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Osnovni koncept

• Povezati interpretacijska središča kraške dediščine na 

štirih izbranih območjih z  vročimi točkami kraške 

dediščine ter z obstoječo turistično ponudbo v enotne 

turistične produkte

• Način povezovanja:

• kolesarske poti: kolesarjenje omogoča primerno visoko 

hitrost potovanja in predstavlja enega najhitreje 

rastočih segmentov aktivnega turizma

• pohodniške poti: nižja hitrost potovanja, a natančnejše 

opazovanje okolice



Območje, ki ga pokriva in 

promovira SmarTKarst

platforma

• Sežana na nizki kraški planoti Kras

• Škocjanske jame na kontaktnem 

krasu med Krasom in flišnimi Brkini

• Brod na Kolpi na visokem 

dinarskem krasu Gorskega Kotarja

• Punat na obalnem krasu otoka Krka



Zbiranje in obdelava podatkov

• Podatki o dediščini krasa – izbor in vrednoteje vročih točk:
• geodediščine

• biodediščine

• kulturne dediščine

• Podatki o spremljajoči  turistični infrastrukturi –

vprašalniki

• Podatki o kolesarskih in pohodniških poteh –

obstoječe poti, zajem novih poti



Podatki o dediščini krasa
• Obstoječe baze v Sloveniji in na 

Hrvaškem

• Dopolnjevanje na podlagi predlogov 

strokovnjakov s področja krasoslovja

• Prilagojen model vrednotenja GAM 

(Geosite Assessment Model)

• 9 osnovnih kazalnikov

• Osnovni geolociran tematski sloj kot 

izhodišče za vsebinski del platforme 

SmarTKarst

Shematski prikaz 

postopka za opredelitev 

vročih točk kraške 

dediščine



Podatki o spremljajoči  turistični infrastrukturi

Popis turistične infrastrukture in ponudbe:

• Faza 1: lokalni partnerji pridobijo podatke o razpoložljivi 

turistični ponudbi na podlagi pripravljenih vprašalnikov

• Faza 2: geolokacija podatkov, obdelava

• Faza 3: priprava ožjega nabora primernih turističnih 

ponudnikov - kriterij lokacije in zanimivosti (navezava na 

vzporedno nastajajočo mrežo poti)



Podatki o poteh

Izgradnja mreže kolesarskih in pohodniških poti:

• Lastni podatki (GoodPlace)

• Podatki, pridobljeni s pomočjo vprašalnika

• Drugi viri (splet ... )

• Terensko trasiranje (Kras, Učka, Krk, Cres, Lošinj, Rab … )

Izbor poti (bližina znamenitosti)

izgradnja urejenega topološkega modela mreže poti



Terensko trasiranje (16 dni, ~ 620 km kolesarskih poti)



Geolocirana podatkovna 

baza je osnova za 

vsebinski del platforme 

SmarTKarst



Razvoj KarsTrail čezmejnih turističnih proizvodov 

• Izgradnja mreže kolesarskih in pohodniških poti

• Zgoščevanje poti v okolici IC 

• Analiza vročih točk – vrednotenje turistične zanimivosti 

glede na oddaljenost od poti

• Predlogi turističnih proizvodov

• Komentarji in predlogi projektnih partnerjev, spremembe in 

dopolnjevanje 



Zgoščevanje poti v okolici IC



Analiza vročih točk in „turistično“ vrednotenje

• Kategorizacija oz. dodelitev (***), (**), (*), skladno s projektno 

metodologijo vrednotenja vročih točk kraške dediščine

• Oddaljenost vročih točk (pasovi 300, 700, 1000 m)

• Izbor vročih točk v odvisnosti od vrednotenja in 

oddaljenosti:

• (***) vedno izbrane

• (**)   izbrane v pasu do 700 m

• (*)    izbrane v pasu do 300 m





Kriteriji za oblikovanje KarsTrail turističnih 

proizvodov (1)

• Zanimivosti ob poteh (turistično ovrednotene vroče točke)

• Turistična ponudba ob poteh (spanje, hrana)

• Vrsta aktivnosti (kolesarjenje, pohodništvo)

• Kategorizacija kolesarskih poti:

• dolžina poti

• tip kolesarjenja (MTB, potovalno, cestno, kombinirano)

• zahtevnost (lahka, srednje zahtevna, zahtevna)



Kriteriji za oblikovanje KarsTrail turističnih 

proizvodov (2)

• Posamezni IC kot izhodišče za aktivnosti in odkrivanje 

znamenitosti

• 1-dnevne kolesaske ture v okolici posameznega IC

• 2- in 3-dnevne kolesarske povezave med posameznimi IC

• 8-dnevna kolesarska tura, ki poveže vse IC

• 1-dnevne pohodniške in učne tematske poti



1-dnevne KarsTrail kolesarske ture (5)



1-dnevne KarsTrail kolesarske ture (5)

• Sežana – Matavun – Sežana                                                            

(1 dan, 33 km)

