turizma
in rekreacije, pohodništva ter razvoja pohodništva kot produkta ekoturizma. Naloga je vpogled v
sedanji rekreacijski in turistični pomen Šaleške planinske poti, njeno zgodovino in namen, pregled
naravnih vrednot in kulturne dediščine ob poti ter možnosti za nadaljnji razvoj v smeri ekoturizma.
Ključne besede: Šaleška planinska pot, turizem, rekreacija, pohodništvo, ekoturizem

Abstract
Tourist and Recreational Importance of Šalek Hiking Trail
Hiking is a popular form of recreation in Slovenia. For this reason, and in order to get to know the
home region, the Alpine Association of Velenje has initiated the Šalek hiking trail, which runs along
the slopes of Šalek Valley. The route not only offers many opportunities for sport and recreation,
moreover, in the vicinity of the trail there are several natural and cultural attractions. This thesis
focuses on the basic concepts of tourism, recreation and hiking, as well as hiking as a product of
ecotourism. The thesis gives an insight into the current recreational and tourist significance of the
Šalek hiking trail, its history and purpose, an overview of the natural and cultural heritage along the
trail, and the possibilities for further development towards ecotourism.
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UVOD
Šaleška planinska pot je nastala leta 1974 na pobudo Planinskega društva Velenje, ki je še danes njen
lastnik in upravitelj. Nastala je z namenom aktivnega preživljanja prostih dni prebivalcev Šaleške
doline in ob enem spoznavanja domačih krajev. Pot poteka po hribovitem in gričevnatem obrobju
Šaleške doline. Dolga je približno 140 km, prehodimo pa jo v približno 33 urah. Na poti je 21
kontrolnih žigov, ki se nahajajo v planinskih kočah, gostiščih ali pri kmetih. Večina planincev jo opravi
v več etapah. Leto po odprtju poti je bil izdan tudi planinski vodnik, v katerem sicer najdemo
podrobnejši opis poti ter kulturnih in naravnih zanimivosti, vendar so mnogi podatki že zastareli.
Pohodništvo je v Sloveniji eden od najpopularnejših načinov preživljanja prostega časa. Ljudje radi
zahajajo v naravo z namenom sprostitve in nabiranja kondicije. Pohodništvo ni drag šport in je zato
lahko dostopen. Vedno bolj se ga vključuje v turistično ponudbo krajev. Ena od turističnih priložnosti
Šaleške doline je tudi vključitev Šaleške planinske poti v to ponudbo, saj se na in ob poti nahaja več
naravnih in kulturnih zanimivosti. Pohodniške poti lahko predstavljajo pot do trajnostnega turizma, ki
mu v zadnjem času v Sloveniji namenjamo največ pozornosti.

1.1 NAMENI
Namen zaključne seminarske naloge je predstaviti nastanek in namen Šaleške planinske poti,
opredeliti njeno sedanjo rekreacijsko in turistično vlogo ter ovrednotiti njene rekreacijske in
turistične potenciale za njen nadaljnji razvoj.

1.2 CILJI
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Opredeliti turizem in rekreacijo.
Predstaviti geografske značilnosti obravnavanega območja.
Predstaviti stanje poti z vidika urejenosti, označenosti in vzdrževanja poti.
Opredeliti trenutne turistične in rekreacijske produkte in potenciale ob poti.
Z intervjuji ugotoviti prvotni namen poti, obiskanost in načrte za njen nadaljnji razvoj.
Predstaviti možnosti razvoja poti kot ekoturističnega produkta v Šaleški dolini.

1.3 HIPOTEZE
1. Zanimanje za obisk Šaleške planinske poti se je od otvoritve do danes zmanjševalo.
2. Na in ob Šaleški planinski poti je več naravne in kulturne dediščine, ki se je ne promovira.
1

3. ŠPP ima turistične in rekreacijske potenciale, ki bi jih lahko še bolj razvili in izkoristili v smeri
trajnostnega turizma (ekoturizma).
4. Šaleška planinska pot je slabo promovirana.

1.4 METODE DELA
Pri pisanju zaključne seminarske naloge sem uporabila naslednje metode:
1. Pregled (strokovne) literature na temo turizma, rekreacije, pohodništva, Šaleške doline in Šaleške
planinske poti.
2. Opravila sem intervju z največjim poznavalcem Šaleške planinske poti, Marjanom Skazo, ki je pri
planinskem društvu zadolžen za vzdrževanje poti, poleg tega pa po poti vodi različne skupine. Intervju
sem opravila tudi z vodjo Turistično informacijskega centra Velenje, gospo Urško Gaberšek, da sem
dobila odgovore na vprašanja o promociji poti in vključevanju le-te v turistično ponudbo Šaleške
doline.
3. Opravila sem terensko delo, tako da sem prehodila pot in si pobliže ogledala značilnosti poti,
obenem pa še fotografirala.
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2 OSNOVNI POJMI S PODROČJA TURIZMA IN
REKREACIJE
2.1 TURIZEM IN TURIST
Definiciji pojma turizem in turist sta se zaradi nenehnih družbenih in naravnih sprememb skozi
zgodovino spreminjali. Beseda »turist« je bila prvič zabeležena v Angliji okoli leta 1800. Takrat je
turist bil svetovni popotnik v karirastih hlačah, ki je vtikal nos v vse, kar ga ni brigalo, bil je čudnega
obnašanja in imel je polno denarnico v žepu. Najstarejša definicija turista opredeljuje kot potnika, ki
pripotuje v tuje dežele iz same radovednosti in brezdelja, ki napravi neke vrste krožno potovanje.
Dokument Organizacije združenih narodov iz leta 1954 turista opredeljuje kot vsako osebo, ne glede
na raso in vero, ki ostane v tuji državi od 24 ur do 6 mesecev v času enega leta. Konferenca Združenih
narodov o turizmu in mednarodnih potovanjih (v Rimu 1963, v Ženevi 1964) prinese razlago pojma
obiskovalec. To je vsaka oseba, ki se napoti v državo, kjer nima stalnega bivališča, in sicer zaradi
vsakega drugega razloga, razen da bi v tisti državi opravljala plačan poklic (Veljković, Colarič-Jakše,
2014).
»Ta definicija obsega:
1. turiste, to je obiskovalce, ki se zadržujejo v novi državi najmanj 24 ur in njihove nagibe lahko
razporedimo v:
a) prosti čas, zabavo, počitnice, zdravje, študij, vero in šport,
b) posle, družino, poslanstvo, sestanek,
2. izletnike, to je začasne obiskovalce, ki se zadržujejo v obiskani državi manj kot 24 ur (tudi potnike
na križarjenjih)« (Planina, J., 1997; cv: Veljković, Colarič-Jakše, 2014, str. 18).

»Definicija pojma turist vsebuje vse prvine, ki so potrebne za opredelitev pojma turizma, razlika je
samo v tem, da gre pri turistu za osebo, ki se ob prihodu obvezno registrira, pri turizmu pa gre za
socialni pojav« (Veljković, Colarič-Jakše, 2014, str. 19).
Statistični urad Republike Slovenije povzema definicijo turista in turizma WTO-Svetovne turistične
organizacije. WTO opredeljuje turizem kot aktivnosti, povezane s potovanjem in z bivanjem oseb
izven običajnega življenjskega okolja za ne več kot eno leto zaradi zabave, poslov in drugih motivov.
Definicija SURS pa navaja, da je turizem dejavnost oseb, ki potujejo v kraje zunaj svojega običajnega
okolja in tam tudi ostanejo, vendar manj kot eno leto brez prekinitve zaradi preživljanja prostega
časa, sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov (Veljković, Colarič-Jakše, 2014).
Turist je po definiciji WTO in SURS ena izmed podskupin obiskovalcev v kategoriji potnikov, kar je
pomembno predvsem zaradi statističnega spremljanja turizma (Veljković, Colarič-Jakše, 2014).
Definicije Statističnega urada Republike Slovenije so naslednje:
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»Turizem je splet dejavnosti oseb, ki potujejo in bivajo v kraju zunaj svojega običajnega okolja zaradi
preživljanja prostega časa, sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov, in sicer najmanj en dan (z najmanj
eno prenočitvijo), vendar ne več kot eno leto (365 dni) brez prekinitve.« (Nastanitvene zmogljivosti,
prihodi in prenočitve, Slovenija Metodološko pojasnilo, 2016, str. 3.).
»Turist je oseba, ki potuje zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov,
vendar ne zaradi zaslužka (turist ne prejme plačila, nagrade), in ki prenoči vsaj eno noč (vendar
zaporedno ne več kot 365-krat) v gostinskem ali kakem drugem nastanitvenem objektu v kraju zunaj
svojega običajnega okolja. Ker je turist ob prihodu registriran v vsakem nastanitvenem objektu, v
katerem se nastani, se lahko zgodi, da je med svojim bivanjem v kakem kraju/kaki državi registriran
tudi večkrat. Zato prikazujemo podatke o številu prihodov turistov.« (Nastanitvene zmogljivosti,
prihodi in prenočitve, Slovenija. Metodološko pojasnilo, 2016, str. 3).
»Domači turist je oseba s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki začasno prebiva v kakem drugem kraju v
Sloveniji zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov ter tam prenoči vsaj
eno noč v gostinskem ali kakem drugem nastanitvenem objektu.« (Nastanitvene zmogljivosti, prihodi
in prenočitve, Slovenija. Metodološko pojasnilo, 2016, str. 3).
»Tuji turist je oseba, ki pride iz tujine in se začasno nastani v kakem kraju v Sloveniji zaradi
preživljanja prostega časa, sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov ter tam prenoči vsaj eno noč v
gostinskem ali kakem drugem nastanitvenem objektu. Tujim turistom določamo nacionalno
pripadnost po državi prebivališča.« (Nastanitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve, Slovenija.
Metodološko pojasnilo, 2016, str. 3).
»Obiskovalci so zajeti v turistično statistiko, saj vanjo sodijo glede na motiv svojega obiska, potujejo v
kraje izven svojega življenjskega okolja za manj kot 12 mesecev, vendar ne zaradi opravljanja profitne
dejavnosti. Obiskovalci se delijo v dve podskupini. Prva podskupina so turisti, druga pa enodnevni ali
isto(dnevni) obiskovalci. Enodnevni obiskovalci so osebe, ki ostanejo v obiskanem kraju manj kot 24
ur. Zanje se uporabljata tudi izraza enodnevni turist ali izletnik« (Veljković, Colarič-Jakše, 2014).
»Domači obiskovalec je oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki je obiskala turistično
znamenitost, igralnico ali kopališče, tuji obiskovalec pa oseba s stalnim prebivališčem v tujini, ki je
prav tako obiskala turistično znamenitost, igralnico ali kopališče.« (Obiskanost izbranih turističnih
znamenitosti, muzejev in galerij, kopališč, igralnic in igralnih salonov ter število dni njihovega
poslovanja. Metodološka pojasnila, 2008).

2.2 REKREACIJA
»Šele z industrijsko revolucijo v 19. stoletju so začeli rekreacijo dojemati kot družbenoekonomsko
kategorijo. Beseda rekreacija je pomenila predvsem možnost za obnovo delovnih moči, hkrati pa tudi
priložnost za razvijanje osebnosti. Navezana je bila na prosti čas, natančneje na »disposable time«
prosto razpoložljivi čas oziroma čas, v katerem lahko poljubno ravnamo« (Jeršič, 1998).
Meja med rekreacijskimi in prostočasnimi dejavnostmi je pogosto nejasna. Med rekreacijske
dejavnosti štejemo tiste, ki so namenjene obnovi telesnih in duševnih moči, velik del prostočasnih
4

dejavnosti pa ima vsaj deloma tudi tak pomen (npr. gledanje TV, branje, igre, terapije, delo na vrtu,
hobiji, …). Pojma prosti čas in rekreacija se tako pogosto uporabljata kot sinonima (Jeršič, 1998).
Glede na razpoložljiv prosti čas razlikujemo tri vrste rekreacije. Prva so dejavnosti med tednom, ki so
vezane predvsem na bližino doma ali območje kraja bivanja. Druga vrsta so dejavnosti ob koncu
tedna in praznikih, ki jih pogosto izvajamo tudi zunaj kraja bivanja. Tretja vrsta so dejavnosti v
počitniškem prostem času, vezane ne dopust, ki traja več dni ali tednov in ga praviloma preživljamo v
turističnih območjih s posebej ugodnimi pogoji za določene dejavnosti (Ruppert, Maier, 1970; cv:
Jeršič, 1998).
Meje med posameznimi vrstami rekreacije so marsikje zabrisane. Pogosto se rekreacija v okolici
doma prekriva z rekreacijo v izletniških območjih (npr. izletniška območja v neposredni bližini mesta),
prav tako se prekrivajo tudi območja izletniške in dopustniške rekreacije. Izletniški in dopustniški cilji
posameznih oseb so lahko isti. Vrste rekreacije pa se med seboj pomembno razlikujejo po
razpoložljivem prostem času in po zahtevah po različni kakovosti okolja in doživetja (Cigale, 1998).
Dilema je tudi pri ločevanju bližnje rekreacije in turizma, saj se deloma prekrivata, deloma pa gre za
ločena pojava. »Vsa bližnja rekreacija, ki se odvija zunaj kraja stalnega bivališča, predstavlja tudi vrsto
turizma. Hkrati pa turizem, ki nima rekreacijskih motivov, pa tudi tisti, ki je sicer pogojen z
rekreacijskimi nagibi, a ne sodi med rekreacijo ob koncu tedna, poldnevno oziroma celodnevno in
nekajurno rekreacijo, ne sodi med bližnjo rekreacijo« (Jeršič, 1998).
Območja vsakodnevnega prostega časa so v bližini stanovanja, torej znotraj domačega naselja. Ob
koncu tedna oz. ko je na voljo več dni prostega časa, se ljudje rekreiramo v ožji in širši okolici
bivališča. Med dopustom in počitnicami odidemo na bolj oddaljena območja z visoko doživljajsko
zmožnostjo, ki jo ponuja kombinacija različnih pokrajinskih elementov (Jeršič, 1998).
Rekreacija je torej odvisna tudi od geografskih danosti in na pokrajino tudi sama vpliva. Rekreacija in
turizem sta torej od pokrajine odvisna in hkrati nanjo učinkujeta. Spreminjata njeno strukturo in
funkcije, hkrati oblikujeta lastne funkcijske sklope in interakcijske prostore (Jeršič, 1998).
Razvoj rekreacije v Sloveniji je bil odvisen od družbenih razmer. Med letoma 1945 in 1965 je bila
bližnja rekreacija (to je rekreacija v okolici kraja bivanja) osredotočena na obmestne cone
kolesarskega in tramvajskega oziroma obmestnega avtobusnega prometa ter bližnjih železniških
postaj. Zaradi ekonomskih pogojev se je večina mestnega prebivalstva posluževala ekstenzivnih oblik
rekreacije, torej tistih, ki ne terjajo niti posebne opreme niti rekreacijske infrastrukture.
Pomembnejšo vlogo med rekreacijskimi aktivnostmi sta tako imeli hoja ter sončenje in kopanje ob
rekah. Hoja se je takrat razmahnila tudi na nekoliko širša območja. Planinska organizacija, ki je bila
aktivna že pred drugo svetovno vojno, je z gradnjo planinskih koč in omrežjem zaznamovanih
planinskih poti spodbudila bližnjo rekreacijo tudi v nekoliko večji oddaljenosti od mest, pretežno v
alpskem svetu. Planinska društva so tako z združevanjem različnih socialnih slojev pripomogla tudi k
množičnemu pomenu hoje. Rekreacija na prostem v prvem povojnem obdobju ni povzročila
pomembnejših pokrajinskih učinkov, saj razen pešpoti in planinskih koč ni spodbudila gradnje druge
infrastrukture (Jeršič, 1992).
Obdobje od leta 1965 do 80-ih let je čas množične motorizacije in izboljšanja kakovosti cestnega
omrežja, s tem pa se je začela večja prostorska mobilnost prebivalstva v prostem času, dvignil se je

5

življenjski standard, začelo se je hitro poklicno preslojevanje in urbanizacija. S tem je prišlo do novih
oblik rekreacijskega obnašanja. Glavni motivi bližnje rekreacije takrat so bili želja po stikih s sorodniki
in znanci na podeželju oziroma po »vračanju« v domače podeželsko okolje ter želja po ukvarjanju z
rekreacijsko aktivnostjo. Hoja je ostala še naprej poglavitna oblika, omrežje zaznamovanih poti in
planinskih koč se je še povečalo, razširile so se različne krožne poti in transverzale. Poleg hoje sta
postali pomembni tudi sončenje s kopanjem in alpsko smučanje, kar je povzročilo tudi močnejše
pokrajinske učinke (Jeršič, 1992).
V 90-ih letih se je med mlado in deloma srednjo generacijo povečalo zanimanje za nekatere
rekreacijske aktivnosti, vezane na višji življenjski standard ter na posebno športno znanje in opremo
ali tehnično rekreacijsko infrastrukturo (npr. tenis, vožnja z gorskimi kolesi, prosto plezanje,
čolnarjenje na divjih vodah, …). Šlo je za postopne težnje po zmanjševanju pomena ekstenzivnih
rekreacijskih aktivnosti pri delu populacije. Na drugi strani pa se je del prebivalstva še vedno nagibal k
tistim oblikam prostega časa na prostem, kjer gre za prepletanje delovnih oziroma oskrbnih ter
rekreacijskih nagibov (tenis, vrtički, počitniška stanovanja). Tako so se oblikovale skupine
prebivalstva, ki so nagnjene k tistim oblikam, pri katerih rekreacija (obnavljanje fizičnih in duševnih
moči) ni poglavitni motiv, pač pa oskrba, na drugi strani pa skupine, ki svoj prosti čas namenjajo
aktivnostim z izrazitim rekreacijsko-potrošniškim značajem, pogosto pogojenim tudi s statusnimi in
prestižnimi nagibi (npr. smučanje, lov, golf). Znotraj teh skupin se ločita še dve. Ena zajema
rekreacijske aktivnosti, ki so navezane na odprto naravno in kulturno pokrajino brez posebne
rekreacijske infrastrukture (sprehodi, planinstvo), druga pa potrebuje različno tehnično rekreacijsko
infrastrukturo (npr. smučišča, kopališki kompleksi, tenis igrišča) (Jeršič, 1992).

