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Uvodna predstavitev projekta

doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

1. delavnica za TK2 – Pohodništvo in kolesarstvo, Občina Sevnica, Fakulteta za turizem Brežice, 10. 4. 2018



Poslanstvo občine Sevnica

Zagotavljanje kakovosti 

življenja prebivalcev in tržno 

privlačnih doživetij po meri 

ciljnih skupin

Strategija občine Sevnica

Udejanjanje želenega razvoja 

turizma skozi celovito shemo 

virov sredstev za višjo 

kakovost življenja

Vizija občine Sevnica

PROCESNOST SONARAVNEGA  IN DRUŽBENO 

ODGOVORNEGA RAZVOJA V DANIH POGOJIH

Cilji občine Sevnica na področju turizma
Strateški sonaravni in odgovorni razvoj in trženje turizma – prepoznavnost 

rojstnega kraja Melanie Trump, tržno privlačni produkti dosegajo izbrane 

ciljne skupine, nova delovna mesta, zagotovljena kakovost življenja, 

celovito kakovostno okolje, zadovoljni deležniki

Poslovanje občine Sevnica

Načrtovanje, izvajanje in evalvacija celovito povezane operativne izvedbe strateških investicij skozi 

celostno procesno naravnano projektno delo na področju turizma in z njim povezanih dejavnosti

Strategija razvoja turizma v občini Sevnica za 

obdobje 2019-2024

51. delavnica za TK2 – Pohodništvo in kolesarstvo, Občina Sevnica, Fakulteta za turizem Brežice, 10. 4. 2018



MODEL RAZVOJA IN TRŽENJA 

PONUDBE

POSNETEK STANJA 

OPERATIVNI CILJI, 

UKREPI IN AKTIVNOSTI

VIZIJA IN 

STRATEŠKI CILJI 

AKCIJSKI NAČRT IZVAJANJA 

AKTIVNOSTI 

SPREMLJANJE, INOVIRANJE IN POPRAVLJANJE

MODEL izvajanja projekta Strategija razvoja turizma v 

občini Sevnica za obdobje 2019-2024
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1. FAZA

2. FAZA

3. FAZA

1. delavnica za TK2 – Pohodništvo in kolesarstvo, Občina Sevnica, Fakulteta za turizem Brežice, 10. 4. 2018



Deležniki projekta - MODEL izvajanja projekta Strategija 

razvoja turizma v občini Sevnica za obdobje 2019-2024
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1. delavnica za TK2 – Pohodništvo in kolesarstvo, Občina Sevnica, Fakulteta za turizem Brežice, 10. 4. 2018



Posnetek stanja: Pohodništvo/kolesarstvo 

v občini Sevnica
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Kaj smo ugotovili na dosedanjih srečanjih in s pomočjo ankete za širšo javnost?
*OPOMBA: Navedbe so zgolj izvlečki zbranih podatkov ter znanj in služijo iztočnici za debato, zato jih 

je potrebno obravnavati v tem kontekstu.

POHODNIŠTVO (planinstvo, izletništvo, tek)

 Sevnica dobro izhodišče (prometne povezave)  kombinacija z avtom/vlakom/kolesom

 pomen tradicije in organiziranosti (PD Lisca Sevnica!)  urejenost, skrb za planinske poti, prireditve (SPM!)

 planinske poti

 Zasavska transverzala, več poti na Lisco (+ „ferata“), Sevniška planinska pot (pot Lojzeta Motoreta)

 pešpoti/pohodniške poti

 22 objavljenih na spletni stran TA doživljaj

 vodnik Izleti v sevniško okolico avtorja Vinka Šeška (2002)

 učne poti

 Rudarska pot Tk Pav (Šentjanž – Krmelj); naravoslovna pot Azaleja (Boštanj) in gozdna učna pot Loka (Loka 

pri Zidanem Mostu)

 ostale poti (Vorančeva, Grozdetova …)

 Namig za premik v Grajskih novicah!

http://www.pd-lisca.si/


Posnetek stanja: Pohodništvo/kolesarstvo 

v občini Sevnica
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Kaj smo ugotovili na dosedanjih srečanjih in s pomočjo ankete za širšo javnost?
*OPOMBA: Navedbe so zgolj izvlečki zbranih podatkov ter znanj in služijo iztočnici za debato, zato 

jih je potrebno obravnavati v tem kontekstu.

