
 
O B Č I N A   P O L J Č A N E  

O b č i n s k a  u p r a v a   

Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon:   02 8029  220   fax: 02 8029 226 

 
Spoštovani, 

 
v sredo, 2. 10. 2019, ob 17. uri pripravljamo v Razvojnem centru narave, Bistriška 68, 

Poljčane, 
 

2. SREČANJE, katerega tematika bo "RAZVOJ TURIZMA V OBČINI POLJČANE". 
 

Meseca junija smo vas povabili na prvo tovrstno srečanje (okroglo mizo) in že takrat smo 
napovedali, da v jesenskem času nadaljujemo.  
Tokratna tematika bo:  

- Predstavitev promocijskega filma, ki je nastal v okviru projekta »Doživetja med 
Pohorjem in Bočem« 

- Predstavitev spletne strani, nastale v projektu »Po poteh naravne in kulturne 
dediščine Dravinjske doline« 

- Uresničitev idej iz prvega srečanja 
- Predlog novega načina povezovanja v smislu RAZPRŠENEGA HOTELA – predstavitev 

primera dobre prakse  
- Zbiranje pobud udeležencev 
- Razno  

 
Na dogodek ste vabljeni vsi občani in vsi tisti, ki bi želeli podati predlog o nadaljnjem razvoju 
turizma v Poljčanah in Dravinjski dolini, opozoriti na pomanjkljivosti, morebitne izboljšave, 
opomniti na posebnosti kraja, ki še niso prepoznavne in predstaviti svoj pogled na možnosti 
razvoja turizma in s turizmom povezanih dejavnosti.  
 
Prosimo, da vabilo prenesete članom društev, sodelavcem, prijateljem in vsem, ki bi jih 
utegnila obravnavana tematika zanimati. Veseli bomo vaših predlogov, ki nam bodo 
pomagali sooblikovati naš kraj v turistično destinacijo in začrtati temelj nadaljnje strategije 
razvoja turizma občine Poljčane.  
 
V primeru, da se dogodka ne morete udeležiti, pa bi radi podali predlog, lahko le tega 
posredujete pisno na naslov: jelka.hribernik@poljcane.si .  
 
Okroglo mizo bova vodili: 

- Spomenka Vodopivec, univ. dipl. prav. s pooblastili direktorja občinske uprave 
- Jelka Hribernik, org. posl. gost., strokovna sodelavka. 

 
V pričakovanju vašega sodelovanja vas lepo pozdravljam 
 Občina Poljčane  

Jelka Hribernik, org. posl. gost. 
Posredovati: 

- Predsednikom društev v občini Poljčane  
- Občinska uprava 
- Arhiv  

mailto:jelka.hribernik@poljcane.si