2.3 TRAJNOSTNI TURIZEM
Posledica vse večje zavesti o ohranjanju in varovanju okolja je uveljavljanje trajnostnih pristopov k
razvoju turizma oz. uveljavljanje t.i. trajnostnega turizma, ki se nanaša na tri stebre: okolje-družbaekonomija (gospodarstvo). Vsi trije se morajo vzporedno razvijati, ne da bi kateri prevladal. Trajnostni
turizem tako ohranja biodiverziteto, naravno dediščino, ekološke procese ter smotrno uporablja
naravne vire. Spoštuje družbo in lokalno skupnost ter ohranja njeno dediščino. Zagotavlja dolgoročno
družbeno-ekonomsko korist za lokalno prebivalstvo, omogoča zaposlitev in pravično deli dobiček
med vse deležnike.
UNWTO (Svetovna turistična organizacija) je opredelila 12 ciljev trajnostnega turizma (Making
tourism …, 2005):
1. Sposobnost ekonomskega preživetja: zagotoviti konkurenčnost in sposobnost preživetja turističnih
destinacij in podjetij, da se bodo lahko še naprej razvijala in prinašala koristi na dolgi rok.
2. Lokalna blaginja: maksimizirati doprinos turizma h krepitvi blaginje destinacije gostiteljice.
3. Kakovost zaposlitve: krepiti število in kakovost delovnih mest, ki jih v kraju ustvarja in podpira
turizem, vključno z zagotavljanjem primerne višine plačila in ustreznih pogojev za delo, brez
diskriminacije na osnovi spola, rase, invalidnosti ali česa drugega.
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4. Socialna pravičnost: prizadevati si za široko in pošteno razdelitev ekonomskih in socialnih koristi
turizma po vsej skupnosti, kjer se turizem odvija, vključno s krepitvijo priložnosti, prihodkov in
storitev, namenjenih socialno ogroženim skupinam.
5. Zadovoljstvo obiskovalcev: obiskovalcem zagotoviti varne in izpopolnjujoče izkušnje, ki so na voljo
vsem, brez diskriminacije na osnovi spola, rase, invalidnosti ali česa drugega.
6. Lokalni nadzor: vključevanje in krepitev vloge lokalnih skupnosti v načrtovanje, upravljanje in
odločanje o nadaljnjem upravljanju in razvoju turizma v njihovem okolju; v partnerskem dogovarjanju
vseh ključnih deležnikov.
7. Blagostanje skupnosti: ohranjati in izboljševati kakovost življenja v lokalnih skupnostih, krepiti
socialne strukture in dostop do virov, storitev in sistemov življenjskega pomena, izogibati se vsaki
obliki izkoriščanja ali slabšanja socialnih razmer.
8. Kulturno bogastvo: spoštovati in krepiti kulturno in zgodovinsko dediščino, tradicijo in različnosti
skupnosti gostiteljice.
9. Fizična integriteta: ohraniti in krepiti kakovost in značilnosti krajine, tako mestne kot podeželske,
ter preprečevati fizično in vizualno slabšanje okolja.
10. Biotska raznovrstnost: zavarovati in ohranjati naravna območja, habitate in prosto živeče rastline
in živali ter čim bolj zmanjšati negativne vplive na njih.
11. Učinkovitost virov: minimalizirati porabo redkih in neobnovljivih virov pri razvoju in delovanju
turističnih zmogljivosti in storitev.
12. Okoljska čistost: čim bolj zmanjšati onesnaženost zraka, vode in zemlje ter količine odpadkov, ki
jih ustvarjajo turistična podjetja in obiskovalci.

2.4 EKOTURIZEM
Ekoturizem je relativno mlad pojem. Podrobneje so ga opredelili leta 2002, ki je bilo s strani
Združenih narodov razglašeno za mednarodno leto ekoturizma. Takrat so v kanadskem Quebecu
sprejeli Quebeško deklaracijo o ekoturizmu z opredelitvijo, priporočili in vsebinskimi usmeritvami.
Univerzalne definicije ekoturizma ni. Pojavil se je v začetku sedemdesetih leto kot odgovor na
uničujoče vplive, ki jih je ponekod začel povzročati množični turizem v relativno naravnih okoljih. Bil
naj bi tudi odgovor na vprašanje, kako tržiti naravno dediščino, omogočiti njen obisk, a jo tudi
zavarovati in s pomočjo turizma dobiti sredstva za to varovanje. V najširšem smislu bi lahko rekli, da
gre za ekološko neškodljiv, trajnostno naravnan turizem, katerega temelj je naravna dediščina
(Keršič-Svetel, 2002).
Poglavitne značilnosti ekoturizma, ki sta jih leta 2002 definirala Svetovna turistična organizacija
(WTO) in Okoljski program Združenih narodov (UNEP) so (Razvoj ekoturizma v Sloveniji, 2002):
-

turizem v naravi, kjer je glavna motivacija turistov opazovanje in uživanje narave ter
tradicionalnih kultur, ki prevladujejo predvsem v naravnih okoljih,
izobraževalne, predstavitvene in promocijske dejavnosti,
turizem za manjše skupine vodijo, organizirajo in tržijo manjše lokalne poslovne enote,
zmanjšuje negativne vplive na naravno in socio-kulturno okolje,
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-

podpira zaščito naravnih okolij z ustvarjanjem gospodarskih koristi za lokalne skupnosti,
organizacije in upravne organe, ustvarja zaposlovanje, dviga ozaveščenost za ohranjanje
naravnih in kulturnih dobrin pri turistih in lokalnem prebivalstvu.

Celovit ekoturističen proizvod sestavljajo sledeči parametri, ki ločujejo ekoturističen proizvod od
klasičnih turističnih proizvodov (Razvoj ekoturizma v Sloveniji, 2002):
- uravnotežen gospodarski, socialni in okoljski razvoj,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine, tradicionalnih okolij ter biotske raznovrstnosti,
- poudarjanje naravne in kulturne dediščine v celoviti ponudbi turističnih destinacij,
- usmerjanje turistične ponudbe in prodaje (v nasprotju z masovnim turizmom) k individualnim
obiskovalcem in majhnim skupinam organiziranih turistov pod okriljem specializiranih
vodniških služb,
- vzpostavljanje in ohranjanje blaginje (zdravstvene, ekonomske, okoljske, izobrazbene ...)
lokalnega prebivalstva.

V Quebeški deklaraciji so poudarili načela, ki jasno razlikujejo ekoturizem od drugih oblik trajnostno
naravnanega turizma. Ekoturizem tako (Quebec Declaration on Ecotourism, World Ecotourism
Summit, 2002; cv: Keršič-Svetel, 2002):
-

aktivno prispeva k ohranjanju naravne in kulturne dediščine,
lokalne skupnosti vključuje v vse faze načrtovanja in izvajanja turističnih dejavnosti, lokalne
skupnosti imajo od teh oblik turizma neposredno korist,
obiskovalci so deležni izobraževanja in interpretacije naravne in kulturne dediščine,
programi so naravnani predvsem na majhne skupine in individualne obiskovalce.

»Ekoturizem je tesno povezan s kulturnim in kmečkim turizmom, glede na to, da je usmerjen
predvsem k zanimivim predelom z dobro ohranjeno naravno dediščino, pa seveda tudi predelom z
zavarovanimi območji. Bistveno pa je, da turisti te vrste niso le koristniki zavarovanih območij in
njihovih vrednot, ampak aktivno sodelujejo pri njihovem varovanju in ohranjanju. To sodelovanje
ekoturizem bistveno loči od vseh drugih vrst turizma v naravi« (Keršič-Svetel, 2002, str. 21).
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3 NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA TER
ŠPORTNA INFRASTRUKTURA KOT POGOJ ZA
RAZVOJ TURIZMA V SLOVENSKEM PROSTORU
Turizem je zelo odvisen od geografskih značilnosti pokrajine, ki pomembno vplivajo na značilnosti
povpraševanja in ponudbe na določenem prostoru. Naravno- in družbenogeografske značilnosti
ozemlja imajo ključno vlogo pri oblikovanju turistične destinacije v očeh turistov. Te značilnosti so v
Sloveniji na različne načine našle svoje mesto tudi v strateških dokumentih s področja turizma in v
okviru državnega komuniciranja (Cigale, Gosar, 2014).
Slovenske naravno in kulturno raznolike regije niso v enaki meri privlačne in primerne za turizem in
rekreacijo na prostem. Za oboje sta najbolj primerni submediteranska in alpska Slovenija. Drugod po
Sloveniji so območja bolj intenzivnega turističnega razvoja nesklenjena in prostorsko precej omejena
(Cigale, Gosar, 2014).

3.1.1 NARAVNA DEDIŠČINA
Naravne prvine same po sebi niso turistično zanimive, turistično pomembne naravne vrednote
postanejo, ko se prepozna in smotrno uporabi njihov razvojni potencial. Glavno naravno bogastvo
Slovenije je biotska raznovrstnost narave in pokrajin. Slovenija leži na stiku Sredozemlja, Alp,
panonske nižine in Dinaridov, kar predstavlja izjemno ekosistemsko raznovrstnost. Ključne naravne
poteze rekreacijske in s tem tudi turistične privlačnosti so velika reliefna energija, vodni viri (obalno
morje, jezera, reke, termalni izviri) in pokrajinska pestrost, številni pomembni naravni spomeniki ter
naravna ohranjenost. V Sloveniji zato izstopajo hribovita in gorska območja za izletništvo in
planinstvo, območja zimske rekreacije in turizma (sneg) in območja različnih oblik rekreacije in
turizma ob morju, rekah, jezerih in termalnih izvirih. Ne smemo pa pozabiti tudi na atraktivna kraška
območja okoli kraških jam in drugih turistično atraktivnih kraških pojavov. Slovenija ima tako
možnosti za razvoj različnih vrst turizma, vključno s številnimi sonaravnimi (lokalni nosilnosti okolja
prilagojenimi) oblikami preživljanja prostega časa v naravi (Plut, 2002).
Naravni turistični potenciali so v Sloveniji glede na njeno velikost izjemno veliki, paziti pa bomo
morali, da številni pritiski različnih dejavnosti, vključno z nekaterimi množičnimi, nekontroliranimi
oblikami turizma na naravne vrednote tega turističnega in rekreacijskega potenciala ne bodo (še bolj)
zmanjševali. Turistično privlačnost Slovenije neposredno zmanjšujejo oblike prekomernega
onesnaževanja okolja in njegovih sestavin, stihijsko širjenje razpršene poselitve, uniformirana in
značilnostim različnih slovenskih pokrajin popolnoma neprilagojena gradnja stanovanjskih hiš in
drugih objektov ter obremenitev in prostorska širitev avtomobilskega prometa v zavarovana in
občutljiva območja (Plut, 2002).
Turistični napredek z vidika naravnih vrednot in virov okolja se bo moral držati naslednjih ključnih
usmeritev: zmanjševanje onesnaženosti okolja, povečanje zavarovanih območij, trajno prilagajanje
turističnega (in rekreacijskega) obremenjevanja različnim zmogljivostim okolja oz. sestavinam okolja s
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presojami vplivov na okolje za vse večje turistične (in rekreacijske) objekte in naprave, večplastna
sonaravna turistična raba virov okolja, prednostna mozaično zasnovana turistična ponudba Slovenije
kot celote in njenih pokrajin (regij), Slovenija kot unikatni evropski pokrajinski, biotski, narečni in
etnološki mozaik (Plut, 2002).
Za trajno ohranjanje bogatih naravnih osnov slovenskega turizma pa so ključni okoljevarstvena
osveščenost načrtovalcev turističnega razvoja, nosilcev turističnega gospodarstva, Turistične zveze
Slovenije, Planinske zveze Slovenije in drugih sorodnih nevladnih organizacij (Plut, 2002).
Celotni sistem varovanja narave v Sloveniji z vsemi elementi ureja pravo varstva narave, ki ga
sestavljajo pravni viri Ustava RS, mednarodne konvencije, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju
narave, Zakon o varstvu podzemnih jam in zakoni o ustanovitvi zavarovanih območij (razglasitvah
naravnih znamenitosti), odloki samoupravnih lokalnih skupnosti o ustanovitvi zavarovanih območij
(razglasitvah naravnih znamenitosti), podzakonski akti kot izvršilni predpisi vlade in ministrov,
odločbe, dovoljenja, soglasja. Neposredno je varstvo narave urejeno z Zakonom o ohranjanju narave
kot sistemskim pristopom in podzakonskimi akti, ki so izdani na njegovi podlagi oziroma temeljijo na
njem (Berginc s sod., 2006).
Številni in raznoliki ukrepi varstva narave so aktivnosti, ki jih država ali lokalne skupnosti izvajajo za
doseganja namena in ciljev varstva narave. Ukrepi se izvajajo v pretežni meri na območjih, ki so
opredeljena kot naravovarstveno pomembnejša. To so (Berginc, 2006):
1. Območja s statusom varovanih območij:
a) prostorsko opredeljena s predpisi (naravne vrednote, ekološko pomembna območja,
posebna varstvena območja (območja Natura 2000)),
b) prostorsko se opredelijo po sprejetju predpisa na podlagi predpisanih značilnosti
(habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, habitati zavarovanih
rastlinskih in živalskih vrst, območje vpliva na naravne vrednote).
2. Območja s statusom zavarovanih območij.
3. Območja s statusom mednarodno varovanih območij.
4. Območja, kjer se načrtuje ustanovitev zavarovanih območij.
5. Območja, kjer se pričakuje odkritja.

3.1.1.1 NARAVNE VREDNOTE
»Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Naravna
vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav,
del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali
oblikovana narava. To so geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in
podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in
oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska
obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi,
krajina in oblikovana narava« (Varstvo naravnih vrednot, 2016). Če je okoli naravne vrednote
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območje z naravno vrednoto vidno ali funkcijsko povezano, opredelimo tudi območje vpliva na
naravno vrednoto (Berginc s sod., 2006).
»Naravne vrednote se v naravi prepoznajo z upoštevanjem naslednjih meril vrednotenja: izjemnost,
tipičnost, kompleksna povezanost, ohranjenost, redkost, ekosistemska pomembnost, znanstvenoraziskovalna pomembnost, pričevalna pomembnost« (Berginc s sod., 2006, str. 36).
»S Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10
in 23/15) je bil 16.115 vrednemu delu narave podeljen status naravne vrednote, državnega ali
lokalnega pomena. Državnega pomena so tiste naravne vrednote, ki imajo mednarodni ali velik
narodni pomen in za katere je pristojna država. Preostale so lokalnega pomena in jih varuje lokalna
skupnost. Vse naravne vrednote v zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila država, so državnega
pomena, prav tako pa so državnega pomena tudi vse podzemske jame« (Varstvo naravnih vrednot,
2016).
»Na naravnih vrednotah se lahko posegi in dejavnosti izvajajo le, če ni drugih prostorskih ali tehničnih
možnosti, pa tudi v tem primeru jih je treba opravljati tako, da se naravna vrednota ne uniči in da se
ne spreminjajo tiste lastnosti, zaradi katerih je bil del narave spoznan za naravno vrednoto. Na tej se
praviloma ohranja obstoječa raba, možna pa je tudi takšna sonaravna raba, ki ne ogroža obstoja
naravne vrednote in ne ovira njenega varstva. Naravno vrednoto in neposredno okolico se po
predpisanem postopku lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, razgledišč, počivališč,
postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno. Vrednote, razvrščene po pomenu na
vrednote državnega in lokalnega pomena, lahko nato država ali lokalna skupnost dodatno varuje z
ukrepi varstva, ki jih opredeljuje Zakon o ohranjanju narave (pogodbeno varstvo, skrbništvo, začasno
in trajno zavarovanje ter obnova)« (Varstvo naravnih vrednot, 2016).
Naravna vrednota se opredeli z eno ali več zvrstmi: površinsko geomorfološko, podzemeljsko
geomorfološko ali geološko zvrstjo, hidrološko zvrstjo, ekosistemsko zvrstjo, botanično ali zoološko
zvrstjo, drevesno zvrstjo, zvrstjo oblikovane naravne vrednote, zvrstjo krajinske vrednote. Poimenuje
se z lastnim imenom, opredeli se ali gre za naravno vrednoto državnega ali lokalnega pomena, opiše
se njene vrednostne lastnosti, določi se ji geografska lega (geolokacija). Naravne vrednote, ki so
določene s predpisom, se vodijo v Registru naravnih vrednot (Berginc s sod., 2006).

