
Doživite vrednote Sveta Evrope:

-  človekove pravice,
-  kulturno raznolikost,
-  medkulturni dialog in
-  čezmejne izmenjave.

Certifikat Kulturna pot Sveta Evrope je jamstvo odličnosti.

KULTURNE POTI
SVETA EVROPE
V SLOVENIJI
»Potujte in odkrivajte bogato in raznoliko evropsko 
dediščino skozi poti skupne zgodovine in dediščine.«

Projekt Interreg Mediterranean BEST MED se osredotoča na 
trajnostni turizem na območju Sredozemlja.
 
Med izvajanjem projekta je bil razvit trajnostni model za
kulturne poti, ki povezuje obmorske in celinske destinacije 
v boju proti sezonskosti in masovnemu turizmu.



Poti oljčnih dreves so poti, ki 
temeljijo na temi oljke, 
univerzalnega simbola miru. 
Prisotnost oljke ni zaznamovala
le pokrajine, ampak tudi 
vsakdanje življenje prebivalcev 
Sredozemlja.

Popotnik lahko izkusi 
civilizacijo oljk in se 
seznani:
- z oljčniki,
- z izdelki iz oliv in
- s tradicijo oljkarstva.

»Te poti vas popeljejo v svet 
oljk, kjer čas teče počasi.«

Oljčniki v Goriških Brdih

POTI
OLJČNIH DREVES

Kulturna pot Sv. Martina 
povezuje kraje, ki so 
zaznamovali življenje in 
čaščenje tega slavnega 
svetnika. Vodi od 
Szombathelyja na Madžarskem, 
rojstnega kraja sv. Martina, 
preko Slovenije do Pavie v 
Italiji. Nadaljuje se v Francijo do 
mesta Tours, kjer je pokopan in 
do kraja Candes-Saint Martin, 
kjer je sv. Martin umrl.

Cilj poti je:
- vzajemna delitev za bolj 
humano in etično Evropo 
ter
- spoznavanje skupne 
kulturne dediščine 
povezane z sv. Martinom.

»Doživite raznoliko kulturno 
izmenjavo, ki bo obogatila 
naše sobivanje ter naredila 

Evropo bolj prijazno in 
humano.«

Cerkev sv. Martina v Kamnici

Cerkev sv. Martina v Zrečah

VELIKA EVROPSKA
KULTURNA POT 
SV. MARTINA TOURSKEGA 
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POT EVROPSKIH
POKOPALIŠČ

Pokopališča so sveti in čustveni 
kraji, hkrati pa so pričevalci 
lokalne zgodovine mest in 
krajev. So pomemben del naše 
materialne dediščine zaradi 
svojih del, skulptur, gravur in 
celo zaradi urbanističnega 
načrtovanja.

Pokopališča pripovedujejo o:
- kulturi,
- zgodovini in
- dediščini
Evropejcev s:
- spomeniki,
- pomembnimi osebnostmi in
- običaji.

»Razkrile se bodo zgodbe
o življenju. Kajti vsaka oseba, 

ki je živela tu, je zapustila 
zgodbo.«

Pokopališče Žale v Ljubljani

Pokopališče Pobrežje v Mariboru

Pot Iter Vitis je posvečena 
vinski pokrajini in dediščini 
pridelave vina, ki je skovala
celotne civilizacije. Spoštuje 
biotsko raznovrstnost vina in 
poudarja njegovo edinstvenost 
v globaliziranem svetu. V 
Sloveniji kulturni krajini dajejo 
edinstven pečat majhni 
vinogradi s številnimi 
zidanicami.

Odpravite se na
potovanje po:
- starodavnih vinogradih,
- slikoviti pokrajini,
- živahnih vaseh in
- vinskih kleteh. 

»Vinogradniške pokrajine 
pričajo o bogastvu okolja, ki 
si zasluži, da ga obiščete in 

doživite.«

VInogradi v Goriških Brdih

Zidanica na Dolenjskem

POT
ITER VITIS
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POTI
IMPRESIONIZMA

Začetek 20. stoletja je bilo eno 
najplodovitejših umetniških 
obdobij v slovenski zgodovini. 
Impresionizem povzdigne 
krajino in prizore 
vsakdanjega življenja ter 
razkriva raznolikost Evrope 
skozi odrske vtise njenih 
pokrajin.

Pot združuje pomembnejša 
mesta, povezana z 
impresionizmom:
- kraje, kjer so živeli slikarji,
- kraje, ki so jih navdihnili, in 
- muzeje, kjer so njihova 
dela razstavljena.

