
HERITAGE TRAILS NET



OPIS PROJEKTA

V Regionalnem razvojnem programu JV Slovenije za obdobje 2007 - 2013 smo ugotovili, da  regija premalo izkorišca svoje možno-
sti na podrocju turizma ter da je kot turisticna destinacija slabo povezana in predstavljena. Razen zdraviliškega turizma, ki je dobro 
razvit, regija premalo izkorišca svoje naravne in ustvarjene danosti. Regijska mreža tematskih poti na netu – »Heritage Trails Net« 
je nov celovit regijski turisticni produkt, ki dopolnjuje obstojeco ponudbo in jo predstavlja na svetovnem spletu. Je odgovor na sod-
obne trende v turizmu, ki kažejo, da je kar 3 povpraševanja povezanega z aktivnim oddihom in seznanjanjem z naravno in kulturno 
dedišcino posameznih destinacij in da je kar polovico rezervacij izvedenih preko svetovnega spleta.

Z izvedbo operacije bomo vzpostavili osnovno regijsko mrežo tematskih poti, ki vkljucujejo pohodništvo, kolesarjenje, colnarjen-
je in ježo. Osnovno regijsko mrežo tematskih poti bo možno z orodji, ki bodo z operacijo razvita, dopolnjevati z bogato lokalno 
ponudbo in novimi turisticnimi tockami. Operacija vkljucuje trajnostni razvoj. 

Možnosti aktivnega preživljanje prostega casa bomo obogatili z dedišcino, ki je prepoznana v projektih, ki potekajo na obmocju 
regije že vec kot 10 let,  Po poteh dedišcine Dolenjske in Bele krajine in Od Idrijce do Kolpe. Prvi nosi tudi evropski logotip. Vklju-
cena pa bo tudi druga ponudba, ki jo pricakuje popotnik, gost ali turist. Aktivno preživljanje prostega casa bo lahko dopolnilna ali 
osnovna ponudba.

Poudarek in novost je zlasti v informacijski podpori produktu in zagotovitvi možnosti uporabe sodobnih informacijskih orodij 
(internet, dlancnik, mobitel) pri odkrivanju in spoznavanju regije. 

Ceprav gre za nov turisticni produkt, ki vkljucuje obstojeco ponudbo, bo prepoznan po že uveljavljenem logotipu.    

Vodja operacije: Vodja operacije je dr. Marko Košcak, ki je tudi vodja projekta Po poteh dedišcine in Bele krajine.            

Cas izvedbe operacije: Operacija bo izvedena v 12 mesecih in bo koncana marca 2009. Nov turisticni produkt bo v ponudbi za 
turisticno sezono pomlad/poletje 2009.

OCENJENI STROŠKI
Celotna vrednost operacije je ocenjena na 548.700 EUR. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne Usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Evropska unija delno finan-
cira upravicene stroške v višini izkazanih in placanih upravicenih stroškov operacije v deležu do 85% oz. najvec do zneska 384.000 
EUR. Razliko potrebnih sredstev za izvedbo operacijo, do zneska 164.700 EUR zagotavljajo udeleženke v skupni operaciji (lokalne 
skupnosti).

Vecino potrebnih sredstev (70%) je zagotovljenih za aktivnosti, ki bodo izvedene v letu 2008, razlika pa za aktivnosti, ki se bodo 
izvajale v letu 2009.

PARTNERJI
Udeleženke operacije so lokalne skupnosti JV Slovenije: vse dolenjske obeine: Dolenjske Toplice, Mirna Pee, MO Novo mesto, 
Mokronog-Trebelno, Straža, Šentrupert, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk, vse belokranjske obeine: 
Ernomelj, Metlika in Semie, s koeevsko-ribniškega: Koeevje, Kostel, Loški Potok, Ribnica in Sodražica, torej 19 od 20 lokalnih 
skupnosti JV Slovenije. 



Udeleženke so sklenile Dogovor o pripravi in izvajanju operacije Regijska mreža tematskih poti – »Heritage Trails Net« (v nadalje-
vanju: Dogovor), s katerim so uredile medsebojne pravice in obveznosti, zlasti:

- partnerje,
- nosilko operacije,
- cilje in naein izvedbe operacije,
- trajanje operacije,
- prijavo operacije na Drugi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni  programi« v okviru Operativnega pro-
grama krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«
- zagotavljanje sredstev lastne udeležbe
- veljavnost in izvajanje dogovora.

VODILNI PARTNER
Nosilka operacije je:

OBEINA TREBNJE
Obeinska uprava
Goliev trg 5
8210Trebnje
(07) 34-81-100, 34-81-120

ki vodi in koordinira izvedbo celotne operacije. Obeina Trebnje je prijaviteljica, podpisnica pogodbe o sofinanciranju projekta s 
Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in upravieenka do sredstev sofinanciranja operaci-
je.

ORGANIZACIJA
Organizacija delovnih teles:



IZVAJALCI
Upravljalec operacije je bil izbran z zbiranjem ponudb.

Izvajalec operacije je bil izbran z odprtim postopkom javnega naroeanja.

Upravljalec operacije je 
Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o., 
Ljubljanska c. 26, 
8000 Novo mesto.