• Matavun – Artviže – Senožeče – Divača – Matavun

(1 dan, 57 km)

• Brod na Kolpi – Kupjak – Brod na Kolpi                                      

(1 dan, 38 km)

• Punat – Krk – Punat                                                                              

(1 dan, 19 km)

• Punat – Vrbnik - Mesečev put – Baška – Punat                   

(1 dan, 52 km)

https://www.smartkarst.eu/karstrail/med-sezano-in-skocjanom


2-dnevne KarsTrail kolesarske ture (3)



2-dnevne KarsTrail kolesarske ture (3)

• Sežana – Lokvica – Sežana                                                              

(2 dni, 81 km)

• Matavun – Ilirska Bistrica – Reka

(2 dni, 114 km)

• Sežana - Slavnik – Reka                                                                     

(2 dni, 89 km)

https://www.smartkarst.eu/karstrail/po-slovenskem-krasu


3-dnevne KarsTrail kolesarske ture (4)



3-dnevne KarsTrail kolesarske ture (4)

• Sežana – Ilirska Bistrica – Platak – Brod na Kolpi             

(3 dni, 151 km)

• Brod na Kolpi – Fužine – Vrbnik – Punat                                    

(3 dni, 105 km)

• Reka – Fužine – Platak – Reka                                                       

(3 dni, 145 km)

• IL. Bistrica – Platak – Stari trg pri Ložu – IL. Bistrica

(3 dni, 169 km)

https://www.smartkarst.eu/karstrail/od-sezane-do-kolpe


8-dnevna KarsTrail kolesarska tura (1)



8-dnevna KarsTrail kolesarska tura (1)

• Sežana – Ocizla – Poklon – Cres – Kraljevica – Brod na 

Kolpi – Stari trg pri Ložu – Ilirska Bistrica – Sežana          

(8 dni, 466 km)

https://www.smartkarst.eu/karstrail/veliki-kraski-krog


Pohodniške in učne poti



Pohodniške in učne poti

• Peš na Mesečev plato                                                                         

(19 km)

• Kraška tematska pot Gradišče

(4 km)

• Kraška tematska pot med vrtačami                                         

(3,5 km)

• Učna pot Volčja sled

• (1,2 km)

• Kraška tematska pot Tri križi                                                        

(1,7 km)

https://www.smartkarst.eu/karstrail/pes-na-mesecev-plato


SmarTKarst platforma 

• Idejni koncept priprave in urejanja vsebin za 

platformo (katere vsebine bodo vključene, na kakšen 

način, kaj bo platforma nudila)

• Povezovanje prostorskih in tematskih podatkov 

• Na kratko o funkcionalnostih



Osnovne funkcionalnosti (1)

• Interaktiven pregledovalnik poti in točk

• Interaktiven in na pripadajočo pot vezan višinski 

profil poti

• Poizvedovanje/iskanje po vseh tematskih vsebinah, 

neodvisnih ali vezanih na posamezno pot

• Vsebinski in prostorski kartografski pregledovalnik 

glede na različne filtre

• Integrirana poljubna večjezičnost



Osnovne funkcionalnosti (2)

• Topološko urejen, zvezni linijski mrežni model

• Grajenje linij v poti, grajenje poti v ture

• Dodatno segmentiranje posameznih linij (podlaga … )

• Tehnični in vsebinski atributi, vezani na osnovno 

topologijo

• Na poti vezane (ali samostojne) tematske točke 

različnih kategorij



Osnovne funkcionalnosti (3)

• Hranjenje/arhiviranje vsebin

• Opisno/slikovno/video gradivo za posamezno 

lokacijo/pot/turo

• Filtriranje poti / lokacij

• Iskalnik poti / lokacij

• Članek o poti ( izvoz)

• Geometrija poti, točk (izvoz)

• Administratorsko oblikovanje vmesnika



Sodelovanje pri razvoju platforme
www.smartkarst.eu

http://www.smartkarst.eu/


Namesto zaključka

• 398 tematskih točk različnih kategorij in 418 fotografij

• 222 unikatnih in natančno georeferenciranih linij v skupni dolžini 1717 km, sestavljenih v 

topološko urejen mrežni model

• 36 kolesarskih in pohodniških poti - dnevnih etap v skupni dolžini 1552 km s 35 600 m 

skupnih vzponov in 36 700 m skupnih spustov - ki sestavljajo 18 samostojnih eno- in 

večdnevnih kolesarskih in pohodniških tur oz. 18 KarsTrail turističnih proizvodov

Prostorski prikaz podatkov na čezmejnem slovensko-hrvaškem območju.

Zagotavljanje dolgoročnosti, promocija med lokalnimi skupnostmi in uporabniki.

Možno vsebinsko in prostorsko širjenje ter povezovanje s sorodnimi platformami.

Potencial za trženje v turizmu in trajnostno upravljanje zavarovanih območij.

Popularizacija krasoslovja in kraških pokrajin.



HVALA ZA 

POZORNOST!


