
 
 

Maribor, 12. marec 2015 

 

ČLANICAM IN ČLANOM KOMISIJE ZA TURIZEM in 

VABLJENIM 

 

VABILO 

 

vabimo vas na sestanek Komisije za turizem, ki bo 

v četrtek, 26. marca 2015 ob 10.00 uri v sobi Kozolec, Orehov gaj, Ljubljana 

 

Predlog dnevnega reda je: 

1. Spremembe Zakona o spodbujanju razvoja turizma,  

2. Turistične kooperative,  

3. Travelstarter, priložnosti množičnega financiranja lokalnih turističnih projektov 

4. Kaj lahko igrifikacija turizma stori za vašo občino, s praktičnim primerom 

5. Razno 

 

K aktivni udeležbi smo povabili:  

 Mag. Marjana Hribarja, direktorja DTI – h kratki predstavitvi sprememb ZSRT z vidika 

»osamosvajanja« oz. razdvajanja STO iz SPIRIT in s tem povezane časovnice ter nadaljnjih 

načrtovanih aktivnosti glede sprememb ZSRT. 

 Državnega sekretarja Tadeja Slapnika – k predstavitvi koncepta turistične kooperative, skupaj z 

Urošem Budo, ki že ima praktične izkušnje na tem področju, SOS pa ima interes občine seznaniti z 

možnostmi in priložnostmi organiziranja turizma v obliki kooperative ter izvedbe pilotnega 

projekta 

 Blaža Jemca, soustanovitelja Trevelstarter – da predstavijo možnosti in pogoje uporabe inovativne 

platforme, ki so jo razvili z namenom podpore lokalnim turističnim projektom s pomočjo 

množičnega financiranja in kako, če sploh, lahko tudi občine v Sloveniji s svojimi LTO-ji ali zavodi 

za turizem uporabijo Travelstarter 

 Žigo Novaka – da predstavi igrifikacijo, oz. LARP (life action role playing) in kakšne priložnosti 

ponuja pri razvoju turističnih proizvodov, kaj to pomeni za kulturno dediščino, kot so npr. 

gradovi, samostani ipd… 

 k točki razno smo prejeli tri pobude (1. kdo so interpretatorji v turizmu; 2. pobuda za upoštevanje 

socialnih prispevkov sobodajalcem in 3. zelena shema slovenskega turizma) 

 

Vabljeni so udeležbo potrdili. Članice in člane komisije prosimo, da prisotnost (oz. morebitno 

odsotnost) sporočite na e-mail naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si ali po telefonu 02 234 15 00 

najkasneje do 23. marca 2015. Sestanek je odprtega tipa, tako da se ob članicah in članih Komisije za 

turizem sestanka lahko udeležijo tudi drugi zainteresirani predstavniki iz občin članic SOS (po 

obveznem predhodnem dogovoru s sekretariatom SOS, da ne bo zadrege s prostorom). 

 

Vljudno vabljeni in lep pozdrav, 

 

Pripravila:       Peter Misja, l.r. 

Saša Kek      Predsednik komisije SOS za turizem 

http://orehovgaj.si/kje-smo/
https://www.travelstarter.com/
mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
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Vabljeni: 

- članice in člani komisije za turizem 

- Tadej Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika Vlade RS 

- Marjan Hribar, direktor Direktorata za turizem in tuje investicije, MG s sodelavci 

- Uroš Buda, namestnik direktorja Zavoda Gostoljubnost slovenskih domov 

- Blaž Jemc, soustanovitelj Travelstarter 

- Žiga Novak, razvojnik igrifikacije v turizmu  

- Jana Apih, Tovarna trajnostnega turizma – Goodplace 

- Maja Pak, SPIRIT 

- Diana Madžarac, MGRT 

- drugi zainteresirani predstavniki občin članic SOS 

 

Gradivo: 

k 1. točki: 

- Besedilo ZSRT-B (besedilo poslano Uradnemu listu) 

k točki razno: 

- Zelena shema SLOVENIA GREEN - predlog v pregled Delovni skupini 22-10-2014 

- pobuda sobodajalci PREDLOG ZA UPOŠTEVANJE SOCIALNIH PRISPEVKOV 

SOBODAJALCEM 