3.1.1.2 ZAVAROVANA OBMOČJA
Pomemben turistični potencial v Sloveniji so zavarovana območja, ki zajemajo 12,6% slovenskega
ozemlja. Sem spada 44 krajinskih parkov, 3 regijski parki ter en narodni park, poleg tega pa še več
manjših zavarovanih območij, ki predstavljajo večji in manjši turistični potencial. Po vstopu v
Evropsko unijo imamo na ozemlju Slovenije še območje Nature 2000, ki zajema 37% slovenskega
ozemlja (7683km2). Skupen delež vseh zavarovanih območji in območij Nature 2000 (v nekaterih
delih se ta območja prekrivajo) v Sloveniji je okrog 40% (Cigale, Gosar, 2014).
Zavarovano območje je po definiciji Svetovne zveze za ohranitev narave (IUCN)območje kopnega ali
morja namenjeno zavarovanju in ohranitvi biotske raznovrstnosti, naravnih in pripadajočih kulturnih
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virov z upravljanjem na podlagi pravnega zavarovanja ali drugih učinkovitih sredstev (Skoberne,
Selan, 2006).
»Za varovanje naravnih območij v Sloveniji je temeljna pravna podlaga Zakon o ohranjanju narave.
Zavarovana območja se upošteva pri pripravi planov, za njih veljajo tudi predpisane omejitve
(varstveni režim) in usmeritve, katerih cilj je ohranjati lastnost, zaradi katerih je območje
zavarovano« (Skoberne, Selan, 2006, str. 111). Zakon o ohranjanju narave predvideva nacionalni
program varstva narave, ki ga mora sprejeti državni zbor Republike Slovenije. Pristojni organ za
izvajanje varstva narave je ministrstvo za okolje in prostor Vlade RS, krajevno pristojne pa so ustrezne
upravne enote pri občinskih skupščinah. Strokovne naloge na področju varstva narave izdaja Zavod
RS za varstvo narave« (Skoberne, Selan, str. 113).
Zakon o ohranjanju narave predvideva naslednje oblike oz. kategorije zavarovanih območij
(Skoberne, Selan, 2006):
1. Ožja zavarovana območja
Naravni spomenik je manjše naravno območje ali posamezen naravni objekt izjemne oblike, vsebine
ali redke lepote. V te objekte je prepovedano posegati na način, ki lahko poslabša stanje, spremeni,
poškoduje ali uniči naravno vrednoto ali zmanjša njeno lepoto.
Strogi naravni rezervat je območje naravno ohranjenih življenjskih prostorov za rastlinske in živalske
vrste, na katerem potekajo naravni procesi brez človekovega vpliva. Dostop obiskovalcem ni
dovoljen, razen s posebnim dovoljenjem in v omejenem času.
Naravni rezervat je podoben prejšnjemu, le da so omejitve blažje, dovoljen je splošen pristop,
seveda ob primernem vedenju. Dovoljene so take dejavnosti, ki z uravnoteženim delovanjem človeka
pomagajo k vzdrževanju naravnega ravnotežja, ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst in biotske
raznovrstnosti; seveda le osebam, ki so za to usposobljene in pooblaščene.
2. Širša zavarovana območja
To so obsežnejša naravna območja z veliko raznovrstnostjo žive in nežive narave, z veliko gostoto
naravnih vrednot, ki so med seboj tudi funkcionalno povezane (sestavljajo ekosisteme) in imajo tudi
estetsko vrednost.
Narodni park je veliko območje, na katerem je pretežno prvobitna narava z ohranjenimi ekosistemi
in naravnimi procesi, v manjšem delu parka pa so lahko tudi območja večjega človekovega vpliva,
vendar mora biti ta z naravo skladno povezan. V narodnem parku morata biti opredeljeni najmanj
dve varstveni območji, tako da je ožje, strožje zavarovano območje usklajeno z mednarodnimi
varstvenimi standardi in kriteriji.
Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne
narave, prepleteno z območji, na katerih je človeški vpliv vidnejši, a še vedno uravnotežen z naravo.
Dovoljeno je kmetijstvo, stalna naselitev lokalnega prebivalstva ter v omejenem obsegu in
nadzorovano tudi turizem. Tudi za regijske parke velja, da imajo območja s strožjim in blažjim
varovalnim režimom.
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Krajinski park je obsežno območje, za katerega je značilna predvsem lepota krajine, prepletena s
prisotnostjo človeka in njegove tradicionalne dejavnosti. Krajinski park je torej zavarovan predvsem s
strožjo urbanistično pozornostjo, gospodarski poudarek naj bi bil na dejavnostih, ki pomagajo
prebivalstvu ekonomsko vrednotiti posebno estetsko vrednost krajine (npr. turizem, izletništvo,
biokmetijstvo).
Številna zavarovana območja se nahajajo v predelih z nadpovprečnim turističnim obiskom. Obiski
posameznih znamenitosti pa običajno niso zgolj posledica njihove samostojne turistične privlačnosti
oz. doživljajskega potenciala, temveč je ključna njihova lokacija (ugodna prometna lega, bližina večjih
urbanih centrov in večjih turističnih krajev) (Cigale, Gosar, 2014).

3.1.1.3 OBMOČJA NATURA 2000
Evropsko ekološko omrežje Natura 2000 je na ravni Evropske unije najpomembnejša aktivnost za
ohranjanje biotske raznovrstnosti. Po definiciji so posebna varstvena območja oz. Natura 2000
ekološko pomembna območja, ki so na ozemlju Evropske unije pomembna za ohranitev ali doseganje
ugodnega stanja ptic in drugih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov
(Berginc s sod., 2006).
Skupna površina območij Natura 2000 v Sloveniji znaša 720287,82 ha oz. 35,53 % površine Slovenije
(Natura 2000 v številkah. ARSO, 2016).

3.1.1.4 EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA
»Ekološko pomembno območje je po Zakonu o ohranjanju narave območje habitatnega tipa, dela
habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske
raznovrstnosti. Ekološko pomembna območja so eno izmed izhodišč za izdelavo naravovarstvenih
smernic in so obvezno izhodišče pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. Za gradnjo objektov na
teh območjih, ki niso obenem območje Natura 2000, zavarovano območje ali območje naravnih
vrednot, ni treba pridobiti naravovarstvenih pogojev in soglasja.« (Ekološko pomembna območja,
2016). »Z blagim varstvenim režimom, zlasti v obliki usmeritev za načrtovanje rabe prostora in
naravnih dobrin ter izvajanjem spodbujevalnih ukrepov na tem območju, se tako lahko zagotavlja
širše ohranjanje biotske raznovrstnosti na obsežnih površinah, povezanost območij Natura 2000 in
zagotavljanje tamponskih con okoli njih« (Berginc s sod., 2006, str. 61).

3.1.2 KULTURNA DEDIŠČINA
Kaj je definicija kulturne dediščine v slovenskem prostoru nam pove Zakon o varstvu kulturne
dediščine. To so »dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, pripadnice in
pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, ter drugi državljanke in
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državljani Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, etnične
pripadnosti, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo
iz medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas. Dediščina se deli na materialno in živo
dediščino. Materialno dediščino sestavljata premična in nepremična dediščina.« (Zakon o varstvu
kulturne dediščine, 2008). Med nepremično dediščino spadajo arheološka najdišča, stavbe, parki in
vrtovi, stavbe s parki ali z vrtovi, spominski objekti in kraji, drugi objekti in naprave, naselja in njihovi
deli, kulturna krajina ter ostalo. Zvrsti premične dediščine so orožje, orodje, stavbna oprema, oblačila
in osebni predmeti, prometna in transportna sredstva, predmeti za igro in prosti čas, umetniški
predmeti, predmeti uporabne umetnosti, obredni predmeti, predmeti komunikacije, grbi, zastave,
nagrade, sredstva za trgovino in bančništvo, predmeti za prikaze in ponazoritve, stroji in naprave,
premeti izobraževanja, znanosti in tehnike, geološki predmeti, botanični predmeti, zoološki predmeti,
človeški ostanki, glasbila, drugi predmeti zgodovinskega pomena. Pod živo oz. nesnovno dediščino pa
spadajo zvrsti ustno izročilo in ljudsko slovstvo, uprizoritve in predstave, šege in navade, znanja o
naravi in okolju, gospodarska znanja in veščine ter ostalo (Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine …,
2010).
Slovenska kulturna dediščina je v primerjavi z naravno za turiste manj zanimiva. Turistična privlačnost
Slovenije v precej večji meri temelji na slikoviti in dobro ohranjeni naravi (oziroma na privlačnosti
pretežno naravne pokrajine) kot pa na njeni kulturni dediščini in kulturi nasploh. Kljub temu je vloga
kulture v slovenskem turizmu precejšnja. Turisti v Sloveniji najpogosteje obiskujejo muzeje. Opaziti
je, da so deležni večjega obiska tisti muzeji in sorodni objekti, ki so v bližini pomembnih turističnih
krajev ali pomembnih prometnic. V Sloveniji so kulturne znamenitosti obiskane predvsem s strani
domačih gostov, vključno s šolskimi skupinami. Turistov ne zanimajo le posamezni objekti, ampak
tudi deli naselij z objekti, vrednih ogleda (Cigale, Gosar, 2014).
Kulturno dediščino na območju Republike Slovenije vodi Ministrstvo za kulturo. Register kulturne
dediščine je sestavljen iz treh delov. Nepremična kulturna dediščina je uradno zbrana v Registru
nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga ureja Pravilnik o registru kulturne dediščine iz leta 2009.
Zbirko podatkov o nesnovni kulturni dediščini predstavlja Register nesnovne kulturne dediščine.
Register premične kulturne dediščine pa v praksi še ni vzpostavljen (Register nesnovne kulturne
dediščine, 2016).

3.1.2.1 KULTURNI SPOMENIK
V našem prostoru je kulturni spomenik »kulturna dediščina s posebnim statusom, ki si ga pridobi na
podlagi akta o razglasitvi. Vsebovati mora prvine, s katerimi je dokazana kontinuiteta ali posamezna
stopnja kulturnega in civilizacijskega razvoja, ali predstavljati kakovosten dosežek ustvarjalnosti.
Glede na vrednotenje kulturnim spomenikom podeljujemo status kulturnega spomenika lokalnega ali
državnega pomena, glede na vsebino jih razvrščamo v varstvene skupine. UNESCO in Svet Evrope
obravnavata spomenik (poleg skupin stavb in območij) praviloma kot izjemno prostorsko in
večpomensko kakovost« (Terminološki slovar, 2016).
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3.1.3 ŠPORTNOREKREACIJSKA IN PODOBNA INFRASTRUKTURA
Športna infrastruktura so športna središča, športni objekti, športna vadišča. Športna infrastruktura je
objekt v javni rabi in javna površina, katere raba je pod enakimi pogoji dovoljena vsem (npr. ceste,
parki, zelenice, …), kot na primer rekreacijske površine, smučišča, … (Zakonodaja s področja športne
infrastrukture, 2007).
Velik motiv za odločanje za obisk Slovenije za tujce so športne dejavnosti. Športnorekreacijsko
infrastrukturo in objekte pa množično uporabljajo tudi slovenski turisti in lokalno prebivalstvo. Glede
priljubljenosti med turisti in lokalnim prebivalstvom v Sloveniji izstopajo alpsko smučanje,
planinarjenje in pohodništvo ter kopanje (Cigale, Gosar, 2014).
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4 ŠPORT V TURIZMU
Šport je za nekatere turiste glavni motiv izbire destinacije, za druge le dopolnilna dejavnost na izbrani
destinaciji. Tako je šport in njegova infrastruktura nekje glavno gonilo turizma, drugje pa le kot
dopolnilna dejavnost. »Glede na lego in geografski položaj ter družbeno-politične-ekonomske
značilnosti Slovenije je turizem gotovo njena razvojna priložnost, še posebej, če bodo turistični
programi obogateni s športnimi vsebinami« (Berčič, Slak, Valek, 2010, str. 33).
»Področje rekreativnega športa- športa za vse- je zaradi narave dejavnosti najlažje povezovati s
področjem turizma. Zaradi mnogoterih športnih zvrsti, s katerimi se v okviru aktivnega oddiha oz.
počitnikovanja ukvarjajo turisti, se širijo možnosti vključevanja športnih programov v turistično
ponudbo. To še zlasti zaradi geografsko-klimatskih in naravnih danosti Slovenije, kjer govorimo o
»modro-belih-zelenih« športih. Poleg navedenega se dviga stopnja ozaveščenosti na področju
zdravega življenjskega sloga, zaradi česar se postopno vedno več ljudi ukvarja s posameznimi športno
rekreativnimi aktivnostmi. To pa je za področje turizma, tudi z ekonomskega vidika, zelo pomembno«
(Berčič, 2010, str. 28).
Športna infrastruktura je eden temeljnih pogojev za športno ponudbo za potrebe turizma. Gre
predvsem za vzdrževanje in gradnjo novih športnorekreacijskih centrov, kolesarskih stez, pohodniških
in planinskih poti, igrišč za golf, zimsko športne infrastrukture, plavalnih bazenov, … Pomembno je
povezovanje športa in turizma na občinski ravni, prav tako pa je pomemben regijski pregled. Ta kaže
možnosti za uvrstitev specifičnih športnih vsebin, ki so za posamezne regije različne. V turistično
ponudbo na lokalni ravni bi lahko vključili izbrane športne vsebine, ki se po eni strani nanašajo na
posebnosti kraja, po drugi pa ponujajo specifično ponudbo športnih programov za domače in tuje
goste (Berčič, 2010).
Vloga športa v turizmu je danes zelo velika in tako naj bi bilo tudi v prihodnje. Pri nas je pomemben
razvoj turističnih proizvodov, ki združujejo šport oz. športno rekreativne dejavnosti in turizem. Med
temi je pomembnejše pohodništvo, ki je na prvem mestu med izbranimi oz. najbolj priljubljenimi
športi v Sloveniji. V zadnjih letih postaja tudi eden izmed pomembnejših turističnih proizvodov. Kaže
se vse večje povpraševanje domačih in tujih gostov, interes pa je tudi v turističnem gospodarstvu.
Leta 2005 je bila izdelana Strategija razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji (Berčič,
Slak Valek, 2010).

4.1 POHODNIŠTVO
Večkrat imamo težave s terminologijo pohodništva, izletništva, gorništva. Vse navedene dejavnosti
združujeta dve prvini: hoja in veselje do bivanja v naravi. Izlet je časovno in daljinsko krajše
pešačenje, pohod pa časovno, daljinsko in zmogljivostno zahtevnejši izlet. Izletništvo je torej športna
dejavnost, ki se ukvarja s prirejanjem in udeleževanjem izletov, pohodništvo pa s prirejanjem in
udeleževanjem pohodov. Gorništvo se razlikuje od izletništva in pohodništva po tem, da se odvija v
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gorah, išče samotne predele in prvobitno naravo ter je psihofizično zahtevnejša dejavnost. Cilj
gorništva je vrh ali stena, pohodništva in izletništva pa pot. Osnovna fizična razsežnost gorništva je
višina, pohodništva in izletništva pa daljava (Kristan, 1993).
Izletništvo in pohodništvo se odvijata predvsem v kulturni krajini (vasi in zaselki, samotne kmetije,
obdelana zemlja, gozdno gospodarstvo, …), kjer je prisoten človek in njegove dejavnosti. Poglavitna
razlika med izletništvom in pohodništvom je trajanje oziroma dolžina prehojene poti. Pri pohodništvu
je cilj odmaknjen, gre za zahtevnejšo psihofizično storitev, za daljše etape hoje, za daljšo, tudi
večdnevno ločitev od vsakodnevnega življenjskega okolja, za večjo negotovost in morda včasih tudi za
nekaj tveganja. Za pohodništvo je tako potrebno več telesne in organizacijske priprave, več prostega
časa, več opreme, več denarja in več pustolovske nagnjenosti. Pri pohodništvu je praviloma
spoznavni učinek večji kot pri izletništvu, večja je kakovost doživljanja (Kristan, 1993).
V literaturi večkrat zasledimo izraz popotništvo, ki pa ga ne moremo enačiti s pohodništvom. Pri
popotništvu ne gre zgolj za hojo, ampak se človek lahko premika tudi z drugimi prometnimi sredstvi.
Popotnik je lahko telesno popolnoma nedejaven, pri pohodništvu pa se človek giblje samo s hojo in
nič drugače (Kristan, 1993).
Motivi, ki ljudi ženejo v gore in na pohode, so različni. Navadno človeka žene več motivov, ki so
prepleteni med sabo. Ti motivi so lahko želja po odkrivanju neznanega, novega, raziskovalni in
znanstveni motivi (botanik, ekolog, geograf, …), gospodarski motivi (pašniki, gozdovi, rude, …),
narodnostni in politični motivi, čustveno romantični ali estetsko hedonistični nagib (estetsko
doživljanje narave, slikanje, fotografiranje), zdravstveno higienski motivi (iskanje sprostitve, gibalna
dejavnost v naravi, zdravstvena rehabilitacija), športno-storilnostni nagibi (preskus in potrditev svojih
zmožnosti, sla po uspehu, sla po premagovanju samega sebe, …), želja po dogodivščinah,
pustolovščinah, želja po potrjevanju, uveljavljanju, želja po identifikaciji, želja po kompenzaciji
(nadomestilo za različne spodrsljaje in neuspehe v vsakdanjem življenju), beg v samoto, socialni
motivi (zabava in razvedrilo v družbi, sproščeno življenje, …) (Kristan, 1993).
Hoja dobro vpliva na človekovo psihosomatično stanje, je osvežilna in krepilna gibalna dejavnost.
Hoja ima pred drugimi športi nekatere prednosti. Hodimo lahko vse leto, je najcenejša in
najenostavnejša športna dejavnost na prostem zato se z njo lahko ukvarjajo tudi tisti, ki se prej nikoli
niso ukvarjali s športom in tisti, ki nimajo priložnosti za kak drug šport, hodijo lahko tudi tisti, ki ne
morejo teči, hodimo lahko v vseh življenjskih obdobjih, hoja je najvarnejša športna aktivnost, ne
potrebujemo posebnih športnih objektov. Zaradi vsega naštetega lahko hojo označimo za univerzalno
športno dejavnost, ki se lahko upira negativnim posledicam sodobnega načina življenja (Kristan,
1993).
Jeršič (1998) je v svojih raziskavah o bližnji rekreaciji Slovencev namenjal pozornost planinstvu.
Planinstvo se je kot pomembna dejavnost bližnje rekreacije med meščani začelo uveljavljati že v 19.
Stoletju, po njegovih raziskavah v 90-ih letih pa je to med visoko uvrščenimi dejavnostmi med
Slovenci. Na sorazmerno pomembno vlogo planinstva v okviru bližnje rekreacije je vplivalo več
dejavnikov. Posebej pomembni so bili široko razpredena planinska organizacija, intenzivno delovanje
planinskih društev po drugi vojni, zgrajena infrastruktura (v začetku 80-ih let je bilo 160 planinskih
domov, koč in zavetišč), razširitev in podaljšanje omrežja zaznamovanih planinskih poti po drugi
svetovni vojni (vsa naša večja urbanizirana območja imajo v svojem hribovitem ali gričevnatem
zaledju planinske poti), visoka doživljajska pokrajinska zmožnost (predvsem v alpskem svetu).
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4.1.1 SISTEM POHODNIŠKIH POTI V SLOVENIJI
Strategija razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji razdeli pohodniške poti 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 (Strategija …, 2005).
Po namenu oz. motivu za hojo ter osnovne značilnosti poti oziroma njihovo poglavitno tematiko,
horizontalno delimo pohodniške poti na naslednje vrste (Strategija …, 2005):
- ŠPORTNO-REKREATIVNE POTI ,
- TEMATSKE-TURISTIČNE POTI,
- NARAVOSLOVNE UČNE POTI,
- POTI PO ZAVAROVANIH OBMOČJIH, ki v svojih vrstah združujejo prve tri navedene poti.

