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Webinar 
Priprave občin na turistično sezono v luči COVID-19 

petek, 15.5.2020 ob 10.00, v okolju ZOOM 

 

Spoštovane, spoštovani, 

Na prvi seji je novoustanovljeni strokovni svet za turizem sprejel predlog dodatnih ukrepov za pomoč 

turizmu po obdobju epidemije. V prihodnjih dneh bo svet skupaj s predstavniki nacionalnega inštituta 

za javno zdravje pripravil predlog zaščitnih standardov, ki bodo določali izvajanje gostinskih in 

turističnih storitev. Zato smo povabili Direktorico Direktorata za turizem, da z občinami deli vsebine, 

ki bodo v prihodnje naslavljale izzive pred katerimi je ta, tudi za občine izredno pomembna 

gospodarska dejavnost. Povabili smo tudi zunanje strokovnjake, ki bodo z vami delili svoje poglede in 

predloge, kako se lahko občine in njihove organizacije s področja turizma, kar najbolje pripravijo na 

novo, še nepoznano turistično poglavje. Dogodek bo moderiral predsednik komisije SOS za turizem 

Peter Misja. 

Program: 

1. Del –Ukrepi strokovnega sveta za turizem in promocijske usmeritve z državne ravni 

• Peter Misja, predsednik komisije SOS za turizem, uvod moderatorja (5 min) 

• mag. Helena Cvikl, direktorica Direktorata za turizem (10 min) 

• Ana Savšek, STO (10 min) 

• Razprava 

2. Del – Pogledi in vprašanja lokalnih turističnih strokovnjakov 

• Klemen Langus, Skupnost Julijske Alpe (10 min) 

• Domen Vogelsang, Zreče-Rogla (5 min) 

• Gregor Jarkovič (5 min) 

• razprava 

3. Del – Usmeritve in priporočila zunanjih strokovnjakov 

• Dr. Emil Juvan, Fakulteta za turistične študije - Turistica (5 min) 

• Dr. Urška Starc Peceny, vodja programa Turizem 4.0, Arctur (5 min)  

• Miša Novak, Alohas (5 min) 

• Razprava  
 

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne, saj vam vabilo v spletno predavalnico pošljemo na vaš e-

naslov iz prijavnice. Prijave zbiramo do četrtka do 9.00 ure oz. do zapolnitve mest na povezavi: 

https://skupnostobcin.si/dogodek/priprave-obcin-na-turisticno-sezono-v-luci-covid-19/ 

Prijazno vabljeni in lep pozdrav. 
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