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Izhodišča za vključevanje planinske infrastrukture (planinske koče, planinske 

poti, Slovenska turnokolesarska pot) v turistično ponudbo Slovenije 

Glede na vedno večji pomen poletne turistične sezone (tudi v luči podnebnih sprememb), razmah 

pohodništva in gorskega oz. turnega kolesarjenja ter ob upoštevanju imidža Slovenije kot rekreacijske 

zelene dežele, kjer imata planinstvo in gorništvo še poseben pomen in tradicijo, ter v želji, da 

obiskovanje gora in drugi gorski športi, ki so v skladu z doktrino PZS o izvajanju vseh dejavnosti v 

gorah, ohranijo odgovoren odnos do narave, želimo na področju vključevanja v turistično ponudbo 

Slovenije slediti naslednjim usmeritvam: 

- tesno sodelovanje s planinskimi društvi pri pripravi in objavi informacij o odprtju posameznih 

koč in stanju planinskih poti tako po koncu zimske sezone kot v času poletne sezone, saj je 

po večjih neurjih stanje poti pogosto problematično; 

- prizadevali si bomo za še tesnejše povezovanje z lokalnimi turističnimi organizacijami pri 

vključevanju ponudbe planinskih koč v turistično-pohodniške pakete; 

- namenili bomo večjo pozornost promociji planinskih koč v tujini, saj obiskovalci iz držav EU, 

pa tudi Vzhodne Evrope, postajajo vedno pomembnejši v strukturi gostov, ki obiskujejo naše 

gore; 

- v sklepni fazi je projekt Slovenska turnokolesarska pot, ki ga želimo prikazati tudi kot novo 

ponudbo in priložnost za turistično in planinsko gospodarstvo; 

- aktivno bomo sodelovali v promocijskih akcijah, ki jih izvajajo LTO in RDO (Zelena kartica 

gosta …); 

- aktivno bomo izkoristili 115-letnico Češke koče za mednarodno promocijo slovenske 

planinske in turistične ponudbe na območju Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp v okviru 

Alpskega festivala v Pragi; 

- še tesnejše povezovanje s Triglavskim narodnim parkom pri usklajenem nastopu trženja 

tega območja; 

- v okviru sodelovanja s planinci treh dežel (Avstrijska Koroška, Furlanija - Julijska Krajina in 

Slovenija) nameravamo prenašati primere dobre prakse in istočasno uveljaviti iste parametre 

pri vključevanju planinskih poti v mednarodne turistične pohodniške poti; 

- začeli bomo aktivne postopke za prepoznavanje planinske infrastrukture kot dela turistične 

infrastrukture tako v okviru STO kot Ministrstva za gospodarstvo RS, kjer do zdaj ni bilo 

podpore in razumevanja. 

 

Miro Eržen, podpredsednik Planinske zveze Slovenije 

 

                

 

 