Glede na prostorski obseg in pomen v okolju vertikalno delimo poti na (Strategija …, 2005):
- MEDNARODNE POTI oziroma poti mednarodnega pomena (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, kot tudi turistom za dopolnitev primarne turistične ponudbe kraja.

»ŠPORTNO REKREATIVNE POTI so poti, kjer je osnovni motiv hoje gibalna dejavnost v naravi in jih
delimo na :
a.) Planinske poti – so posebej vzdrževane s strani Planinske zveze Slovenije oziroma 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 poti prav tako 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 je 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
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skupnosti, turistična društva in druge organizacije. Motiv in način hoje je predvsem sprostitev,
uživanje svežega zraka, kratek sprehod, popoldanska rekreacija v naravi, ipd.« (Strategija …, 2005).
Znotraj planinskih in ostalih športnorekreacijskih poti Slovenska turistična organizacija loči (Strategija
…, 2005):
a) 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 obhodnico – Vio Alpino.
b) Krožne poti – povezujejo točke z začetkom in koncem na isti točki npr. okrog Šaleške doline,
Steklasova pohodna pot.
Označevanje in vzdrževanje pohodnih poti je v Sloveniji razdeljeno na tri skupine (Priporočila …,
2010):
1. Planinske poti, ki so v domeni Planinske zveze Slovenije in njenih društev. Označene so s
Knafelčevo markacijo, rdečimi usmerjevalnimi tablami, rdečimi puščicami in napisi na deblih oz.
skalah. Označevanje predpisuje Zakon o planinskih poteh.
2. Poti v zavarovanih območjih so označene na osnovi Zakona o ohranjanju narave in Pravilnika o
označevanju območij naravnih vrednot. Poti niso posebej označene, na mejah zavarovanega območja
so rjave table z napisom, na izpostavljenih mestih pa informacijske table.
3. Tematske pohodne poti, ki so označene vsaka drugače, odvisno od upravljalca.

4.1.2 PLANINSKE POTI
V Sloveniji imamo mrežo 2.002 planinskih poti v skupni dolžini 10.004 km. Zanje skrbijo za to
usposobljeni markacisti Planinske zveze Slovenije. Planinska društva vzdržujejo tudi 80 veznih
planinskih poti – obhodnic (Planinske poti. PZS, 2016).
Po definiciji iz Zakona o planinskih poteh je planinska pot ozek pas zemljišča, praviloma na
gričevnatem, hribovitem in goratem svetu, namenjen za hojo, tek ali plezanje, ki je lahko obstoječa
pešpot ob javni prometni površini, poljska pot ali ustrezna gozdna prometnica, lahko pa je tudi
samostojna, praviloma največ en meter široka, le v nujnih primerih z naravnim materialom utrjena
pohodna trasa (Zakon o planinskih poteh, 2007).
Planinske poti so se v preteklosti delile na različne načine oz. njihova terminologija delitve ni bila
najbolj jasna.
Besedo transverzala, ki je tujka, so pred več kot četrt stoletja skušali nadomestiti s slovensko besedo
vezna pot, čeprav v bistvu pomeni prečna pot (Jordan, 1997, cv.: Guid, 2008). Nekaj let zatem smo že
uporabljali pojma krožna pot in točkovna pot. Kasneje Kristan omenja naslednjo delitev in
terminologijo: veznim potem navadno pravimo (planinske) transverzale in so najbolj privlačna
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gorniška in pohodniška ponudba. Te poti so lahko prečne (npr. od Maribora do Ankarana), krožne
(npr. Šaleška planinska pot) in točkaste (npr. 30 nepovezanih vrhov v različnih pogorjih). V vseh
primerih gre za točno predpisane kontrolne točke, ki jih je treba obiskati (Kristan, 1993).
V Zakonu o planinskih poteh iz leta 2007 so transverzale oz. obhodnice definirane kot planinske poti,
združene v vezne, krožne ali točkovne poti, ki imajo določene kontrolne točke z vpisnimi knjigami in
žigi. Kot obhodnici se štejeta tudi Evropska pešpot E6 in Evropska pešpot E7 v delu, ki poteka
po ozemlju Republike Slovenije (Zakon o planinskih poteh, 2007).
V delu Planinske obhodnice in pohodi iz leta 2008 se predlaga pojem planinska obhodnica. To ime
spominja na obvezen obisk vseh točk na poti, ne glede na to, ali je pot vezna ali točkovna. Planinska
obhodnica (prej planinska transverzala) je tako planinska vezna, krožna ali točkovna pot, ki je vpisana
v javno evidenco o planinskih poteh (Guid, 2008).
Planinska obhodnica mora izpolnjevati naslednje pogoje (Guid, 2008):
-

-

-

Je speljana v celoti, večinoma ali samo delno po ozemlju Republike Slovenije.
Obhodnica ima svojega skrbnika, ki je planinsko društvo ali kaka druga oblika organiziranosti
znotraj PZS, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika.
Obhodnica je brezpogojno odprta za javnost. Po njej lahko hodi vsakdo, seveda na lastno
odgovornost.
Čas in vrstni red obhoda sta praviloma nepomembna, kar pomeni, da lahko pohodnik začne
hoditi kadarkoli in kjerkoli: na začetku, na koncu ali na sredini poti. Dokončanje poti je
časovno neomejeno, kar pomeni, da lahko pohodnik opravi pot v enem dnevu ali več letih
oziroma desetletjih.
Obhodnica mora imeti svoj dnevnik. Če pohodnik zadosti predpisanim pogojem in odtisne
predpisane žige v dnevnik, prejme posebno priznanje. Za prejem priznanja zadostuje že
enkraten obhod. Za vsak nadaljnji obhod prejme pohodnik enako ali priznanje višje stopnje.
Skrbnik vodi evidenco o potrjenih dnevnikih in podeljenih priznanjih.

Veznim, krožnim in točkovnim potem, kjer obhodniki ne dobijo priznanja, lahko rečemo planinske
obhodnice brez priznanja, tistim, ki nimajo niti dnevnika pa planinske obhodnice brez dnevnika in
priznanja (Guid, 2008).
»Fenomen hoje po veznih, krožnih in točkovnih poteh (transverzalah) se je rodil v Sloveniji, in sicer
leta 1953 z odprtjem Slovenske planinske transverzale št. 1 od Maribora do Kopra. Bila je prva taka
vezna planinska pot v Evropi. Pri nas je takoj naletela na plodna tla in že kmalu so po njej hiteli
številni ljubitelji gora« (Guid, 2008, str. 21).
»Prvo naslednico je Slovenska planinska transverzala št. 1 dobila pri nas šele čez sedem let, na drugo
pa je bilo treba čakati še nadaljnja štiri leta. Nato pa skoraj ni minilo leto, da se ni rodila nova vezna
pot. Največ transverzal je ugledalo luč sveta v 80-ih letih« (Guid, 2008, str. 21).
Po letu 1991, ko smo se osamosvojili in ko se je gospodarska kriza okrepila, je precej obhodnic
opustelo, nekatere so celo popolnoma zamrle. Takrat je sicer v gore začelo zahajati vse več ljudi, a
pretežno na tako imenovane modne vrhove (Triglav, Mangart, Grintovec, Golica, Stol, Storžič, Veliki
Snežnik, Raduha, Ojstrica, Peca, Nanos, Slavnik, Uršlja Gora, …). Planinci, ki hodijo po obhodnicah,
svojo aktivnost razpršijo po celotnem ozemlju naše države in s tem zmanjšajo gnečo na poteh
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določenih vrhov, hkrati pa s hojo po sredogorju in nižjih gričih podaljšujejo planinsko sezono
praktično na vse leto (Tomše, 1998; cv: Guid, 2008).
V Sloveniji je veliko različnih spominskih in veznih poti. Zaradi goste prepredenosti se na nekaterih
mestih stika več takšnih poti, ki so zelo raznovrstne. Speljane so po visokogorju, sredogorju in nižjem
gričevnatem svetu. Nekatere lahko opravimo v enem dnevu, za druge si je potrebno vzeti več časa.
Nekatere lahko opravimo v vseh letnih časih, druge le poleti. V Sloveniji imamo vezne poti
mednarodnega, regijskega in lokalnega pomena (Kristan, 1993).
Redka planinska in druga društva, ki upravljajo obhodnice, imajo stalno zaposlene delavce. Večino
dela v njih teče na amaterski in prostovoljni osnovi. Društva so bila doslej le moralno obvezana
pošiljati podatke Planinski zvezi ali Turistični zvezi Slovenije, zato so seznami precej nepopolni. Leta
2008 je s strani Odbora za planinske obhodnice in akcije Planinske zveze Slovenije izšla knjiga z
naslovom Planinske obhodnice in pohodi: opredelitev in pregled, v katero so se potrudili zajeti vse
obhodnice, ki so odprte za javnost, imajo dnevnike, so opremljene z žigi in pri katerih skrbnik podeli
posebno priznanje kot spomin na opravljeno pot. V tem delu so zbrali podatke o 73 obstoječih
planinskih obhodnicah, eni obhodnici SPD v Italiji, 15 obhodnicah zunaj PZS, opisali pa so tudi 20
ukinjenih obhodnic, trajnih in časovno omejenih akcij ter druge pohode, trajne in časovno omejene
akcije (Guid, 2008).
Preden odidemo na vezno pot, si moramo priskrbeti poseben dnevnik ali kartonček za odtis žigov s
predpisanih kontrolnih točk. Večina teh poti ima tudi svoje vodnike z opisom poti in predstavitvijo
naravnih, zgodovinskih in drugih zanimivosti na poti. Opravljeno pot dokažemo z žigi kontrolnih točk.
Dnevnik pošljemo organizatorju poti in tako dobimo priznanje in spominsko značko. Čas, v katerem je
treba vezno pot opraviti, ni predpisan. Tudi smer v večini primerov in predpisana, zato si lahko
izdelamo poljuben načrt pohodov. Nekateri organizatorji motivirajo pohodnike z različnimi stopnjami
spominskih značk. Npr. za enkrat opravljeno pot podelijo bronasto spominsko značko, za trikrat
srebrno in za petkrat zlato (Kristan, 1993).
Hoja po veznih poteh je ocenjena pozitivno z različnih zornih kotov. Vezne poti so zbirke idej in
spodbud za izlete. Načrtno usmerjajo pohodnike v kraje, kamor marsikdo najbrž nikoli ne bi zašel.
Pohodniku te poti načrtno odkrivajo najlepše kotičke narave, saj jih traserji in načrtovalci speljejo
mimo najzanimivejših lokacij. Zbiranje žigov in podelitev spominskih značk za prehojeno pot sta
močni motivacijski sredstvi. Pohodnike spodbujata k načrtnemu in postopnemu izpolnjevanju nalog,
k vztrajnosti in dokončanju začetega, k tekmi z lastno lagodnostjo. Vezne poti imajo tudi svoj
gospodarski pomen. Kočam, ki so vključene v vezno pot, se poveča obisk, na gorskih kmetijah, kjer so
kontrolne točke z žigi, pa je obisk pohodnikov lahko skromen prispevek k preživetju takšne kmetije.
Edino, kar je lahko slabega pri veznih poteh, je to, da so nekatere poti zanemarjene, ker skrbniki zanje
ne skrbijo z obnavljanjem oznak in žigov (Kristan, 1993).

4.2 POHODNIŠKI TURIZEM
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Slovenija ima veliko prednosti in potenciala na področju pohodniškega turizma. Zaradi svoje lege na
raznolikem površju je zanimiva za tovrstno preživljanje prostega časa v naravi. Ima veliko urejenih
pohodniških poti, ki so lahko dostopne in se jih lahko poslužujejo praktično vsi in v vseh letnih časih.
»Pohodništvo je v slovenskem prostoru prisotno že dolgo, vendar se ga je začelo sistematično znotraj
turizma obravnavat šele v zadnjem desetletju. Ljudje vedno pogosteje zahajajo v naravo s ciljem
sprostitve in bega iz vsakdanjega vrveža. Glede na to, da je Slovenija alpska dežela in ima tako zelo
dobre naravne pogoje, klimo in relief za razvoj pohodniškega turizma, poleg tega pa je pohodništvo
tudi del slovenske športne kulture, je pohodniški turizem vsekakor lahko pomemben del ponudbe
športnega turizma v Sloveniji« (Slak Valek, 2010, str. 77).
»Slovenija ima številne organizacije, ki se direktno ali indirektno ukvarjajo s pohodništvom. Nekatere
med njimi, kot je Planinska zveza Slovenije, imajo dolgoletno tradicijo na področju planinstva znotraj
in zunaj naših meja, druge, kot je Pohodništvo in kolesarjenje GIZ, so na novo ustanovljene s ciljem
povezovanja in celostnega razvoja pohodniškega produkta. Te organizacije štejemo za nacionalne,
regionalne in lokalne organizacije, ki bodisi vzpostavljajo poti za lokalno uporabo bodisi oblikujejo
turistične produkte za turiste pohodnike« (Priporočila …, 2010).
Hoja je med prebivalci Slovenije na prvem mestu v izboru športnih aktivnosti. Ima pozitivne učinke na
psihosomatično stanje človeka in je dostopna vsem v vseh letnih časih (Slak Valek, 2010).
Vedno bolj se razvija pohodništvo kot zelo zaželena aktivnost tujih turistov. Tisto, kar pohodnike
prepriča, da se odločijo za počitnice v gorah oz. da se bodo med potovanjem ukvarjali s
pohodništvom, je narava. Med tujimi pohodniki so glavni razlog za obisk Slovenije počitnice (v gorah,
ob morju, …), sledijo športne aktivnosti, kamor uvrščamo pohodništvo, 6% pa se jih zanima tudi za
znamenitosti (Slak Valek, 2010).
Pohodništvo je v tesni povezavi s trajnostnim turizmom, saj so pohodniki taki turisti, ki jim narava
veliko pomeni in so jo pripravljeni ohranjati za prihodnje generacije. Zaradi tega so ravno pravšnja
ciljna skupina, ki jo bo potrebno v prihodnosti absolutno večati (Slak Valek, 2010).
V 70-ih letih 20. stoletja je bil prisoten proces komercializacije planinskih postojank. Opremile so se
za čim večje udobje ter se s svojimi prenočitvenimi zmogljivostmi prilagajale največjemu obisku.
Zaradi množičnega obiska gora, gostega omrežja planinskih poti in ekološko neprimerne gradnje
planinskih postojank je tako prišlo do ekoloških problemov (nevarnost razlitja olj iz energetskih
agregatov, zvočno onesnaženje zaradi agregatov, neurejeno očiščevanje in pronicanje odpadnih
voda, velika količina odpadkov, prisotnost motornih vozil, …). V takratni razvojni strategiji so se tako
zavzeli za ustalitev na takratnem številu postojank, izvajanje ekoloških sanacij in omejitev širjenja
omrežja gorniških poti. Prostorski vplivi zaradi pohodništva in gorništva so se tako umirili (Jeršič,
1998).
Leta 2005 je Slovenska turistična organizacija pripravila Strategijo razvoja turističnega proizvoda
pohodništva v Sloveniji. Pohodništvo je tako eno izmed pomembnih turističnih produktov v Sloveniji,
a se premalo intenzivno dela na trženju tega proizvoda. Osredotočiti se je potrebno na to, kako bomo
nove turiste pridobili v Slovenijo zaradi pohodništva in kako obstoječe turiste pohodnike obdržati.
Drugo vprašanje je, koliko bodo ti pohodniki prispevali v turistično blagajno, saj vemo, da je hoja
lahko povsem brez potrošnje. V ta namen je Slovenska turistična organizacija leta 2008 pripravila
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kriterije in pohodniške trženjske standarde, po katerih danes kvalificirajo specializirane pohodniške
nastanitvene obrate (Slak Valek, 2010).
Rezultati raziskave med turisti v specializiranih pohodniških hotelih, ki jo je opravila Slovenska
turistične organizacije leta 2010, so pokazali, da je pohodništvo »povratna« aktivnost in je zaupanje
pohodnikov potrebno graditi in ga obdržati, saj se bodo le tako vračali v isti nastanitveni obrat. Kot
eno izmed pomembnih komponent pri oblikovanju pohodniškega športnega turizma se je pokazalo
osebje. Potrebno bi bilo kadre primerno izobraževati in usposabljati za to specifično športno panogo
znotraj turizma. Najmanj zadovoljni so bili domači anketiranci s ceno nastanitve. Komponenta, ki bi jo
lahko bolje tržili je vodenje (Slak Valek, 2010).
Z rezultati raziskave med pohodniki v slovenskih planinskih kočah iz leta 2006, ki jo je opravila
Slovenska turistična organizacija, lahko ugotovimo, da je v najbolj obiskanih kočah veliko tujih
turistov (predvsem koče v Julijskih Alpah), v planinskih kočah in domovih, ki so manj znane, pa
prevladujejo slovenski gostje. Največ obiskovalcev je starih med 25 in 65 let, za tujce je značilna višja
(visokošolska) izobrazba kot pri domačih pohodnikih (srednješolska izobrazba) (Raziskava med
pohodniki v slovenskih planinskih kočah, 2006).

