
 
 

 

Pustolovski park Betnava (PPB)! 

 

PPB od leta 2012 upravlja podjetje Evod, obratovanje športnih objektov in elektro vzdrževalna dela, 

Vodušek Jože, s.p.. Zaradi upokojitve lastnika, vso opremo parka, predvsem pa utečen posel, ponujamo 

zainteresirani javnosti. 

Park je lepo urejen in nudi pustolovščine na sedmih progah, ki so speljane na različnih višinah pod 

krošnjami dreves. Proge so primerne za otroke od treh let naprej pa do pravih adrenalinskih 

navdušencev. Vsa oprema parka (proge, podesti, mreže, varovalni sistem na progah, čelade, pasovi,..) 

je bila redno letno vzdrževana in omogoča takojšnje nadaljevanje dejavnosti. Pred dvema letoma je bil 

na proge nameščen najsodobnejši varovalni sistem, ki omogoča najvišjo raven varnosti za uporabnike. 

PPB je skozi leta obratovanja ter dobrega gospodarjenja pridobil ugled v ožji in širši okolici, katere 

pokazatelj so bile zadovoljne stranke, ki so se rade vračale. Veliko smo sodelovali tudi z osnovnimi in 

srednjimi šolami ter zainteresiranimi turističnimi agencijami. 

Gozd, kjer se nahaja PPB, upravljajo Slovenski državni gozdovi d.o.o., s katerimi imamo sklenjeno 

pogodbo do konca leta 2024 (z možnostjo podaljšanja). Letni strošek najema znaša 480€ in je za leto 

2020 že poravnan. 

Največje prednosti, ki jih ima PPB v primerjavi z ostalimi in so dodana vrednost za prevzemnika: 

- Tradicija delovanja več kot 10 let  

- Odlična lokacija in dobri najemni pogoji 

- Prepoznavnost v regiji in širše 

- Rast tujih gostov v zadnjih letih 

- Kontinuiran trend rasti prihodkov v zadnjih 3 do 5 letih 

- Sodobni varovalni sistem ter kvalitetna plezalna oprema 

- Enostavno in takojšnje nadaljevanje dejavnosti 

 

Želja lastnika je, da prevzemnik nadaljuje uspešno zgodbo PPB, ki omogoča uporabnikom adrenalinsko 

in zabavno doživetje v naravi, saj je bilo v to vloženega veliko dela, časa in ljubezni. 

Vse zainteresirane vabim, da pokličejo na telefonsko številko 041 253 467 (Rok Zupan) oziroma svoje 

povpraševanje pošljejo na elektronski naslov evod@telemach.net 

 

 

Rok Zupan l.r. 

za e-VOD, Vodušek Jože, s.p. 
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