PROGRAM AKTIVNOSTI TZS IN ZGS NA SEJMU NATURO 2019

VABILO
Turistična zveza Slovenije pripravlja osrednjo predstavitev. Pod njenim okriljem bodo svojo
dejavnost in ponudbo predstavila regijske turistične zveze ter številna lokalna turistična
društva iz celotne Slovenije. Poskrbela bodo za živahno sejemsko vzdušje, obiskovalcem pa
predstavila kulturne posebnosti ter ponudila v pokušnjo izvrstne kulinarične lokalne dobrote.
Turistična zveza Slovenije skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije daje poseben poudarek
rekreacijski in turistični rabi gozdov.
Turistična zveza Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije bosta v sodelovanju z Gozdarskim
inštitutom Slovenije in Zvezo tabornikov Slovenije ter nekaterimi vladnimi in nevladnimi
institucijami, ki so vključene v kodeks »Obisk v naravi« pripravil zanimivo razstavo »Turizem,
gozd, kultura« ter predstavitev obiskovanja narave in uživanje njenih danosti. Turistična
zveza Slovenije skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije je pripravila za obiskovalce sejma še
predstavitev 21 tematskih poti (»Naj tematske poti 2018«).
Obiskovalci se bodo lahko prepustili meditacijam v gozdu, pripovedovanju zgodb o
doživljanju gozda, ki bo potekalo ob tabornem ognju, v okviru Gozdne akademije in Zavoda
za gozdove bodo organizirali tudi delavnice Gozdne pedagogike.
AKTIVNOSTI:
1/ MEDITACIJE V GOZDNEM PROSTORU – GOZDNA KOPEL
Marija Imperl, Društvo za trajnostni razvoj in osebnostno rast – Institut Treelogy
Termini:
- v petek dopoldan najmanj 3x po pol ure (otroci iz vrtca)
- v soboto dopoldan in popoldan (družine in posamezniki)
2/ PRIPOVEDOVANJE ZGODB / Zunaj pred halo B
Tone Lesnik, Prosilva Slovenije
Termini:
- v petek dopoldan najmanj 3x po pol ure in popoldan
- v soboto dopoldan
- v nedeljo dopoldan
3/ GOZDNA PEDAGOGIKA / Zunaj pred halo B
- Dr. Urša Vilhar, Gozdna akademija
- Predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije
Termini:
- v petek dopoldan najmanj 3x po pol ure in popoldan
- sobota dopoldan

PREDAVANJA, POSVETI:
- Petek, 12. 4. 2019 ob 12.00 – 13.00 / dvorana 2
Predavanje: Rezultati projekta »Priprava strokovnih izhodišč za turistično in rekreacijsko
rabo gozdov« v okviru projekta Ciljnega raziskovalnega programa – CRP »Zagotovimo.si
hrano za jutri«
Predava: dr. Urša Vilhar, Gozdarski inštitut Slovenije
Organizator: Gozdarski inštitut Slovenije
Vabljeni:
- lastniki gozdov
- planinska društva
- turistična društva
- lovske družine
- turistični zavodi, LTOji, TICi
- širša javnost
- Sobota, 13. 4. 2019 ob 11.00 – 12.00 / dvorana 2
Posvet: Turizem v gozdnem prostoru
Primer dobre prakse »Po sledeh vodomca - Turistično društvo Cer«
Predava: Jože Prah Zavod za gozdove Slovenije in predstavnik TD Cer
Organizator: Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in Turistično društvo Cer
Vabljeni:
- lastniki gozdov
- planinska društva
- turistična društva
- lovske družine
- turistični zavodi, LTOji, TICi
- širša javnost
- Nedelja, 14. 4. 2019 ob 11.00 – 12.00 / dvorana 2 - ODPADE
Posvet: Turistični spominki in darila s področja kulinarike in gastronomije
Predava: dr. Janez Bogataj
Organizator: Turistična zveza Slovenije
Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem IGCAT je Sloveniji podelil naziv
Evropska gastronomska regija 2021. V projektu kandidature Slovenije za ta naziv sodeluje tudi
Turistična zveza Slovenije (TZS) s projektom kulinaričnih in gastronomskih spominkov, ki ga bo izvedla
v naslednjih letih za turistične regije Slovenije.
V letu 2019 bo TZS razpisala javni natečaj za izbiro kulinaričnih in gastronomskih spominkov za
Termalno Panonsko Slovenijo. Kulinarični in gastronomski spominki so posebna spominkarska zvrst,
ki vključuje živila, jedi in pijače ter kulinarične pripomočke, ustrezno urejene, oblikovane in
opremljene za spominkarsko ponudbo. Namen projekta ni samo v razvoju in pestrejši ponudbi te
vrste spominkov, temveč tudi v vključitvi najboljših na mednarodno spletno stran, kar bo pomemben
prispevek k njihovi razpoznavnosti in prodaji.

Vabljeni:
- turistična društva
- turistični zavodi, LTOji, TICi
- širša javnost