4.2.1 POHODNIŠKE POTI KOT PRODUKT EKOTURIZMA
Pohodniške poti oz. pohodništvo predstavlja eno od dejavnosti, ki omogoča trajnostni razvoj
območja, po katerem so speljane. Predstavljajo infrastrukturo, ki povezuje objekte z namestitvijo in
prehrano, turistične zanimivosti, hkrati pa skrbi za promocijo in interpretacijo območja s kartami,
vodniki in drugo literaturo. V tem lahko lokalno prebivalstvo najde zaslužek, hkrati pa pohodništvo za
delovanje ne potrebuje bistvenih posegov v okolje.
Pohodniške poti so v veliki večini speljane v naravnem okolju in predstavljajo obliko turizma, ki ima
minimalen vpliv na okolje. V Sloveniji je markiranih poti za katere skrbi Planinska Zveza Slovenije, več
tisoč kilometrov. Poleg teh poti je po ozemlju Slovenije speljanih več tematskih in turističnih poti, za
katere skrbijo različna društva in občine. Pohodniške poti so speljane mimo številnih naravnih in
kulturnih znamenitosti, pohodne poti so lahko tako njun povezovalni člen. Predstavljajo lahko
podporni program k že obstoječi turistični ponudbi ali pa so glavni turistični produkt območja.
Pohodniške poti oziroma pohodništvo se najbolj drži glavne značilnosti ekoturizma, da dejavnost
poteka v naravnem okolju, pohodniki se na pot odpravijo zaradi opazovanja in uživanja narave.
Pohodništvo poteka dokaj razpršeno, brez velike koncentracije obiskovalcev.
Ekoturizem vključuje izobraževalne, predstavitvene in promocijske dejavnosti, česar pa ne moremo
reči za vse vrste pohodniških poti. Tematske poti to zajemajo, medtem ko za planinske poti brez knjig
vodnikov, izobraževalnih tabel ob poti ipd. to ne velja.
Poti v večini urejajo lokalni akterji (društva in druge poslovne enote), zato lahko rečemo, da je s tega
vidika pohodništvo lahko ekoturizem.
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Pohodništvo nima večjih vplivov na naravno in socio-kulturno okolje, saj ne gre za masovni turizem.
Pohodniki se držijo utrjenih poti, v večini gre za okoljsko ozaveščene ljudi, ki za sabo ne puščajo
odpadkov.
S postavitvijo planinskih koč, turističnih kmetij, muzejev in drugih turističnih produktov ob poti se
ustvarja gospodarska korist za lokalno skupnost. Ustvarja se zaposlovanje in možnost zaslužka. Hkrati
se dviga ozaveščenost za ohranjanje naravnih in kulturnih dobrin.
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5 PREDSTAVITEV OBMOČJA
Šaleška planinska pot je speljana po obronkih Šaleške doline. Speljana je po občinah Velenje, Dobrna,
Mislinja, Slovenj Gradec, Šoštanj, Mozirje, Šmartno ob Paki in Polzela. Največji del poteka po občinah
Velenje in Šoštanj, zato se bo geografski oris v nadaljevanju osredotočil na ti dve občini. To ne velja za
predstavitev turistične ponudbe, ki bo zajela celotno območje poti.
Šaleška dolina leži na severovzhodu Slovenije – spada v njen predalpski del. »Po nastanku je
tektonska udorina iz pliocena, v kateri se je v pliocenskem močvirju odložila več kot 160 m debela
plast lignita« (Natek, K., Natek, M., 2008, str. 18). Dolga je približno 8 km, široka 2 km. Severno in
zahodno obrobje doline je sredogorsko nadaljevanje Karavank, tam se nahajajo najvišji vrhovi doline,
zato je proti severu in zahodu prometna povezanost slabša. Jug doline je manj gorat, obdajajo jo nižje
gore in hribi. Proti jugu prehaja v Ložniško gričevje in Celjsko kotlino. Proti vzhodu se dovolj odpre, da
za dolino poteka pomembna prometna povezava. Na vzhodnem delu je nastalo tudi najmlajše in
največje mesto doline, Velenje.

Slika 1: Šaleška dolina (VIR: Med Mariborom in Bohinjem – panorame, 2012)

Šaleška dolina ima dve večji središči, to sta Šoštanj in Velenje. Velenje je po podatkih Statističnega
urada Slovenije 1. 1. 2016 štelo 32747 prebivalcev, Šoštanj pa 8705. »Šoštanj je bil do 2. svetovne
vojne politično, upravno in gospodarsko središče Šaleške doline, z razvojem velenjskega
premogovnika pa je to vlogo prevzelo Velenje, kamor so leta 1963 prenesli sedež občine. Z novo
lokalno samoupravo je Šoštanj konec 20. stoletja zopet postal občinsko središče zahodnega dela
Šaleške doline« (O Šoštanju, 2016). Šoštanj je danes znan predvsem po termoelektrarni, ki s
proizvedeno električno energijo v povprečju pokriva tretjino slovenskih potreb. Velenje je bilo sprva
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majhen podeželski trg, po letu 1945 pa je doživel hiter razcvet, ko so zaradi rudnika lignita zgradili
sodobno mesto, najmlajše v Sloveniji. Poleg premogovnika močno industrijo predstavlja tudi tovarna
gospodinjskih aparatov Gorenje. Mesto vedno bolj razvija turizem, kar vključuje Šaleška jezera,
doživetje socializma, festivalne, kulturne in športne dogodke ipd. Izven strnjenih mestnih naselij v
dolini prevladujejo razložena podeželska naselja, opazen pa je tudi močen proces suburbanizacije.
Premogovništvo je v sedanjosti glavni preoblikovalec površja doline. V dolini se zaradi izkopavanja
lignita ugrezajo tla, zaradi česar so že pred 2. svetovno vojno začela nastajati Škalsko, Velenjsko in
Družmirsko jezero, njihova površina pa se zaradi ugrezanja še vedno povečuje. »Prostornina
ugrezninske kotanje je leta 2005 presegala 120 milijonov m3 in zavzemala dobrih 6 km2 površine«
(Jezera, 2016). Jezera so zalila več podeželskih naselij, zaradi česar so morali izseliti tamkajšnje
prebivalstvo. Ugrezninsko območje stalno urejajo. Danes Šaleška jezera predstavljajo turistični
potencial in iz leta v leto privabljajo več obiskovalcev, ki se poslužujejo vodnih športov ter rekreacije v
prijetnem okolju.
Za Šaleško dolino ne moremo reči, da je turistična dolina, čeprav zadnja leta vse več pozornosti
namenja tej gospodarski panogi. Število prihodov in prenočitev domačih in tujih turistov v Mestni
občini Velenje ostaja približno enako in je nižje kot v občini Šoštanj. Občina Šoštanj je namreč
zdraviliška občina s Termami Topolšica. V Velenju prevladujejo tuji turisti, medtem ko v Šoštanju
domači. Prenočitve domačih turistov v Šoštanju se v zadnjih letih rahlo povečujejo.

Slika 2: Prihodi in prenočitve turistov v Mestni občini Velenje (VIR: Statistični urad Republike Slovenije, 2016)
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Slika 3: Prihodi in prenočitve turistov v občini Šoštanj (VIR: Statistični urad Republike Slovenije, 2016)

5.1 NARAVNA DEDIŠČINA
Naravne znamenitosti ob Šaleški planinski poti, navedene v literaturi in na kartah, ki se promovirajo
kot zanimivosti poti, so:
-

Velunja peč (naravni most),
Gonžarjeva peč (dolomitna stena, prvi učni poligon – zavarovana plezalna pot),
Šentjanška jama na Peči (kraška jama iz lehnjaka)
Mali in Veliki Koželj,
Špik,
kraške jame Huda Luknja, Pilenica, Špehovka, Vranja peč (Planinska karta Šaleška dolina z
okolico 1:5000, 2013).
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Slika 4: Huda luknja (VIR: Kraji - Slovenija, 2016)

Slika 5: Velunja peč (VIR: Naravna Dediščina, 2016)

5.1.1 NARAVNE VREDNOTE OB POTI
V Atlasu okolja je navedenih veliko več naravnih vrednot kot na planinski karti. Naravne vrednote se
nahajajo na poti ali v njeni bližini. V nalogi so omenjene naravne vrednote, ki se nahajajo na poti ali
od nje niso oddaljene več kot 20 minut hoda. Naravne vrednote, ki jih je več na majhnem območju in
so si po zvrsti enake (npr. jame ob soteski Huda Luknja, na njenem osamelem krasu), so omenjene
pod eno naravno vrednoto.
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Preglednica 1: Naravne vrednote ob Šaleški planinski poti (VIR: Atlas okolja. ARSO, 2016)

ŠT.
1
2
3
4

IME
Izvir v Bevčah
Velunja peč
Gonžarjeva peč
Šentjanška jama na
peči
Osredčanova
Zvonica
Brezno belih
pajkov
Koška ura
Strmec - skalni
možje
Kačnik - slap

POMEN
d
d
l
d

ZVRST
geom
geom
geom
geom

d

geom

OPIS
jama občasni izvir
vodoravna jama, jama občasni ponor
Pečine vzhodno od naselja Lipje
spodmol, kevdrc, jama z breznom in etažami,
poševna jama
poševno ali stopnjasto brezno

d

geom

poševno ali stopnjasto brezno

l
l

geom
geom

skalna pečina SZ od Dobrne
skalni osamelci južno od Strmca nad Dobrno

l

slap na potoku Kačnik, desnem pritoku Dobrnice

Plakopec
Zvonica
Jurijeva bodika
Paka - nahajališče
trilistne
valdštajnije
Pezmanova lipa
Huda luknja

l
d
d
d

geom,
hidro
geom
geom
drev
bot

debela lipa ob kapelici na Kozjaku
soteska, osameli kras, spodmol, kevdrc, brezno,
vodoravna jama, naravni most, naravno okno, jama
stalni izvir

d
d
d

19
20
21
22

Špehovka
Pilanca
Lisičja luknja pri
Koprivnikarju
Tinetova jama
Srednje Završe - lipi
Skočajeva lipa
Završe - lipe (4)

drev
geom,
bot,
zool,
ekos,
geom
geom
geom

d
d
d
l

geom
drev
drev

23
24
25
26

Zaponškova lipa
Mirkačeva lipa
Samčeva jama
Arnejcev slap

l
l
d
l

27
28

Rdečka jama
Rdečnikove lipe

d
d

drev
drev
geom
geom,
hidro
geom
drev

jama z breznom in etažami, poševna jama
lipi pri cerkvi sv. Vida v Srednjih Završah
debela lipa pri domačiji Skočaj v Završah
debela lipa pri domačiji Spodnji Smonkar, pri
domačiji Zgornji Smonkar, pri cerkvi sv. Ruperta, pri
domačiji Zgornji Navršnik na Završah
debela lipa pri domačiji Zaponšek v Završah
debela lipa pri domačiji Mirkač na Graški gori
jama z breznom in etažami, poševna jama
slap na levem pritoku Velunje SZ od Plešivca

29

Spodnji Razbor pravi kostanj
Spodnji Razborlipa
Podvajška bresta

l

drev

l

drev

l

drev

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16
17
18

30
31

d
d

Vrh pri Visokem na Paškem Kozjaku
brezno
velika bodika pri domačiji Jurij na Kozjaku
nahajališče trilistne valdštajnije (Waldsteinia
trifolia) v Paki

vodoravna jama
jama z breznom in etažami, poševna jama
vodoravna jama

jama z breznom in etažami, poševna jama
skupina debelih lip pri domačiji Rdečnik v
Spodnjem Razborju
pravi kostanj pri domačiji Zgornji Eberle v
Spodnjem Razborju
velika lipa pri domačiji Zgornji Eberle v Spodnjem
Razborju
debela bresta na Spodnjem Razborju
29

32

Podvajškova lipa

l

drev

33

Lapovčnikova lipa

l

drev

34

Razbor - lipi

l

drev

35

Radmanova lipa

l

drev

36
37

Žlebnikova lipa
Hudi potoksoteska

l
l

drev
geom,
hidro

38
39
40
41
42

l
l
l
l
l
d

drev
drev
hidro
geom
geom,
hidro
geom

d
d
d
l
d
d
d
d

geom
geom
geom
hidro
geom
geom
geom
geom

spodmol po Sv. Križem v dolini Ljubije Z od Belih
Vod
vodoravna jama
vodoravna jama
poševno ali stopnjasto brezno
kraški izvir pod Goltmi pri belih Vodah
vodoravna jama, spodmol, kevdrc
vodoravna jama
jama z breznom in etažami, poševna jama
spodmol, kevdrc

d

geom

spodmol, kevdrc

d
l

vodoravna jama
soteska Ljubije med Šmihelom in Belimi Vodami

d

geom
geom,
hidro
geom

d
d
d

geom
geom
geom

brezno
spodmol, kevdrc
vodoravna jama

59

Orlov jesen
Mežnija - lipa
Javorski potok
Brlovški vrh
Ljubija- zgornja
soteska
Bele vodespodmol
SK 1,2,3,4,5
Zasuta jama
Brezno v Križnici
Ljubija - izvir
L- 1,2,3
Konečka Otlica
Konečka zijalka
Zijalka pod Sv.
Križem
Spodmol pod Sv.
Križem
Dadijeva jama
Ljubija - spodnja
soteska
Rupa pod
Pergovnikom
Aramova jama
Viskočka zijalka
Podvratnikova
luknja
Škrubov potok

l

levi pritok Savinje vzhodno od Mozirja

60
61

Lokoviška jama
Slap pod Letonjem

d
l

62

Jama v Zidaletovih
pečeh
Veliki vrh - jama
Samotni stalaktit

d

geom,
hidro,
ekos
geom
geom,
hidro
geom

jama občasni ponor
slap na desnem pritoku Pake pod domačijo Letonja
zahodno od Lokovice
spodmol, kevdrc

d
d

geom
geom

jama na Velikem Vrhu
vodoravna jama

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

63
64

velika lipa pri domačiji Podvajšek v Spodnjem
Razborju
velika lipa pri domačiji Lapovčnik v Spodnjem
Razborju
veliki lipi pri cerkvi sv. Danijela na Gornjem
Razborju
velika lipa pri domačiji Radman na Gornjem
Razborju
lipa pri domačiji Žlebnik JZ od Zavodenj
Soteska Hudega potoka (Šentflorjanščice), desnega
pritoka Pake, med Belovskim vrhom Vršičem nad
Belimi Vodami in Lomekom nad Topolšico
jesen v Šentvidu pri Zavodnju
lipa večjih dimenzij pri Mežniji v Javorju
desni pritok Meže
vrh zahodno od Belih Vod
Zgornji del soteske Ljubije ob izviru

brezno
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65
66
67
68
69
70

77

Lokovica - jama
Jama črnega polža
Jama nad progo
Polakova zijalka
Krak
Lokoviška jama v
Velikem Vrhu
Rakunov bor
Brezno na Gori
Oljki
Majheničeva
smreka
Kovačeva jama
Ložnica - vodotok
na Ponikovskem
krasu
Vranjekova rupa 1,
2
Vranja peč

78

Bahova luknja

71
72
73
74
75

76

d
d
d
d
d
d

geom
geom
geom
geom
geom
geom

jama z dvema vhodoma južno od Lokovice
brezno
vodoravna jama
spodmol, kevdrc
vodoravna jama
jama v Velikem Vrhu

l
d

drev
geom

rdeči bor severozahodno od Gore Oljke
brezno

d

drev

smreka severno od domačije Zagorc v Dobriču

d
l

geom
hidro,
ekos

jama z breznom in etažami, poševna jama
vodotok z meandri na zakraseli Ponikovski planoti

d

geom

l (hrbet)
d (jama)
d

geom

vodoravna jama, jama z breznom in etažami,
poševna jama
zakrasel apnenčast hrbet in jama s stalnim tokom
jugozahodno od Arnač
jama z breznom in etažami, poševna jama

geom

Legenda tabele:
ŠT. je zaporedna številka naravne vrednote, omenjene v tej zaključni seminarski nalogi. Naravne
vrednote si sledijo po vrsti, tako kot si sledijo na poti.
IME je ime naravne vrednote kot je poimenovana v Atlasu okolja.
POMEN naravne vrednote je lokalni (l) ali državni (d).
ZVRSTI naravnih vrednot ob Šaleški planinski poti so geomorfološke (geom), hidrološke (hidro),
botanične (bot), drevesne (drev), ekosistemske (ekos), zoološke (zool).
V OPISU je zapisana kratka oznaka naravne vrednote iz Atlasa okolja.

5.1.2 ZAVAROVANA OBMOČJA, NATURA 2000 IN EKOLOŠKO POMEMBNA
OBMOČJA
Krajši del Šaleške planinske poti poteka po mejah dveh lokalno zavarovanih območjih: krajinskega
parka Ponikovski kras in krajinskega parka Golte. Del poti poteka po ekološko pomembnih območjih
Velenjsko-Konjiško hribovje, Uršlja gora-Razbor in Kamniško-Savinjske Alpe. Del poti poteka po
območjih Nature 2000. To so Huda luknja, Razbor in Grintovci.

