
 
 

Maribor, 17. februar 2016 

 

ČLANICAM IN ČLANOM KOMISIJE ZA TURIZEM  

ZAINTERESIRANIM OBČINAM ČLANICAM SOS 

VABLJENIM 

 

VABILO 

 

vabimo vas na Delavnico na temo razvoja slovenskega turizma 

v torek, 15. marca 2016 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Medvode 

v mali dvorani Športne dvorane Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4 

 

Na 3. seji komisije za turizem se bomo posvetili le eni temi in to razvoj slovenskega turizma. Letos se 

izteka Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016, katerega vizija je bila zapisana kot: »V letu 

2016 bo turizem v Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešen gospodarski sektor 

narodnega gospodarstva ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu.« Smo to 

dosegli, bi lahko več, kako, kaj o tem menijo posamezne občine, mikro-destinacije, kakšne smernice 

nam rezultati kažejo za prihodnje obdobje, smo vzpostavili partnerstvo za trajnostni razvoj…? 

 

Povabili smo Evo Štravs Podlogar, direktorico Direktorata za turizem, da nam na kratko predstavi 

nacionalno oceno doseženih ciljev strategije ter morebitnimi izhodišči, načrti za pripravo in časovnico 

nove strategije. Z enakim namenom smo povabili tudi Majo Pak, direktorico Slovenske turistične 

organizacije, da z vidika STO oceni minulo delo in razkrije načrte za naprej. Uvodne misli bo z nami 

delil tudi Peter Misja, v vlogi predsednika Turistične zveze Slovenije in predsednika Komisije SOS za 

turizem.  

 

Nato ste na vrsti vi, predstavniki posameznih občin aktivnih na področju turizma, da ocenite preteklo 

4-letno obdobje v vaši mikro-destinaciji, kakšna so bila vaša pričakovanja, kaj ste dosegli in še ne, kje 

ste bili dobri ali celo odlični in kje manj, s katerimi izzivi se v vaših lokalnih okoljih srečujete, ali 

poznate rešitve, imajo te rešitve skupen imenovalec,… povabili smo dr. Majo Uran Maravić in Jano 

Apih, strokovnjakinji z bogatimi izkušnjami na področju turizma, ki bosta moderirali razpravo in 

skrbeli za kreativno vzdušje s ciljem, da vaše želje in potrebe smiselno ubesedimo v obliko izhodišč 

oz. priporočil lokalnih skupnosti pripravljavcem nove strategije.  

 

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 9. 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://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/Turizem-strategije_politike/Strategija_turizem_sprejeto_7.6.2012.pdf
mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si
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Vabljeni: 

- članice in člani komisije za turizem 

- Eva Štravs Podlogar, direktorico DTI  

- Maja Pak, direktorico STO 

- Maja Uran Maravić in 

- Jana Apih, Tovarna trajnostnega turizma – Goodplace 

- drugi zainteresirani predstavniki občin članic SOS 