Izvajalec operacije je 
IGEA, razvoj, svetovanje in storitve s podroeja geografskih 
informacijskih sistemov, d.o.o., 
Koprska 94, 
1000 Ljubljana

Izvajalec bo izvedel operacijo s partnerji:

KOMPAS NOVO MESTO d.o.o., Novi trg 10, 8000 Novo mesto
RC KOEEVJE RIBNICA d.o.o., Trg Zbora odposlancev 72, 1330 Koeevje
RIC BELA KRAJINA, Trg svobode 3, 8340 Ernomelj
STUDIO 5 MARKO KAPUS s.p., Glavna c. 14, 8233 Mirna
CREATIV PLUS d.o.o., Puhova ulica 14, 1000 Ljubljana in
OIKOS d.o.o., Jarška c. 30, 1230 Domžale

AKTIVNOSTI, CILJI IN REZULTATI
Izvajalec bo v okviru pogodbeno prevzetih del izvedel naslednje aktivnosti:

1. Vzpostavitev novega regijskega turističnega produkta:
analiza obstoječih strokovnih podlag
določitev regijskih tematskih poti,
terenski zajem podatkov,
izdelava standardov tematskih poti,
oblikovanje in razvoj novih turističnih produktov
 
2. Informacijska podpora novemu regijskemu turističnemu produktu:
WEB GIS pregledovalnik tematskih poti,
vmesnik za mobilnike in dlančnike,
skrbniški sistem za vzdrževanje tematskih poti,
integracija zajetih podatkov,
priprava tehniške in uporabniške dokumentacije,
 

 



3. Implementacija:
 implementacija informacijskih rešitev v okolje naročnika,
izobraževanje uporabnikov,
označevanje poti na terenU

4. Promocija novega regijskega turističnega produkta in regije:
 priprava in izvedba študijskih tur za strokovno in drugo javnost,
priprava promocijskega materiala,
organizacija in izvedba konference ob zaključku operacije,
priprava strategije nadaljnjega trženja operacije.
 
Poleg v prejšnjem odstavku navedenih aktivnosti, delovnih sklopov in nalog, bo izvajalec izvedel oz zagotavljal še dodatne naloge 
in storitve iz ponudbe, in sicer:
vzdrževanje razvitih informacijskih rešitev še 18 mesecev po zaključku operacije,
vizualizacijo za kolesarske in jahalne poti in
pripravo strokovnih podlag za urejanje vodnih poti.

Cilji operacije so:
regijska mreža tematskih poti mora vključevati najmanj 4 različne prostočasovne aktivnosti: pohodništvo, kolesarstvo, jahanje in 
čolnarjenje;
minimalna dolžina regijske mreže tematskih poti je 800 (osemsto) km;
vključenih najmanj 30 (trideset) lokacij dediščine;
vključenih najmanj 50 (petdeset) turističnih in drugih storitev, povezanih z organizacijo in storitvami za prosti čas;
v vsaki sodelujoči lokalni skupnosti najmanj 1 (ena) usposobljena info točka za ponudbo in vzdrževanje novega regijskega turis-
tičnega produkta;
izdelani standardi (kriteriji)  tematskih poti in označevanje,
vzpostavljen portal,
vzpostavljen pregledan WEB GIS pregledovalnik tematskih poti, skladen z OGC smernicami,
razvit vmesnik za mobitel in dlančnik,
izdelana tehnična dokumentacija in vzpostavljen skrbniški sistem za vzdrževanje in razvoj turističnega produkta,
izvedene najmanj 3 študijske ture, najmanj ena v vsaki subregiji,
pripravljena in izdelana promocijska tiskana gradiva,
izvedene predstavitvena konferenca,
izvedene najmanj 3 novinarske konference (ob predstavitvi operacije, v času trajanja operacije in ob zaključku operacije),
izdelan predlog (načrt) trženja operacije in vključevanja v ponudbo večjih turističnih ponudnikov.

Realizacija ciljev operacije

http://woocommerce-6593-42533-218044.cloudwaysapps.com/wp-content/uploads/2017/02/realizacija-ciljev-HTN1.doc


Za več kliknite:

1.Načrt izvedbe operacije
2.Predlog regijskih tematskih poti
3. Opis informacijskih rešitev
4. Fazno poročilo upravljavca operacije
5. Fazno poročilo izvajalca operacije
6. Predlog pravnega režima za urejanje turistične rabe reke Kolpe in Krke
7. Označba za pohodniške poti (grafična podlaga) – del elaborata, ki je bil izdelan za pridobitev soglasja Zavoda RS za varstvo 
narave, Območne enote Novo mesto
8. Uporabniška navodila
 9. Odgovori na vprašanja, podana na usposabljanjih informacijskih točk
10. Organizacijska navodila za skrbnike informacijskih točk
11. Označba za pohodniške poti »kapilar« (grafična podlaga) – del elaborata Standardi tematskih poti
12. Novi turistični produkti
13. Ocena zaključne konference, Otočec, 26. in 27.03.2009
14. Predstavitve z zaključne konference, Otočec, 26. in 27.2009 
HTN predstavitve
ostale predstavitve
17. Zaključno poročilo izvajalca operacije (priponka IGEA)
18. Zaključno poročilo upravljavca operacije (priponka RC NM)

KONTAKTI

- g. Rado Javornik, Obeina Trebnje, tel. 07 348 11 20, e-naslov: rado.javornik@trebnje.si     
- dr. Marko Košeak, vodja izvedbe operacije, tel. 07 33 72 440, e-naslov: heritage.trail@siol.net
- g. Igor Vizjak, Razvojni center Novo mesto d.o.o. (upravljalec operacije),  tel. 07 33 72 986, e-naslov: igor.vizjak@rc-nm.si

POVEZAVE

www.svlr.gov.si
www.trebnje.si
www.slovenia-heritage.net
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