5.2 KULTURNA DEDIŠČINA
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Kulturne znamenitosti ob poti, omenjene v literaturi, ki se že promovirajo kot kulturne zanimivosti,
so:
-

trg in grad Šalek,
cerkev sv. Andreja,
razvaline gradu Ekenštajn,
Visoko, spomenik borcem XIV. divizije,
koča na Paškem Kozjaku,
cerkev sv. Jošta s pokopališčem v kraški vrtači,
razvaline gradu Valdek,
Legenska bajta,
Balančev križ,
Graška Gora- gora jurišev,
spomenik NOB,
Vačkovška kapela,
kmetije Arnežnik, Rdečnik, Zarazbor in cerkev sv. Danijela,
Radmanova žaga,
Kavčnikova domačija,
Žlebnik- spomenik Karlu Destovniku Kajuhu,
kmetija Orel,
Andrejev dom na Slemenu,
lovska koča Smrekovec,
razglednik Preža,
Bele Vode,
sv. Križ (Oslov vrh),
Štajerska Kramarica,
kmetija Punčuh,
Lepa Njiva,
domačije s portali iz zelenega tufa,
Skorno in cerkev sv. Antona,
Kešpretova žaga v dolini Pake,
Križna gora ali Gora Oljka,
planinski dom na Gori Oljki,
Andraž,
cerkev sv. Andraža,
Gričar,
Vranjekova domačija,
kmetije Vaga, Jakob,
cerkev iz 11. stoletja v Šentilju,
grad Gradič iz 15. stoletja,
kmetija Venturin,
Makova kapela,
Velenjski grad,
Vila Bianca (Planinska karta Šaleška dolina z okolico 1:50000, 2013).
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5.2.1 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA
Na območju Šaleške planinske poti se poleg že omenjenih kulturnih znamenitosti nahaja še več
nepremične kulturne dediščine, ki jo najdemo v Registru nepremične kulturne dediščine.
Preglednica 2: Nepremična kulturna dediščina ob Šaleški planinski poti (VIR: Register nepremične kulturne dediščine,
2016).

ŠT.
1

IME
Cerkev sv. Andreja v Šaleku

2

Hiša šalek 25

3

Grad Šalek

4

Razvaline gradu Ekenštajn

5

Arheološko območje Golinov vrh

6

Zgodovinsko območje Paški Kozjak

7

Spominsko znamenje na Visokem

8

Cerkev sv. Jošta

9

Šuklerjeva kapelica

ZVRST
stavbe

OPIS
Poznogotsko cerkev iz 16. stol.
sestavljajo ladja z bočnima kapelama in
zvonikom, prezbiterij obdan z oporniki
in zakristija. Baročna oprema (F. Gallo),
gotski arhitekturni členi (mrežasti obok,
freske).
stavbe
Velika, kamnita, nadstropna hiša je
nastala v začetku 19. stol. Je primer
kmečkega klasicizma in ima
arhitekturno bogato opremljeno
zunanjost. Čopasta streha je krita z
opečnim zareznikom.
stavbe
Od gradu je ohranjen le stolp, v tlorisu
trikotne oblike in visok pet etaž. V
stenah ohranjene okenske in vratne
odprtine ter način gradnje postavljajo
nastanek stavbe v 12. stol.
stavbe
Grad, prvič omenjen 1329, je bil v 17.
stol. opuščen. V konfiguraciji terena sta
vidna dva obrambna jarka, zidovi so
ohranjeni le fragmentarno. Upodobitve
kažejo grad srednjeveškega izvora.
arheološka Zravnan plato vrh hriba predstavlja
najdišča
potencialni poselitveni prostor, ki ga
povezujemo z železnodobnimi
najdbami iz okolice Bevč. Neraziskano.
spom.
Območje je prizorišče boja XIV. divizije,
objekti in
ki se je hotela v noči od 17. na 18.
kraji
januar 1944 prebiti na Pohorje. Številna
spominska obeležja.
spom.
Kamnito obeležje, postavljeno v spomin
objekti in
na preboj XIV. divizije med 19. in 20.
kraji
februarjem 1944.
stavbe
Enoladijska cerkev z zvonikom,
prizidanima kapelama in zakristijo na
jugu je bila zgrajena 1882-84 na
temeljih gotske stavbe v neogotskem
slogu. V cerkvi je neogotska oprema in
dekorativna poslikava.
spom.
Kamnito kapelico zaprtega tipa s konca
objekti in
19. stoletja pokriva opečna dvokapnica.
kraji
V notranjščini je niša z razpelom. Zaprta
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10

Podlesnikova kapelica

11

Pezmanova kapelica

12

Grobnica borcev XIV. in XVII. divizije

13
14

Arheološko območje jama Huda
Luknja
Arheološko območje jama Špehovka

15

Arheološko območje jama Pilanca

16

Grobnica padlih borcev Završe

17

Cerkev sv. Vida

18

Spomenik padlim borcem I.
Pohorskega bataljona, Završe

19

Farovška kapelica Završe

20

Smonška kapelica

je s preprosto leseno ograjo, fasada
nečlenjena.
spom.
Zidana kapelica s konca 19. stoletja ima
objekti in
bogato fasadno profilacijo s stranskimi
kraji
nišami. V notranjščini je zastekljena
osrednja niša s kipom Marije Snežne in
dvema poslikanima stranskima nišama.
spom.
Zidana kapelica s konca 19. stoletja ima
objekti in
v notranjosti zastekljeno nišo s kipom
kraji
Marije z detetom, ki ju varujeta dva
angela. Ima preprosto fasadno
profilacijo z manjšo nišo na zadnji
strani.
spom.
Granitna grobnica 13 borcev XIV.
objekti in
divizije in 24 borcev XVII. divizije s
kraji
kamnito spominsko ploščo z napisom.
arheološka Jama s kulturno arheološko plastjo,
najdišča
časovno še neopredeljeno.
arheološka Jamska lovska postaja s paleolitsko
najdišča
kulturno plastjo z ostalinami iz
mousteriena, gravettiena, aurignacien olševiena ter starejše železnodobnimi
predmeti. Na stenah medvedji obrisi.
arheološka Naravna podzemeljska jama s kulturno
najdišča
arheološko plastjo.
spom.
Grobnica s spomenikom (plošča na
objekti in
kamnitem podstavku) in napisom.
kraji
Spomenik 5 padlim partizanom 1.
Pohorskega bataljona, 23 borcem XIV.
divizije in padlim partizanom
domačinom.
stavbe
Cerkev znotraj obzidja, v katerem so
vzidani rimskodobni nagrobniki. Prvič je
omenjena leta 1320, večkrat predelana.
Sestavljajo jo zvonik, ladja s stranskima
kapelama in tristrano zaključen
prezbiterij. Znotraj obzidja stoji tudi
mrliška veža.
spom.
Kamnit obelisk, posvečen padlim
objekti in
partizanom Pohorskega bataljona
kraji
17.1.1943, ki so prenočili na nekdanjem
župnijskem hlevu. Postavljen je bil
1968.
spom.
Zidana kapelica odprtega tipa iz 19.
objekti in
stoletja ima večjo nišo z razpelom.
kraji
Notranjost kapelice krasijo preproste
novejše poslikave. Kapelico pokriva
betonska dvokapnica.
spom.
Zidano kapelico iz 19. stoletja krasijo
objekti in
preproste poslikave v notranjosti. V
kraji
timpanonu je manjša niša z
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21

Cerkev sv. Ruperta

stavbe

22

Legnska kapelica

spom.
objekti in
kraji

23

Spominski park pod Metulovim vrhom

spom.
objekti in
kraji

24

Graška gora - območje bojev NOB

spom.
objekti in
kraji

25

Urbačeva kapelica

spom.
objekti in
kraji

26

Spomenik NOB pod Hribarskim vrhom

spom.
objekti in
kraji

27

Spomenik borcem XIV. divizije,
Podgorje

28

Radoslovnikova kapelica

spom.
objekti in
kraji
spom.
objekti in
kraji

29

Rdečnikova kapelica

spom.
objekti in
kraji

30

Hiša Spodnji Razbor 39

stavbe
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Končeva kapelica

spom.
objekti in
kraji

35

upodobitvijo Kristusove glave. Pokriva
jo opečna dvokapnica
Cerkev, zgrajeno okoli leta 1860,
sestavljajo zvonik nad zahodno fasado,
pravokotna ladja, južna kapela in
tristrano zaključen prezbiterij.
Kapelica ima preprosto fasadno
profilacijo, odprt polkrožen vhod s
poudarjenim timpanonom in vhodnima
stebroma. V notranjosti je razpelo.
Kapelica je iz 19. stoletja.
Bronasta figuralna skupina (A.
Augustinčič) in brunarica s spominsko
razstavo. Park posvečen bojem XIV.
divizije in enot IV. operativne cone z
nemškimi enotami februarja 1944.
Na hribovitem območju z redkimi
domačijami so se med NOB, zlasti po
prihodu 14. divizije na Štajersko,
zadrževale in bojevale partizanske
enote, ustanovljena sta bila Štajerski
bataljon in Šaleška četa. Na območju je
padlo okoli 320 borcev.
Kapelica zaprtega tipa s konca 19.
stoletja ima gladko fasado, ki jo členi
polkrožen vhod z nišama na stranskih
fasadah. V notranjščini je Marijin kip.
Granitni blok z vklesanim napisom, v
spomin na boje med leti 1941-1945 na
območju Graške gore, sosednje
Grmade, Razborja in Uršlje gore. V 80-ih
letih prenešen izpod Metulovega vrha.
Kamnit spomenik s tremi bronastimi
ploščami, posvečen borcem XIV.
divizije, padlim 1944.
Kapelica zaprtega tipa je iz leta 1920.
Fasade členi segmentno zaključen vhod
s poudarjenim trikotnim zaključkom in
šivanimi vogali.
Kapelica zaprtega tipa z ohranjeno
profilacijo iz druge polovice 19. stoletja
ima segmentno zaključen vhod. V
notranjosti je korpus Križanega.
Iz kamna grajena hiša podolžnega
tlorisa je prekrita z betonsko opeko.
Glavni vhod je v stranski fasadi. Objekt
je bil zgrajen v prvi polovici 19. stol.
Kapelica zaprtega tipa je iz druge
polovice 19. stoletja. Gladke fasade
členi segmentno zaključen vhod z
nišama na stranskih fasadah.
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Žuželova kapelica

spom.
objekti in
kraji
stavbe

33

Cerkev sv. Danijela

34

Kapelica pri cerkvi sv. Danijela

35

Grobnica padlih partizanov, Zgornji
Razbor

36

Župnišče Zgornji Razbor

stavbe

37

Kapelica pri šoli Zgornji Razbor

spom.
objekti in
kraji

38

Hiša Zavodnje 51

stavbe

39

Hiša Zavodnje 49

stavbe

40

Kašča pri domačiji Zavodnje 46

stavbe

41

Kašča na domačiji Zavodnje 44

stavbe

spom.
objekti in
kraji
spom.
objekti in
kraji

36

Kapelica zaprtega tipa je iz leta 1880.
Ima profiliran lesen vhod s segmentnim
zaključkom.
Baročno centralno arhitekturo
sestavljajo pravokotna ladja, tristrano
zaključen prezbiterij, kapela na severni
strani, kjer je tudi zvonik z osmerokotno
streho.
Kapelica odprtega tipa iz druge polovice
19. stoletja. Križno obokano notranjost
dopolnjuje plastika Križanega.
Pokrov grobnice sestavlja 5 granitnih
plošč v podobi zvezde. Tu je pokopanih
24 borcev Tomšičeve brigade, ki so
padli 6.10.1944, in 6 domačinov.
Pritlična zidana hiša – župnišče in
nadstropno, spodaj iz kamna zidano,
zgoraj leseno gospodarsko poslopje
zaokrožata cerkveni ambient cerkve sv.
Danijela. Stavbi sta iz 19. stoletja,
zunanjščini le teh sta nekoliko
spremenjeni.
Zaprto kapelico kvadratnega tlorisa iz
18. stoletja členita zazidani niši ob
straneh ter polkrožno potlačen portal
na stebrih s kapiteloma. Notranjost
dopolnjuje plastika Marije.
Pritlična hiša, delno kamnita in delno
lesena, podolžnega tlorisa z vkopano
kletjo, je iz leta 1813. Ima tradicionalno
razporeditev prostorov. Čopasta streha
je krita s skodlami. Hiša je podrta.
Pritlična hiša pravokotnega tlorisa z
vkopano kletjo, verjetno s konca 18.
stol. Prostori so tradicionalno
razporejeni okrog prehodne veže.
Dvokapna streha je krita s cementnim
zareznikom.
Vrhkletna dvocelična kašča, verjetno z
začetka 19. stol. Kletni del je zidan iz
kamna in ometan, leseni zgornji del pa
je iz tesanih brun, ki so na vogalih
povezana v lastovičji rep. Podaljšana
dvokapnica je krita s cementnim
zareznikom.
Pritlična enocelična stavba, postavljena
na kamnitih temeljih, zgrajena iz
tesanih brun z vogalno vezavo na
lastovičji rep. Posebnost predstavlja
vhod na stranski fasadi z dvignjenim
pragom in širokim napuščem. Streha je

42

Domačija Zavodnje 43 - Kavčnikova
dimnica

stavbe

43

Spominsko znamenje Karlu
Destovniku- Kajuhu

spom.
objekti in
kraji

43

Hiša Šentvid 5

stavbe
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Slopno znamenje Bele vode

spom.
objekti in
kraji

46

Cerkev sv. Križa

stavbe

47

Kapela sv. Križa

stavbe

48

Svete stopnice

stavbe

49

Romarsko središče sv. Križ

kulturna
krajina

50

Domačija Bele vode 61

stavbe

37

krita z opečnim zareznikom.
Samotno domačijo oblikuje stegnjen
dom z bivalnim delom - dimnico in hišo
ter z lopo, podom in parno v podaljšku.
Domačija je muzejsko prezentirana.
Preprost graniten blok, postavljen na
mestu, na katerem je 22.2.1944 padel
narodni heroj in partizanski pesnik Karel
Destovnik - Kajuh (1922-1944). Prvotno
je bila plošča na Žlebnikovi hiši (odkrita
1955).
V breg postavljena, nadstropna hiša je
iz sredine 19. stol. Zunanjost členijo
pilastri in mejni zidci. Zgrajena je v duhu
kmečkega klasicizma. Dvokapna streha
je krita s salonitnimi ploščami.
Poznobaročno zidano slopno znamenje
sestavlja podstavek, nad njim se dviga
trup s poudarjenim nastavkom, ki ga
odpirajo manjše niše. Znamenje pokriva
piramidasta, s skodlami krita strešica.
Cerkev orientirana proti severu,
zgrajena v poznobaročni tradiciji med
1850-57. Obsega ladjo s predzidanim
zvonikom in stranskima kapelama, ožji
prezbiterij in zakristijo na zahodu.
Oprema je iz 19. stol.
Malo cerkev ali kapelo sv. Križa
sestavlja pravokotna ladja s polkrožnim
zaključkom in ob severni steni dozidan
zvonik. Zgrajena med 1833-40.
Notranjščina je obokana in poslikana.
Svete stopnice, ki poudarjajo vstop na
romarsko goro, zgrajene med 1872-73.
Sestavlja jih lopa, zaprto stopnišče in
kvadraten oratorij. Na čelni fasadi je
niša s figuralno skupino Kronanega
Kristusa, notranjščina je poslikana (T.
Fantoni).
Romarsko središče sestavljajo, ob dveh
cerkvah in svetih stopnicah, še
mežnarija (1842), hiša za romarje
(1874) in dve kapelici. Središče, ki je
dobivalo podobo med 1833-74,
predstavlja prostorsko zanimiv in
kvaliteten likovno-arhitekturni ambient.
Gručasta domačija s hišo iz leta 1885,
gospodarskim poslopjem, kaščo,
svinjakom in kozolcem. Domačijo
dopolnjujeta še slopno znamenje in
lipa.
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Znamenje pri hiši Bele vode 61

spom.
objekti in
kraji

52

Kašča na domačiji Bele Vode 61

stavbe

53

Cerkev sv. Antona

stavbe

54

Hiša Skorno 47

stavbe

55

Grob borca NOB Vilijema Višnarja

spom.
objekti in
kraji

56

Kozolec na domačiji Skorno 11

stavbe

57

Šumlakova zidanica, Veliki Vrh

stavbe

58

Svinjak na domačiji Veliki Vrh 11

stavbe

59

Cerkev sv. Križa, Gora Oljka

stavbe
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Kamnito slopno znamenje iz 18. stol.,
pokrito s piramidasto skodlasto
strešico. V zgornjem širšem delu
znamenja so niše, ožja noga pa počiva
na kamnitem temelju. V centralni niši
visi leseno razpelo, stranski niši sta
prazni.
Vrhkletna dvocelična kašča iz 1840. V
spodnjem delu je zidana, zgornji del pa
je iz tesanih brun z vogalno vezavo na
lastovičji rep. Nadstropje oklepa lesen
gank. Streha s čopoma je krita s
skodlami.
V baroku prezidana poznogotska cerkev
je enoladijska z zvonikom in zakristijo.
Gotski obok v prezbiteriju, pod beležem
so gotske freske iz 1526, v novejših
oltarjih pa baročne plastike.
Domnevno med leti 1831-1837
zgrajena pritlična, štiriosna stavba
pravokotnega tlorisa z dvokapno
streho. Ohranjena preprosta
arhitekturna členitev in vhodna vrata.
Grob padlega politkomisarja
Šercerjevega bataljona, Vilijema
Višnarja. Na njem je granitni spomenik
v obliki naravne skale s spominsko
ploščo. Urejen 1957.
Dvojni kozolec (toplar) ima tri pare
oken in je postavljen na kamnitih
podstavkih. Podporne ročice so
polkrožne ter na sredini poudarjene z
rozeto. Brana je redko mrežena s
tramiči, novejša streha z nizkim
naklonom je krita z betonsko kritino.
Vrhkletna zidanica je s krajšo fasado
postavljena ob breg. Na vhodnem
kamnitem portalu je letnica 1840.
Fasada je členjena z lizenami,
profiliranim strešnim zidcem in
okenskimi obrobami. Čopasta
dvokapnica je krita z bobrovcem.
Podolžna zidana stavba je z daljšo
fasado postavljena v breg. Na vzdolžni
fasadi so simetrično razporejeni vhodi v
ločene hleve, nad njimi poteka vzdolž
strešnega napušča zaprt gank z
dostopom v podstrešni del.
Cerkev je zgradil Janez N. Maier 175457. Tvori jo deteljasta ladja z dvema
zvonikoma in prezbiterij z zakristijo.
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Hiša Dobrič 19

