
 
 
 
 
 
 

Projekt SPOT Svetovanje Obalno-kraška regija je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije. 

 

Koper, 7.05.2021 
Spoštovani! 

 
SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije organizira in vabi na brezplačen dogodek: 

 
 »Izmenjava dobrih praks in priložnosti na področju turizma«, 

ki se bo odvijal v četrtek, 10.6.2021 v prostorih Vinske Fontane v Marezigah.   
 
Na področju turizma nas po korona času čakajo izzivi, obenem pa priložnosti za inovativnost, sodelovanje, 
povezovanje in ustvarjanje uspešnih lokalnih zgodb na področju turizma.   
 
Z namenom izmenjave dobrih praks in priložnosti ter povezovanja ponudnikov na področju turizma, vas SPOT 
Svetovanje Obalno-kraške regije vabi na dogodek »Izmenjava dobrih praks in priložnosti na področju 
turizma«, katerega rdeča nit bo »Trajnost in inovativnost za nove čase v turizmu«. 
 
Za vas smo pripravili dogodek, na katerem se bomo mrežili, se izobraževali o trajnostnem turizmu, spoznavali 
dobre prakse in skozi delo v skupinah iskali nove priložnosti na področju turizma. 
 

7:45 – 8:00 Zbiranje udeležencev na lokaciji Vinska fontana Marezige 

8:00 – 8:30 Mreženje ob Istrskem zajtrku 

8:30 – 8:40 Uvodni pozdrav SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije 

8:40 – 8:50 Pozdrav in predstavitev Vinske fontane Marezige 

8:50 – 9:30 Predstavitev udeležencev  

9:30 – 10:30 Dobre prakse na področju povezovanja lokalnih ponudnikov in digitalizacije: 

- Turistična zadruga Zakladi Istre, z.o.o.; Mateja Kozlovič Hrvatin 

- Tadej Rogelja in Miha Bratec, Asistenta in raziskovalca na UP FTŠ - Turistica 

Dogodek bo vodila Marjana Grčman, urednica oddaje Na lepše in novinarka. 

10:30 – 11:30  Predavanje Kako biti trajnostni turistični ponudnik, Tina Hedi Zakonjšek, Zavod GoodPlace 

11:30 – 12:00 Odmor  - mreženje ob kavi in prigrizku 

12:00 – 12:30  Trendi razvoja trajnostnega turizma pred in po COVID-19 epidemiji, dr. Marko Koščak, Studio MKA d.o.o. 

12:30 – 13:00 Kreativno delo v skupinah, dr. Marko Koščak, Studio MKA d.o.o. 

13:00 – 13:30  Rezultati in zaključki diskusije 

13:30 – 14:30 Kosilo in čas za izmenjavo dobrih praks ter mreženje 

 
Prijave sprejemamo prek spletne prijavnice https://forms.gle/AdUmst8WnXJqN2Lb9  do 1.6.2021 oz. do 
zasedbe prostih mest. Število mest je omejeno, zato s prijavo pohitite. Prednost pri prijavi imajo podjetniki in 
podjetnice iz Obalno-kraške regije. 
 
V primeru slabih epidemioloških razmer bomo prijavljene udeležence obvestili o spremenjenem načinu izvedbe 
dogodka. 
 
Dodatne informacije: SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije:  05 66 258 34, e-pošta: marija.rogan-sik@pgz-
slo.si  ali 05 66 37 582, e-pošta: vlasta.starc@rrc-kp.si.  
 
Udeleženci dogodka morajo upoštevati vse ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) po navodilih 
izvajalca dogodka za preprečevanje širjenja bolezni  COVID-19 v R Sloveniji. Prepričani smo, da bomo z ustreznim 
ravnanjem vsakega posameznika dogodek izvedli tako, da se bomo vsi počutili varno in prijetno. 
 
 
Veselimo se srečanja z vami. 

SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije 
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