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

Spletni portal: http://www.slovenia
http://www.sloveniawww.slovenia-heritage.net
REGIJSKA MREŽA TEMATSKIH POTI
HERITAGE TRAILS NET

Izbor poti glede na lokacijo na interaktivnem
zemljevidu
Izbor kolesarskih poti glede na opis

www.sloveniawww.slovenia-heritage.net

http://activeslovenia.mobi

POHODNE POTI
KOLESARSKE POTI
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.

Možnost prenosa poteka
poti na GPS naprave za
samostojno navigacijo po poti

Lestvica težavnosti
poti
uravnana pot do 30km brez
večjih vzponov

Animacija poteka
poti na 3D modelu terena

uravnana pot v dolžini
30-50 km s krajšimi ali enim
daljšim vzponom

pot v dolžini 50-70
km, z enim ali dvema daljšima
vponoma

pot v dolžini nad
70 km oziroma z več daljšimi
vzponi

www.sloveniawww.slovenia-heritage.net

Informacije o poti,
poti, ponudba in zanimivost ob poti, prikaz poti in
ponudbe na in
interaktivnem zemljevidu

Opis poti, višinski profil, fotografije zanimivosti...

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.

http://activeslovenia.mobi