stavbe

61

Kapelica v Hotunjah

spom.
objekti in
kraji

62

Mlin na domačiji Andraž nad Polzelo
13

stavbe

63

Cerkev sv. Andreja, Andraž nad
Polzelo

stavbe

64

Župnišče, Andraž nad Polzelo

stavbe

65

Kozolec na domačiji Andraž nad
Polzelo 68

stavbe

66

Zidanica na domačiji Andraž nad
Polzelo 64a

stavbe

67

Kapelica nad šolo, Andraž nad Polzelo

spom.
objekti in
kraji
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Spodnje svetišče, glavni oltar (F.
Gallov), oprema iz 19. stol., zunanjščina
baročno členjena.
Nadstropna zidana hiša je s krajšo
fasado postavljena ob breg. Bela
členjena fasada ima bogato dekoracijo.
Stavbno pohištvo je le deloma
ohranjeno. Somerna dvokapnica s
čopoma je krita z bobrovcem.
Odprti tip kapelice z dvokapnico z
opečnim zareznikom. Zunanjščino
poudarjata vogalna stebra ter elementi
dekorativne ornamentike. Odprtini
stranskih fasad zapira ornament z
Marijinim in Kristusovim monogramom.
V notranjščini stoji kip Matere božje.
Mlin je lesena enocelična pritlična
stavba, z v celoti ohranjenim
mehanizmom. Somerna dvokapnica je
krita z opečnim zareznikom. Po
pripovedi lastnice naj bi ga leta 1905
postavil Franc Menih.
V osnovi gotska taborna cerkev (1400),
predelana v 18. in 19. stol. Zvoniku
(zvonica gotsko obokana) sledi ladja s
prizidanima kapelama in prezbiterij z
zakristijo in oratorijem. Oprema je iz 19.
stol.
Nadstropna hiša s petosno fasado in
čopasto streho stoji na mestu baročne
stavbe. Pokončna pravokotna okna, v
osi nadstropja biforni okni s segmentno
oblikovanim zaključkom. Na vhodni
fasadi je kamnit portal s segmentnim
zaključkom in napisno ploščo.
Toplar ima tri pare oken. Leseni nosilni
stebri so na kamnitih podstavkih,
podporne ročice so ravne. Mreža
tramičev na brani je srednje gosta.
Somerna dvokapnica s čopoma je krita z
opečnim zareznikom.
Vrhkletna zidanica je s krajšo fasado
postavljena ob breg. Ob krajši fasadi
ima prizidano sušilnico za hmelj.
Stavbno pohištvo je ohranjeno. Na
lesenem portalu je vrezana letnica 1838
ter napis, ki je težko berljiv.
Kapelica zaprtega tipa z dvokapnico
krito z bobrovcem. V notranjščini je
ohranjena figuralna poslikava in leseno
razpelo.

68

Kašča na domačiji Andraž nad Polzelo
62

69

Kapelica pri Lipi, Andraž nad Polzelo

70

Kapelica v Jajčah

71

Hiša Silova 11

72

Arheološko območje Silova

73

Grad Velenje

stavbe

Vrhkletna, delno lesena in delno zidana
kašča je s krajšo fasado postavljena ob
breg. Vzdolž daljše in krajše fasade je
gank z dekorativno rezljano ograjo. Nad
vhodom je obeležen postavitelj ter
letnica 1810.
spom.
Kapelica zaprtega tipa pokrita z
objekti in
dvokapnico z bobrovcem. Na fasadi je
kraji
poudarjena členitev s členjenimi vogali,
obrobami odprtin in slepima nišama na
stranskih fasadah. V notranjščini stoji
lesena plastika Marije z detetom.
spom.
Kapelica odprtega tipa z dvokapnico
objekti in
krito z opečnim bobrovcem ima
kraji
preprosto fasado s profiliranimi
obrobami ločno oblikovanih odprtin in
profilirane delilne ter strešne vence. V
notranjščini stoji kip Matere božje.
stavbe
Pribrežna in v celoti podkletena stavba
je nastala v 18. stol. Klet je banjasto
obokana. Tlorisna razporeditev je
tradicionalno zasnovana. Streha s
čopoma je krita z bobrovcem.
arheološka Na ravnini med Arnačami in Podkrajem
najdišča
je več gomilam podobnih struktur; med
njimi so 3 dobro vidne. Neraziskano,
morda gre za manjše železnodobno
gomilno grobišče.
stavbe
Srednjeveška utrdba z nizi renesančnih
rondel okoli jedra gradu na robu nad
Velenjem. Dvorišče stanovanjskega
trakta ima arkade, tlakovane hodne
površine in cisterno.

Poleg kulturne dediščine, omenjene v tabeli, ki zajema točke tik ob poti, je več kulturne dediščine še
na območjih v njeni bližini. Ta območja so center kraja Zavodnje, Bele vode in mesto Velenje.
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Slika 6: Kavčnikova domačija (VIR: Kavčnikova domačija, 2016)

Slika 7: Grobnica borcev XIV. in XVII. divizije na Kozjaku (avtorica M. Dremel, 2016)

5.3 ŠPORTNOREKREACIJSKI OBJEKTI IN DRUGA TURISTIČNOREKREACIJSKA PONUDBA OB ŠALEŠKI PLANINSKI POTI
Šaleška planinska pot na več delih sovpada ali preči več drugih planinskih poti. To so poti na
Ramšakov vrh, Paški Kozjak, Graško goro, poti na Andrejev dom na Slemenu, na Sv. Križ, Goro Oljko,
Koželj.
Šaleška planinska pot sovpada oz. prečka tudi več planinskih obhodnic in drugih tematskih in
kolesarskih poti:
-

planinska pot Po poteh Vinske Gore,
Šentjanška kolesarska pot,
Vinskogorska kolesarska pot,
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-

Poti škrata Bisera: Po obronkih Lipja,
Poti škrata Bisera: Iz Šentjanža na Lopatnik,
tematska kolesarska pot Paški Kozjak,
treking skozi jamo Huda luknja,
kolesarska Pot po Graški gori,
tematska pot v okolici Kavčnikove domačije,
Po poti Malteških vitezov,
Martinova pot,
Polzelska planinska pot,
vinska turistična pot Šentilj pri Velenju,
Družinska, Glasbena in Planinska pot po Kožlju,
Pozojeva grajska pot.

Slika 8: Informativna tabla kolesarske tematske poti Paški Kozjak, kjer se ta sreča s ŠPP (avtorica: M.Dremel, 2016)

Približno 5 minut hoje s Šaleške planinske poti je na Gonžarjevi peči speljana zavarovana plezalna pot
(ferata) težavnosti D in E, 100 m stran pa še plezališče Lipje.

5.4 PRENOČIŠČA
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Na poti je možno prenočiti v treh planinskih kočah. To so Dom na Paškem Kozjaku, Andrejev dom na
Slemenu in Planinski dom na Gori Oljki. Več prenočišč je na voljo v Velenju in Šoštanju, vendar niso tik
ob poti. Po besedah planincev (Skaza, 2016), ki so že obiskali Šaleško planinsko pot, je možno
prenočiti tudi v gostilni Pečoler v Zgornjem Razborju oziroma se je za prenočitev možno dogovoriti s
kmeti okoliških kmetij.

Slika 9: Planinski dom na Paškem Kozjaku, (VIR: Planinski dom, 2016)

Slika 10: Andrejev dom na Slemenu (VIR: Hribi.net, 2016)
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Slika 11: Planinski dom na Gori Oljki (VIR: Planinski domovi, 2016)

5.5 TURISTIČNE KMETIJE IN GOSTINSKA PONUDBA
Poleg treh planinskih koč se na sami poti nahajajo še trije gostinski ponudniki:
-

Gostilna Verdelj (Kavčič), Velenje,
Turistična kmetija Tuševo,
Gostilna Meh, Završe,
Gostilna Pečolar, Zgornji Razbor.

Gostišča in turistične kmetije, ki so od poti oddaljene, a do njih s Šaleške planinske poti vsaj večji del
poti vodi planinska pot, so:
-

Gostišče Volk, Plešivec,
gostilna Pri Vidi, Zavodnje,
kmetija Potočnik, Zavodnje,
Turistična kmetija Stropnik (Razpodovnik), Bele Vode,
Ekološka kmetija Potočnik – Poprask, Skorno.
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6 ŠALEŠKA PLANINSKA POT
Šaleško planinsko pot je odprlo Planinsko društvo Velenje 10. oktobra 1974. Takrat je to bila že 18.
planinska transverzala v Sloveniji. Kot so zapisali v vodniku poti, se je misel o poti porodila in
oblikovala v želji, da bi ljudje iz Šaleške doline, predvsem mladina, kar najbolj spoznali svojo domačo
pokrajino. Ob prostih dnevih naj bi družine, delovne skupnosti, organizacije, šolska mladina pa ob
športnih dnevih, izletih, počitnicah, zahajali v naravo, se tam odpočili, sprostili, razgibali, spoznali
pokrajino, se duhovno obogatili in osvežili ter si tako nabrali moči za delovni dan. Ob odprtju poti so
si velenjski planinci želeli, da bi pot pritegnila tudi obiskovalce od drugod, saj se je Velenje takrat
močno razvijalo, imelo kulturno tradicijo, pokrajina pa nudi tudi estetska doživetja. Pot so pripravili
Stane Jamnikar, Andrej Kuzman in Franc Ojsteršek (Ževart, 1974).

Slika 12: Zemljevid Šaleške planinske poti (VIR: Pohodništvo in kolesarjenje. Velenje-tourism, 2016)

Pot poteka po hribovitem obrobju Šaleške doline, ki je bogato z naravnimi, etnografskimi, kulturnimi
in zgodovinskimi znamenitostmi. Še posebej pa so zanimivi kraji in spomeniki iz narodnoosvobodilne
vojne, čemur da planinski vodnik po Šaleški planinski poti poseben poudarek. Dolga je približno
140 km, prehodimo pa jo lahko v približno 33 urah. Razdalja 140 km, navedena v literaturi, po
besedah izkušenih planincev ni najbolj prava, dejansko naj bi šlo za krajšo pot, okrog 100 km. Na poti
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je 21 kontrolnih točk, ki se nahajajo v planinskih postojankah, gostiščih ali pri kmetih. Pot je označena
s Knafelčevo markacijo in črko Š. Leta 1974 je izšel tudi vodnik poti, ki natančneje opiše pot ter
dnevnik poti, ki vsebuje skico poti, časovne razdalje med posameznimi postojankami, seznam
kontrolnih točk in prostor za žige. Vodnik se od leta 1974 še ni prenovil.

Slika 13: Smerna tabla Šaleške planinske poti (avtorica: M. Dremel, 2016)

Po besedah gospoda Marjana Skaze, današnjega skrbnika poti v Planinskem društvu Velenje, je to
takrat bila že 18. transverzala v Sloveniji. Otvoritev je bila 10. 10. 1974 pred Gasilskim domom v
Šaleku. Prva skrbnika poti sta takrat bila Stane Jamnikar in Julijana Hočevar, pred okrog 22 leti pa sta
to nalogo predala gospodu Skazi. Pri nastajanju poti večjih posegov v okolje ni bilo, saj so pot
večinoma speljali po že izdelanih poteh, vlakah, cestah, izkoristili so torej že obstoječe poti. Postavili
so kovinske in lesene smerne table in narisali markacije. Današnja pot je glede na prvotno na
nekaterih posestvih malo spremenjena, saj so zaradi menjavanja lastnikov zemljišč pot morali speljati
drugje. Naloga skrbnika poti je, da si ogleduje pot in opozori, če je treba kaj popraviti, je kontakt z
domačini in skrbi za spominske značke (Skaza, 2016).
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Slika 14: Dobro označeno križišče (avtorica: M. Dremel, 2016)

Lastnikom kmetij, kjer najdemo kontrolne žige, rečejo »točkarji«. Od otvoritve do danes so to iste
kmetije, z njimi društvo dobro sodeluje. V zahvalo vsako leto dobijo vstopnice za planinski ples, pred
leti pa se je zanje enkrat na leto organiziral izlet. Točkarji radi skrbijo za žig, veseli so planinskih
obiskov (Skaza, 2016).

Slika 15: Žig pri kmetiji Ramšak (avtorica: M. Dremel, 2016)

Nekaj problemov skrbnikom poti povzročajo drugi domačini, saj vsi niso veseli, da pot poteka po
njihovem posestvu. A v planinskem društvu pravijo, da lepa beseda lepo mesto najde (Skaza, 2016).
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6.1 VODNIK ŠALEŠKE PLANINSKE POTI

Slika 16: Vodnik Šaleške planinske poti (avtorica: M. Dremel, 2016)

Vodnik Šaleške planinske poti je izšel leta 1974. Izdalo ga je Planinsko društvo Velenje. Besedilo zanj
je napisala Danica Ževart. V vodniku je opisana celotna pot, pravila poti, planinstvo v Šaleški dolini,
Šaleška dolina in pomembne osebnosti doline. Podrobno je opisana pot med posameznimi
kontrolnimi točkami, natančni so geografski oris krajev, časovnica ter kulturne, zgodovinske in
naravne znamenitosti ob poti. Velik poudarek je na zanimivostih in spomenikih iz NOB. V knjižici je
tudi prostor za vseh 21 kontrolnih žigov, ki služijo kot dokaz o prehojeni poti. Na koncu je dodan še
zemljevid poti z označenimi kontrolnimi točkami in obeležji NOB, ki ga je izdelal Franc Avberšek.

6.2 OBISKANOST ŠALEŠKE PLANINSKE POTI
Podatke o obiskanosti poti sem dobila od skrbnika poti. V prvih letih obstoja poti je bilo obiska veliko
več kot danes. Do danes so izdali 2500 kartončkov za žige, tistih, ki so dobili značko, pa je danes malo
manj kot 2000. Ob 25-letnici so izdali posebne kartončke, takrat je pot prehodilo 250 planincev. V
Završah so za to obletnico priredili proslavo. Danes vsako leto za prehojeno pot dobi značko okrog 30
planincev, večinoma starejši, med 40 in 60 let. Planinsko društvo Velenje sodeluje tudi z velenjskimi
osnovnimi šolami, s katerimi ob športnih dnevih prehodijo del poti (Skaza, 2016).
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Planincev, ki bi prenočevali ob poti, je po besedah Marjana Skaze malo. Večinoma pot opravljajo po
etapah. Tisti redki, ki prenočijo, pa po navadi prenočijo v koči na Paškem Kozjaku, gostilni Pečolar v
Razborju, Andrejevem domu na Slemenu ali Gori Oljki. Možen pa je tudi dogovor z domačini, da se
prespi pri njih na skednju ali kozolcu (Skaza, 2016).

6.3 PROMOVIRANJE ŠALEŠKE PLANINSKE POTI
Za promocijo poti je v prvi vrsti zadolženo Planinsko društvo Velenje. Dnevnik in zemljevid se da
dobiti na sedežu društva, osnovne informacije pa na njihovi spletni strani.
Po besedah vodje Turistično informacijskega centra Velenje (TIC), Urške Gaberšek, je Mestna občina
Velenje oz. TIC Velenje sodeloval s Planinsko zvezo Slovenije ter občinami in člani planinskih društev
pri izdelavi ter financiranju Šaleške planinske poti. Trenutno promocijo poti na Turistično
informacijskem centru Velenje vršijo na spletnih straneh in v TIC-u s sedežem v Vili Bianci pod
Velenjskim gradom. Opažajo, da je povpraševanja po pohodniških izletih v kraje Šaleške doline v
zadnjem času več. Na podlagi povpraševanja pripravijo in izvedejo zanimive pohodniške izlete.
Prodajo planinske karte Šaleške doline z okolico vršijo v TIC-u Velenje po ceni 8,10 EUR, v prodaji
imajo še Zbirni kartonček Po poteh Vinske Gore za zbiranje žigov na poti ter Dnevnik s slovenske
planinske poti za zbiranje žigov na poti. Dnevnika Šaleške planinske poti v TIC-u nimajo. TIC Velenje je
s Planinskim društvom Velenje sodeloval pri izdaji karte Šaleška planinska pot. Pravijo, da bodo v
prihodnje z veseljem z njimi intenzivneje sodelovali. Šaleška planinska pot ni vključena v Strategijo
razvoja turizma v Mestni občini Velenje (2009–2013). Je pa v začetni pripravi nova Strategija razvoja
turizma Mestne občine Velenje 2016–2020, kamor bo pot umeščena. Planinci se navadno ne
poslužujejo pomoči TIC-a Velenje, na pot se odpravijo sami, zato TIC ne more spremljati statističnih
podatkov o obisku poti (Gaberšek, 2016).
Skrbnik Šaleške planinske poti je izpostavil problem promocije poti. Bolj bi morali sodelovati s
turističnimi društvi, Turistično informacijskim centrom Velenje in drugimi organizacijami. Predvsem
manjkajo informativne table na začetku poti, da bi se planinci takoj znali usmeriti na pravo pot. Sedež
TIC-a je šele v bližini zadnje točke poti. Tudi na planinskih kočah opažajo pomanjkanje promocije poti.
Pogosto planinska društva promovirajo le svoje lokalne poti. V Planinskem društvu Velenje si želijo
večjo obiskanost, za kar pa je potrebna večja promocija oz. več informacij na spletni strani društva.
Na spletu namreč podrobnejši opis poti z zemljevidom najdeš le na spletni strani www.pespoti.si. Za
promocijo poti med mladimi pa PD Velenje skrbi z organizacijo pohodov po krajših etapah poti za
velenjske osnovne šole.