»Impresionizem ponazarja 
veselje do življenja, ki ga 

poudari njegova popolna 
harmonija z naravo.«

Ivan Grohar, Triglavsko pogorje, (1908),
Narodna galerija

Matija Jama, Bled, Narodna galerija

Gibanje Art Nouveau si je 
prizadevalo za umetnost, ki bi 
ustrezala modernemu načinu 
življenja in lepoti vsakdanjega 
življenja. Kulturna pot v 
Ljubljani povezuje 
najpomembnejše spomenike 
artnouveauja.

Nov umetnostni slog je 
zaznamoval vse zvrsti 
umetnosti:
- arhitekturo,
- slikarstvo,
- kiparstvo,
- uporabne umetnosti in
- glasbo.

»Najvišji cilj gibanja Art 
nouveau je bilo celostno 

umetniško delo.«

Zmajski most čez Ljubljanico

Artnouveaujevska arhitektura v Ljubljani

RÉSEAU ART 
NOUVEAU 
NETWORK
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KULTURNA POT 
SV. CIRILA IN 
METODA

Pot Cirila in Metoda predstavlja 
sklop poti, usmerjenih v 
potovanje po stopinjah svetih 
Cirila in Metoda ter njunih 
privržencev. 
Ta dva najvplivnejša misijonarja 
sta imela glavno vlogo pri 
uvajanju krščanstva in razvoju 
kulture v slovanskih državah.

Pot Sv. Cirila in Metoda 
združuje:
- kraje,
- dediščino,
- kulturne ustanove in
- turistične znamenitosti.

»Podoživite misijone 
svetega Cirila in Metoda 

ter prepoznajte njuno 
velikodušno delo v 
sodobnem svetu.«

Cerkev sv. Trojice v Hrastovljah

Cerkev sv. Klemena v Mojstrani

Poti reformacije poudarjajo 
povezovalni značaj reformacije, 
hkrati pa spodbujajo vrednote 
solidarnosti, gostoljubnosti, 
medkulturnosti in 
sodelovanja. Poti sestavljajo 
točke, kjer so svoje sledi pustili 
prizadevni slovenski 
reformatorji in postojanke, ki 
tvorijo današnjo versko 
skupnost evangeličanske in 
reformirane veroizpovedi.

Zapuščina reformacije sega 
od:
- zgradb,
- pisnih dokumentov,
- prizorišč zgodovinskih 
- dogodkov,
- umetniških del, muzejev in 
razstav do
- kulinarične tradicije, glasbe, 
legend in praznovanj.

»Izkoristite priložnost 
izkusiti medsebojno 

povezanost in različne 
vrednote nacionalnih 
gibanj reformacije«

Evgaličanska cerkev v Murski Soboti

Velenjski grad

POTI
REFORMACIJE
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KULTURNE POTI SVETA EVROPE V SLOVENIJI

Založnik: Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Urednici: Katja Kokot, dr. Maja Turnšek

Grafični oblikovalec: Reklame Žarn

Avtorji fotografij: Jošt Gantar, Marko Pršina, Nejc Fon, 
Andrej Tarfila, Damijan Simčič, Vojka Cestnik, 
Ernad Ihtijarević, Aleš Fevžer, Blaž Zupančič, Jaka Arbutina, 
Matjaž Vidmar, Rok Breznik, Janko Dermastja, Borut Križ

Viri fotografij: www.slovenia.info, www.visitmaribor.si, 
Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, Arhiv ZTKMŠ Brda

Lektura : Amidas d.o.o.

Tisk: CICERO, Begunje, d.o.o.

Naklada: 1350 kosov

Brošura Kulturne poti Sveta Evrope v Sloveniji je nastala v 
okviru projekta Interreg Mediterranean BEST MED. 
Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. 

Celoten opis projekta Interreg BEST MED je na voljo na 
uradni spletni strani: 

https://best-med.interreg-med.eu

Železnodobna pot po Podonavju 
združuje arheološko dediščino 
Podonavja zadnjega tisočletja 
pred našim štetjem (približno 
od 800 pr. n. št. do leta 0). 
To je bilo obdobje velikih 
tehnoloških in družbenih 
sprememb, ki so vplivale tudi 
na razvoj ozemlja današnje 
Slovenije.

Železnodobna pot po 
Podonavju ponuja:
- arheološke muzeje in 
muzeje na prostem,
- rekonstruirane objekte in
- arheološke poti v naravi. 

»Pokrajine preteklosti in 
osupljive arheološke najdbe 
čakajo na ponovno odkritje.«

Arheološka razstava Dolenjskega 
muzeja Novo Mesto

Arheološka pot Cvinger

ŽELEZNODOBNA
POT PO 
PODONAVJU
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