
                                                                                                                           
  

                                          

 

V A B I L O 
 

 na  

uradno otvoritev   
 pilotnega projekta inovativnega 

integralnega turističnega produkta 
Svečinske jabolčne in sadne poti – 

sr(e)čno doživetje 
 

in 1. pohoda po poti Metke in škrata 
Jonatana  

 
 

 
 

v soboto, 7. marca, 2020, s pričetkom ob 9.30, 
v Svečini, pri nogometnem igrišču. 

 
 

Program dogodka:  
 
Ob 9.30 uri:  
Pred ogrevanjem začetka pohoda bomo uradno predali svojemu namenu nove 
poti ter oznake, ki nas bodo vodile po poti, če z nami ne bo Metke in Jonatana.  
Pri uradni otvoritvi bodo naši gostje:  

• ga. Tamara Šnofl, županja Občine Kungota, 

• g. Jože Prah, predsednik sveta za razvoj turizma pri TZS in Komisije za 
turizem v naravnem okolju pri TZS, 

• ga. Doris Urbančič Windisch, direktorica Zavoda za turizem Maribor – 
Pohorje, 

• ga. Simona Hauptman, vodja oddelka JSKS, svetovalka za vinogradništvo in 
razvoj podeželja 

 
Metki in škratu Jonatanu bo pri predstavitvi poti priskočila na pomoč ga. Janja 
Viher, s stani nosilcev projekta; Zavoda za inovativnost in podjetništvo in v vlogi predstavnice Štajerske 
turistične zveze.  
 
Ob 10.00 uri  ( pohod po 2 in 11 km poti ):Metka in škrat Jonatan se prepustita Društvu za promocijo 
nordijske hoje Odriv, nosilcu projektu Vinotor, ki letos slavi svojo 10. obletnico in ge. Piki Hermini 
Radmilovič, ki bo podala navodila o poteku današnjih 2 poti (krajši za najmlajše in daljši za mlade po srcu).  



                                                                                                                           
  

                                          

 
 
 

Potek poti in spremljevalni program:  
 
 
Ob poti bomo spoznali nekaj zanimivih informacij o Jabolčno 
sadni poti, o jabolku, o kmetijah ob poti, lahko bomo poiskali 
tudi kakšen zaklad.  
Na kmetijah, kjer bomo postali, pa bomo imeli možnost 
poskusiti jabolka, jabolčni sok in lahko se bomo preiskusili tudi 
pri spoznavanju sestavin za pripravo kakšnega peciva iz jabolk. 
 
Potek krajše poti vodi do kmetij Jarc, Jamnik, Valdhuber, 
Mukenauer in Pliberšek. 
Potek daljše poti pa vodi do kmetij Šerbinek, Kren, Leber-
Vračko, Vdovič, Knaus, Elšnik, Jarc, Jamnik, Valdhuber, 
Mukenauer, Pliberšek.  
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------- 
Nekaj o nastanku Svečinske jabolčne in sadne poti:  
 
V projektu FLAGSHIP PRODUCTS smo v sodelovanju z avstrijskim partnerjem Tourismusregionalverband 
Oststeiermark ter s slovenskimi in avstrijskimi nosilci ponudbe pristopili k razvoju pilotne Svečinske 
jabolčne in sadne pot. Zraven trasiranja in vsebinskega koncipiranja, intenzivnih razgovorov s ključnimi 
deležniki, bilateralne uskladitve celostne komunikacijske podobe in informiranja, Zavod za inovativnost in 
podjetništvo v projektu razvija turistični produkt Jabitour, s tematskimi različicami:  

• prijaznimi za pohodnike (nordijsko hojo v sodelovanju z Vinotour) z učno doživljajskimi dodatki na 
poti,  

• kolesarje in e-kolesarje (v sodelovanju z WineBike),   

• geocaching,  

• ponudbo za »vozičkanje«, torej najmlajše in za gibalno ovirane ciljne skupine in obiskovalce, ki bodo 
Svečinsko jabolčno in sadno pot obiskali z osebnim prevozom.  

V promocijske in informativne namene sta izdelana ilustrirani turistični zemljevid in informativna tabla. V 
sodelovanju z LTFE UL  iz Ljubljane pa razvijamo tudi aplikacijo za pametne telefone.  
Projekt FLAGSHIP PRODUCTS gradi na izjemnem pomenu strateškega in izvedbenega povezovanja 
turizma, kmetijstva, razvoja podeželja in gastronomije, ki je v projektu zastavljeno skozi razvoj vodilnih 
regijskih produktov in ustvarjanje trajnostnih učinkov ponudbene edinstvenosti in odličnosti brez meja, 
kar pomeni, da v projekt vključujemo tako partnerje na slovenski, kakor avstrijski strani in tudi po svojem 
zaključku gradi na trajnosti. 
 
Za vprašanja in dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago (Janja Viher, m: 031 66 99 49, e: 
janja.viher@zipiie.eu). 
 
Vljudno vabljeni,         Svečina, 13. 2. 2020 
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