6.4 ŠALEŠKA PLANINSKA POT KOT EKOTURISTIČINI
PRODUKT
Šaleška planinska pot ponuja možnost revitalizacije podeželja in oblikovanje turističnega proizvoda
trajnostnega značaja. Infrastruktura (pot) je že postavljena, potrebna je le smiselna povezava, razvoj
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ter promocija potencialov (naravne in kulturne dediščine) ob poti. Lahko bi predstavljala regionalno
mrežo naravnih in kulturnih zanimivosti in turističnih storitev.
Koncept revitalizacije podeželja z oblikovanjem trajnostnega rekreacijskega in turističnega produkta
»po poteh dediščine«, ki ga je na primeru Dolenjske in Bele krajine sestavil Koščak in bi lahko bil zgled
za Šaleško planinsko pot, je sestavljen iz elementov (Koščak, 2012):
-

-

-

-

Zasnovana pot je skladna s trendi rastočega zanimanja tako domačega kot tujega
turističnega trga za vključevanje naravnega in kulturnega turizma v turistično
ponudbo, je v upravljanju lokalne skupnosti.
Pot vključuje predvsem ponudbo in objekte manjšega obsega, kot so npr. turistične
kmetije, gostilne in lokalni informacijski centri, ki poleg same vsebine (objektov in
območij naravne in kulturne dediščine) predstavljajo osnovo za razvoj podeželskih
območij in s tem zajemanja dodane vrednosti kmetijskih proizvodov.
Koncept upošteva v določenem območju vse osnovne funkcije današnjih družbenih
potreb s posebnim poudarkom na funkciji »preživljanje prostega časa«.
Vsebina in oblika poti sta zasnovani s pomočjo lokalnih skupnosti. Gre za vključevanje
strokovnega in endogenega potenciala regije. Ta koncept temelji na raziskavi
sprejemljivosti okolja za vsako posamezno lokacijo (objekt oziroma območje).
Marketinške in promocijske aktivnosti v zvezi s produktom so skupaj z vzdrževanjem
kvalitete ponudbe in vsebine poti profesionalno vodene in upravljane na osnovi
sporazuma, ki so ga podpisale lokalne institucije skupaj s partnerji na nacionalni
ravni.

Šaleška planinska pot ima vse potenciale, da postane produkt ekoturizma. Poteka v naravi, kjer
obiskovalci uživajo v naravnem okolju, s poznavanjem naravne in kulturne dediščine lahko vsebuje
izobraževalne, predstavitvene in promocijske dejavnosti, s svojo dejavnostjo zmanjšuje negativen
vpliv na naravno in socio-kulturno okolje, ozavešča o ohranjanju teh dobrin, obiskovalci se zavedajo
pomena ohranjanja narave in kulturne dediščine, zato podpira zaščito naravnih okolij. Pohodnike
vodijo lokalne poslovne enote (npr. planinska društva, turistične organizacije), ustvarja gospodarsko
rast za lokalno skupnost (organizirano vodenje, turistične kmetije in gostinski ponudniki ob poti …), s
tem ustvarja zaposlovanje.
Da pa bi se pot kot produkt ekoturizma ločila od produkta klasičnega turizma, bi morali skrbeti za
uravnotežen gospodarski, socialni in okoljski razvoj. Obiskovalci in dejavnost na poti ne bi smela
negativno posegati v naravno okolje, lokalno prebivalstvo bi moralo biti z obiskovalci zadovoljno, ti pa
bi jim prinašali ekonomsko korist, ki bi se pravično razdelila med vse deležnike. Vsi deležniki poti bi
morali skrbeti za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, tradicionalnih okolij ter biotske
raznovrstnosti. Pot bi morala celovito poudarjati naravno in kulturno dediščino, o tem izobraževati.
Namesto velikih skupin bi pot obiskovale manjše skupine in individualni obiskovalci, po možnosti pod
vodstvom specializiranih vodnikov. Predvsem pa bi pot morala zaživeti z lokalnim prebivalstvom,
vključevati bi ga bilo potrebno v vse faze načrtovanja in izvajanja dejavnosti, od tega bi morali imeti
neposredno (ekonomsko) korist za ohranjanje svoje blaginje.
Prvi korak k temu bi bilo prepoznavanje naravnega in družbenega potenciala ob poti, torej
identificiranje vseh naravnih vrednot in kulturne dediščine, nato pa strokovna obravnava teh
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elementov ter priprava celovitega programa. V projekt bi bilo potrebno vključiti vso zainteresirano
lokalno prebivalstvo in prepoznati njihov potencial (kaj lahko ponudijo).
Dejstvo je, da vse naravne vrednote in vsa kulturna dediščina ni zanimiva za obiskovalce. Potrebno bi
bilo narediti selekcijo in v produkt vključiti le najzanimivejše in najpomembnejše. Te so po večini sicer
že omenjene v krajših opisih poti in dnevniku, a so brez vsebine (brez podrobnejših opisov, brez
informacij o njih na kraju samem).

6.5 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE PROMOCIJE
Šaleška planinska pot ne leži v bližini večjih turističnih krajev, zato je že v osnovi zanjo manj
zanimanja. Po informacijah Planinskega društva Velenje so obiskovalci predvsem lokalno prebivalstvo
ali organizirane skupine drugih planinskih društev. Pot ima veliko možnosti v povečanju promocije. V
prvi vrsti sem ugotovila problem pomanjkanja informacij ter slabo oglaševanje poti.
Potrebna je večja promocija med lokalnim prebivalstvom. Predvsem je pomanjkanje informacij na
spletnih straneh, ki so danes najpomembnejši vir tovrstnih informacij. Na spletu tudi ni podrobnejše
digitalne karte, ki bi obiskovalcem dala boljši vpogled v potek poti. Najdemo le skicirano karto, s
katero pa si pri orientaciji na terenu in planiranju poti ne moremo nič pomagati. Prav nam pride šele
nova planinska karta Šaleška dolina z okolico, ki se jo da kupiti v specializiranih prodajalnah.
Podrobnejši opis poti dobimo v vodniku poti, ki ga je možno dobiti le na sedežu Planinskega društva
Velenje. Smiselno bi bilo, da bi bil na voljo v vseh planinskih kočah ob poti, v TIC-u Velenje in drugih
turističnih točkah v Šaleški dolini. Dobro bi ga bilo tudi digitalizirati in objaviti na spletu. Ker vodnik
vsebuje zastarele podatke, bi ga bilo smiselno posodobiti.
Ker je Šaleška planinska pot tudi turistični produkt, bi za boljšo promocijo poti koristilo večje
sodelovanje s turističnimi organizacijami, saj bi šlo za obojestransko korist. Kot so sporočili s TIC-a
Velenje, naj bi bila Šaleška planinska pot vključena v novo turistično strategijo Velenja, kar je
zanesljivo korak v pravo smer. Ne smemo pa spregledati tudi dveh turističnih zdraviliških krajev v
bližini poti, Term Topolšica in Term Dobrna. Če bi bila pot promovirana tudi na teh krajih, bi se
dopustniki lahko posluževali tudi Šaleške planinske poti. Tudi v tem primeru bi šlo za obojestransko
korist – terme bi imele večjo ponudbo, s tem bi bilo več obiskovalcev poti.
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7 ZAKLJUČEK
V zaključni seminarski nalogi sem dosegla vse zastavljene namene. Predstavila sem ozadje nastanka
poti, opisala njen namen, opredelila sedanjo rekreacijsko in turistično vlogo ter ovrednotila njene
rekreacijske in turistične potenciale z ozirom na nadaljnji razvoj. Preko zastavljenih delovnih hipotez
sem prišla do naslednjih ugotovitev.
Šaleška planinska pot je v prvi vrsti namenjena rekreaciji. Poslužujejo se je predvsem domači
enodnevni obiskovalci, ki pot obiskujejo po etapah. Ti predstavljajo največji delež obiskovalcev.
Šaleška planinska pot ne ponuja le možnosti za športno rekreacijo, kot je pričakovati na prvi vtis,
ampak zaradi raznolike pokrajine ter naravne in kulturne dediščine ob poti tudi možnost za razvoj
turizma in rekreacije, ki bi temeljila na spoznavanju te dediščine.
Zanimanje za pot je bilo v začetku veliko. Do danes so izdali 2500 kartončkov za žige, značko pa jih je
do danes dobilo malo manj kot 2000. V povprečju jih zadnja leta podelijo 30 na leto. Gre predvsem za
starejše planince, stare nad 40 let in domačine. Boljša obiskanost bi verjetno bila posledica boljše
promocije poti. Šaleška planinska pot danes predstavlja prostor rekreacije predvsem za lokalno
prebivalstvo. Mnogi poti ne obiskujejo z namenom nabiranja žigov, ampak se poslužujejo rekreacije
na njenih krajših delih. Na pot prihajajo tudi planinci od drugod, predvsem v okviru društev.
Rekreacijska vloga poti je tako večja kot turistična. Hipotezo »zanimanje za obiskanost Šaleške
planinske poti je od otvoritve do danes manjše« sem tako na podlagi intervjuja s skrbnikom Šaleške
planinske poti potrdila.
Na in ob Šaleški planinski poti se nahaja 78 naravnih vrednot in 73 točk nepremične kulturne
dediščine. Le nekaj od teh se jih promovira kot naravne in kulturne zanimivosti ob poti, omenjene so
na spletni strani TIC-a Velenje, v vodniku Šaleške planinske poti ali na planinski karti Šaleška dolina z
okolico. Nekaj se jih ne nahaja tik ob poti, s Šaleške planinske poti pa do njih ne vodi označena peš
pot. Obiskovalec poti tako težko najde to zanimivost. Smiselna bi bila prenova planinskega vodnika, ki
bi vključil vse te zanimivosti. S Šaleške planinske poti pa bi morali označiti poti do teh zanimivosti.
Hipotezo »na in ob Šaleški planinski poti je več naravne in kulturne dediščine, ki se je ne promovira«
sem potrdila. Vprašanje je le o smiselnosti promocije vseh teh zanimivosti.
Pot ima potencial za razvoj v smeri trajnostnega turizma. Ob poti je več naravnih in kulturnih
zanimivosti, ki bi jih lahko smiselno povezali in tako Šaleško planinsko pot predstavili kot celostni
produkt spoznavanja obrobja Šaleške doline. Potencial ima predvsem kot produkt ekoturizma, ki
zagovarja manjše skupine, spoznavanje in izobraževanje o naravni in kulturni dediščini, aktivno
doživetje v naravi, trajnostnost. Seveda pa bi za to bila potrebna ureditev dodatne infrastrukture
(informativne table, podaljški poti do zanimivosti ipd.) ter ustrezna promocija. Iz množice naravnih
vrednot in kulturne dediščine bi bilo potrebno izluščiti najzanimivejše. Naivno je mišljenje, da bi v
Šaleško dolino prihajali turisti z namenom obiska Šaleške planinske poti in s tem spoznavanja tega
okolja, realno pa je z uspešno promocijo in ureditvijo izobraževalnih vsebin možno na pot privabiti
več domačega prebivalstva ter izobraževalne organizacije. Mesto Velenje se vedno bolj usmerja v
razvoj turizma, zato bi bila vključitev tovrstnih produktov v turistično ponudbo smiselna. Hipotezo
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»Šaleška planinska pot ima turistične in rekreacijske potenciale, ki bi jih lahko še bolj razvili in
izkoristili v smeri trajnostnega turizma (ekoturizma)« sem tako potrdila.
Ob izdelavi zaključne seminarske naloge sem opazila problem promocije poti oz. pomanjkanje
informacij o poti. Več potrebnih podatkov o poteku poti bi moralo biti predvsem na spletnih straneh,
s tem bi se približali tudi mlajši populaciji. Planinsko društvo Velenje sicer z organizacijo pohodov za
velenjske osnovne šole skrbi za promocijo poti in pohodništva med mladimi, a to očitno ni dovolj.
Šaleška planinska pot je omenjena med planinskimi obhodnicami Planinske zveze Slovenije in se tako
promovira tudi preko kanalov Planinske zveze Slovenije. Hipotezo »Šaleška planinska pot je slabo
promovirana« sem zaradi omembe v različnih medijih (Planinsko društvo Velenje, TIC Velenje,
planinska karta Šaleške doline z okolico, spletne strani, vodniki in priročniki Planinske zveze Slovenije)
ovrgla, čeprav je do podrobnejšega opisa poti preko teh medijev težko priti.
Šaleška planinska pot ima potencial, splača se že utrjeno pot izkoristiti, razvijati, a seveda v smeri
ohranjanja narave in zadovoljstva lokalnega prebivalstva, upravljavcev in obiskovalcev poti. Vse pa je
odvisno od interesa Planinskega društva Velenje, njenega avtorja in upravitelja.
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8 SUMMARY
I managed to achieve all the goals I’ve set in my final seminar paper. I presented the background to
the formation of the hiking trail and described its purpose. I also defined the current recreational and
tourist role of the trail and evaluated its recreational and tourism potential with respect to further
development. Through the working hypotheses, I set out in my thesis, I came to the following
conclusions.
Šalek Hiking Trail is intended primarily for recreational purpose. It is used mainly by domestic oneday visitors who hike the route in stages, who also represent the largest share of all visitors. The
Šalek hiking trail not only offers possibilities for recreational sports as one would firstly expect,
however, because of the diverse landscape and blooming natural and cultural heritage along the
trail, it also offers the possibility for the tourism and recreation, which would be based on discovering
the said heritage.
From the beginning, the interest in the hiking path was relatively high. To this day, 2,500 stamp tags
have been issued; a little less than 2,000 hikers received a badge. On average, 30 badges are issued a
year. The recipients of those badges are mostly local mountaineers, aged above 40 years. Better
attendance would likely be the result of a better advertisement of the hiking route. Šalek hiking trail
currently represents a means of recreation for mostly the local population. Many do not attend the
route for the purpose of gathering the stamps, but mostly only taking the shorter routes. There are
also many mountaineers coming from elsewhere, mainly within the mountaineering societies.
Therefore, the recreational role of the route is more noticeable as the tourist one. Based on the
interview with the keeper of the Šalek mountain route, I managed to confirm my set hypothesis “The
number of visitors of the Šalek hiking trails from the opening until today is decreasing”.
78 natural values and 73 objects of immovable cultural heritage are located on and along the Šalek
hiking trail. Only a few of them are recognized as natural and cultural attractions along the way,
according to the website of the TIC Velenje, guide of the Šalek hiking trail and to the mountain map
of Šalek Valley and its surroundings. Some are not located directly on the path, however, they could
be reached with the aid of the marked hiking paths leading up to them. Therefore, visitors can hardly
find these attractions. It would be reasonable to make a new guide, which should include all of these
attractions. Šalek hiking trail should include marked paths to those attractions. I confirmed the
hypothesis “there is more natural and cultural heritage located on and along the Šalek hiking trail,
which is not being promoted”. The question remains, whether or not promoting of these attractions
would be advisable.
The route has the potential to develop in the direction of sustainable tourism. Along the way, several
natural and cultural attractions are located, which could be reasonably incorporated into the trail
and doing so, the Šalek hiking trail would be presented as integrated means of getting to know the
periphery of the Šalek Valley. Its potential lies mainly in development of ecotourism, which supports
smaller groups, learning and education on natural and cultural heritage, active nature experience,
and sustainability. Logically, it would be necessary to arrange additional infrastructure (information
boards, extended routes to attractions, etc.) and the appropriate form of advertising. From an array
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of natural and cultural heritage it would be necessary to extract the most appealing. It would be
relatively naive to think that tourists would be attracted to the Šalek Valley only to visit the route and
thereby to get to know the environment. However, with proper advertisement and organization of
educational content, it is possible to attract more domestic population and educational
organizations. City of Velenje is increasing its focus on the tourism development, therefore, the
implementation of such products in the tourist offer would be more than reasonable. My hypothesis
“Šalek hiking trail has tourist and recreational potential, which could be further developed and
exploited for the needs of sustainable tourism (ecotourism)” has been hereby confirmed.
During the production of the final seminar paper I noticed the problem with how the route is
advertised and that there is a lack of information on the route. There should be more information on
the Šalek hiking trail, primarily on web sites, which would also be more accessible to the younger
population. Alpine Association of Velenje is supporting the promotion of the hiking trails among
younger population by organizing hikes in Velenje elementary school, but evidently this is not
enough. Šalek hiking trail Šaleška is mentioned among the long distance mountain trails of the Alpine
Association of Slovenia and is also being advertised through different channels of the said
association. I have disproved the hypothesis “Šalek hiking trail is poorly advertised”, since it is
promoted through various means of media (Alpine Association of Velenje, TIC Velenje , hiking map of
Šaleška Valley and its surroundings, various websites, guides and manuals of the Alpine Association
of Slovenia), although the detailed description of the trail is hard to find.
Šalek hiking trail has a lot of potential, and it would be sensible to exploit a well-established route,
and to further develop it, but towards the conservation of nature and maintaining the satisfaction of
the local population, keepers and visitors of the route. In the end, everything depends on the
interests of the Alpine Association of Velenje and its manager.
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