OBČINA TREBNJE
Goliev trg 5
8210 Trebnje
(07) 34 81 100, 34 81 120

Mobilni portal: http://activeslovenia.mobi
http://activeslovenia.mobi
REGIJSKA MREŽA TEMATSKIH POTI
HERITAGE TRAILS NET

www.sloveniawww.slovenia-heritage.net

http://activeslovenia.mobi

POHODNE POTI
KOLESARSKE POTI

Vodič po mobilni aplikaciji
Ob izbiri ene od štirih tematskih poti, ki nas zanima (pohodništvo,
kolesarjenje, jahanje ali veslanje) se nam prikažejo vse možnosti
izdelanih izletniških poti, katere podrobnosti se nam opišejo nadalje ob
naslednji izbiri.
Izbrano izletniško pot aplikacija prikaže na zemljevidu, kjer se lahko
seznanimo tudi z natančno lokacijo in opisom ponudbe, ki se nahaja ob
poti. To so razna gostišča, namestitve, znamenitosti in ostale turistično
zanimive ponudbe, ki bogatijo že tako dobro izbrane poti po jugovzhodu
Slovenije.
S posebno idelanimi ukazi se lahko premikamo po zemljevidu glede na
željeno smer, kjer se nam prikaz prilagodi glede na velikost izbranega
merila.
Na ekranu se lično prikazujejo tudi fotografije zanimivosti, da jih ob
občudovanju lepot ob poti slučajno ne zgrešiite.

JAHALNE POTI
VODNE POTI

Regijska mreža tematskih poti »Heritage Trails Net« je nov
turistični produkt, ki sledi novim
smernicam v turizmu. Mednje
sodi »zeleni turizem«, ki združuje
obstoječo ponudbo z naravno in
kulturno dediščino ter aktivnim
preživljanjem prostega časa.
Inovativnost projekta je
informacijska podpora produkta
z interaktivnim spletnim in
mobilnim portalom, ki ga delno
financira Evropski sklad za
regionalni razvoj.

Informacije o
tematskih poteh
neposredno pri
odkrivanju
podeželja

www.sloveniawww.slovenia-heritage.net

Informacije, zanimivost ob poti na in
interaktivnem zemljevidu

V skupni operaciji sodeluje kar 19 občin Jugovzhodne Slovenije: Občina Trebnje (nosilka projekta), Mestna občina Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice,
Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna Peč, Mokronog–Trebelno, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice in
Žužemberk.
Operacijo delno financira Evropska unija. Izvaja se v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Evropska unija financira izvedbo operacije v višini največ 85% upravičenih
stroškov operacije.
Izvajalec operacije: IGEA d.o.o. z izvajalci: KOMPAS NOVO MESTO d.o.o., RIC BELA KRAJINA, RC KOČEVJE, STUDIO 5 Marko Kapus s.p., CREATIV PLUS d.o.o.,
OIKOS d.o.o. in RC NOVO MESTO d.o.o.
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