KOLESARJENJE

 Sevnica dobro izhodišče (avto, vlak), tradicija (društvo - razvoj!)

 razvoj novih poti v okviru projekta IPA - Ride & Bike

 krožne poti: Grajske legende, Po sledeh kavsarjev, Potep po dolenjskih gričih, 

Puntarska sled, Sevniška kolobasa, Sevniški cokelj

 Sevniška kolesarska pot

 15 kolesarskih poti iz turistično-kolesarskega vodnika Borisa Papca (2008)

 spusti (downhill) z Lisce

 pumptrack

 Kolesarsko društvo Sevnica  prireditve: Skok na Lisco, Sevniški kolesarski maraton, 

24 ur Lisce, Božičkov spust …

http://www.bikeridewalk.si/


Projekt kolesarstva v občini Sevnica
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Predstavitev projekta (ŠIPK):

Spoznavanje sevniške kulture in kulinarike s kolesom

1. delavnica za TK2 – Pohodništvo in kolesarstvo, Občina Sevnica, Fakulteta za turizem Brežice, 10. 4. 2018



Posnetek stanja: Pohodništvo/kolesarstvo 

v občini Sevnica
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POVZETEK UGOTOVITEV:
*OPOMBA: Navedbe so zgolj izvlečki zbranih podatkov ter znanj in služijo iztočnici za debato, zato jih je 

potrebno obravnavati v tem kontekstu.

 pohodništvo in kolesarstvo sta (tudi z ostalimi („outdoor“) aktivnostmi!) absolutno prepoznana 

kot prednostna usmeritev sevniškega turizma

 naravni in ostali pogoji za razvoj dejavnosti so (zelo) dobri

 Sevnica s svojo središčno (gravitacijsko) lego predstavlja odlično izhodišče

 dobre zamisli, nepopolna izvedba (konkretni zemljevidi, GPS sledi, tehnične podrobnosti …) 

manjka združena in dodelana predstavitev ponudbe

 življenje poti (označenost, urejenost, informacije, privlačnost – nove generacije, novi pristopi?)

 kolesarstvo vs. pohodništvo?

 znanje in vzori v SLO (Koroška, Tržič, Kočevje, Posočje …), pogled v prihodnost v tujini (e-bike, 

storitve, namestitve …)

 potreben razmislek o ciljnih skupinah, ki jih želimo nagovoriti  Kdo je kolesar/pohodnik 

prihodnosti, ki bo obiskal Sevnico? Poznamo navade/zahteve/želje kolesarjev – turistov?

 Imamo v Sevnici privatno iniciativo, ki bo zadovoljila vsem kriterijem?



Kje smo in kam gremo na področju pohodništva 

in kolesarstva?
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Vodena razprava na temo:

Pohodništvo in kolesarstvo v občini Sevnica –

danes in jutri

1. delavnica za TK2 – Pohodništvo in kolesarstvo, Občina Sevnica, Fakulteta za turizem Brežice, 10. 4. 2018



Kje smo in kam gremo na področju pohodništva/ 

kolesarstva?
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Po čem je občina Sevnica znana na področjih pohodništva in kolesarstva in

lahko trdimo, da pozitivno (navzven in navznoter) pozicionira območje

občine Sevnica za pohodnike in kolesarje?

Kje vidite največje pomanjkljivosti na področjih pohodništva in kolesarstva v

Sevnici in kako bi jih lahko izboljšali?

Kaj se vam zdi izziv na področjih pohodništva in kolesarstva v Sevnici? Kje 

se vidite vi in vaši kolegi (v smislu ponudbe) čez 10 let? 

Kaj bo v prihodnje predstavljalo največje ovire na področjih pohodništva in 

kolesarstva v Sevnici?

1. delavnica za TK2 – Pohodništvo in kolesarstvo, Občina Sevnica, Fakulteta za turizem Brežice, 10. 4. 2018



2. delavnica za TK2 – Pohodništvo in kolesarstvo
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2. delavnica za TK2 – Pohodništvo/kolesarstvo

23. 4. 2018, 13.00-16.00

Oblikovanje ponudbe programov za kolesarje

(za izbrane ciljne skupine) 

Delavnico vodijo: 

doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec in Nejc Pozvek 

1. delavnica za TK2 – Pohodništvo in kolesarstvo, Občina Sevnica, Fakulteta za turizem Brežice, 10. 4. 2018



doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

izr. prof. dr. Andrej Lisec

Nejc Pozvek

Sevnica, 10. aprila 2018, 16.00-18.00

Hvala lepa za vaše 

konstruktivno sodelovanje!

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA V OBČINI SEVNICA                   

ZA OBDOBJE 2019-2024 


