
 

 

 

 

                                                   

  
 

 

 
 
 

V sodelovanju s partnerji: 

Vabijo na posvet z naslovom: 
 
 
TEMATSKE POHODNIŠKE POTI V SLOVENIJI, 
 
ki bo v petek, 31. maja 2013, ob 9. uri, 
na gradu RAJHENBURG, Cesta izgnancev 3, 8280 Brestanica.  

Turistični proizvod pohodništva želi postati jasno definiran produkt aktivnih prostočasnih doživetij v naravi in kot tak še pomembnejši 
element komplementarne turistične in izobraževalne ponudbe na celotnem področju države. Tematske/naravoslovne oz. učne poti so 
pri nas najbolj pogost način interpretacije narave. Želimo si poslovni model o tematskih pohodnih poteh v Sloveniji. 

 

SLOGAN posveta:   TEMATSKE POTI NAS POVEZUJEJO IN UČIJO MANJ JE VE Č.  

 

Posvet se bo odvijal v sklopu projekta Popotnik, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

         



 

 

 

 

PROGRAM: 

   8:30 -   9:00  Prihod in registracija udeležencev 
   9:00 - 10:30  Plenarni del (pozdravi in predstavitve sistema tematskih poti v tujini in doma s priznanimi strokovnjaki iz tujine) 
 10:30 - 11:00  Odmor in ogled Naj poti iz leta 2011 in 2012 
 11:00 - 13:00  Delavnice: 1. Delavnica: Organizacija sistema tematskih poti v Sloveniji (sem spada tudi sistem vzdrževanja in označevanja tematskih poti, delitev poti, 

tematike, standardi, zakonodaja)  2. Delavnica: Trženje in financiranje tematskih poti (sem spada tudi poslovni model, vzdrževanje, vloga deležnikov, npr. države, lokalne 
skupnosti)  3. Delavnica: Promocija in celostna predstavitev tematskih poti (sem potem spadajo tudi virtualne in druge predstavitve, socialna omrežja, karte, publikacije, 
dogodki, sejmi, komunikacijski kanali...) 4. Delavnica:  Tematske poti in uporabniki (sem spada interpretacija narave in kulturne dediščine, gozdna pedagogika, pedagoški 
pomen, vodništvo, turizem, šport, pohodništvo, nacionalni interes, mednarodno povezovanje)  

13:00  - 14:00  Kosilo 
14:00  - 15:00  Zaklju čki delavnic in zaključki posveta 
15:00  - 17:00  Terenski ogledi: 1. Pot Trapistov,  Grad – trg – Grad  2. Gozdna pedagogika  3. Boštanj, Naravoslovna pot Azalea  

             17:00  Zaklju ček na gradu 

GRADIVO za posvet  je objavljeno na spletni strani: www.ktrc-radece.si  ,  www.kstm.si  

Prosimo vas za PRIJAVO   po e-pošti na info@cptkrsko.si   do 25. maja 2013.  Udeležba na posvetu je brezplačna.     

Dodatne informacije: Jože Prah, 041 657 560, prah.joze@volja.net , Ksenja Kragl, 051 655 936, ksenja.kragl@cptkrsko.si 

 
PRIJAVNICA ZA POSVET   z naslovom: TEMATSKE POHODNIŠKE POTI V SLOVENIJI, 31. 5. 2013  

IME IN PRIIMEK……………………………………….ORGANIZACIJA…………………………………………………NASLOV…………………………… 

TELEFON……………………………………………….E-NASLOV…………………………………………………… 
 
PRIJAVLJAM SE NA DELAVNICO: 
1       2         3       4                         Prosimo obkroži! 
PRIJAVLJAM SE NA TERENSKI OGLED: 
1       2         3                                  Prosimo obkroži!                                  Organizator si ob nesorazmerni razdelitvi udeležencev na delavnici ali poti, dovoli prerazporeditev. 


