
  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.00 Uvodni nagovor ministra Zdravka Počivalška  
 
11.10 Ukrepi za pomoč gostinsko-turističnemu sektorju  za lažje soočanje s  

posledicami pandemije covid-19 ter javni razpisi s področja turizma (v 2019 – 
2021) s poudarkom na vodilnih destinacijah in digitalizaciji kulturne dediščine   
(Ksenija Flegar, v.d. generalne direktorice Direktorata za turizem) 

 
11.30 Primeri digitalizacije kulturne dediščine (3 vodilne destinacije) 
 
12.00 Javni razpisi s področja turizma v pripravi (Direktorat za turizem, MGRT) 
 
12.15 – 12.40 Razprava 
 
12.40 Kratek odmor 
 
12.50 Slovenija – zelena gastronomska destinacija  
           (Morana Polovič, Slovenska turistična organizacija) 
 
13.20 Evalvacija Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021  

(Peter Vesenjak, Hosting d.o.o.) 
 
13.45 – 14.00 Razprava 

 

PROGRAM DOGODKA: 

Spoštovani, 

v sklopu letošnjega MOS vas vabimo na posvet 

»Slovenski turizem po soočenju s pandemijo covid-19«, na katerem bomo predstavili ukrepe za 

pomoč gostinstvu in turizmu ter aktualne in načrtovane javne razpise s področja turizma. Posebno 

pozornost bomo namenili digitalizaciji objektov kulturne dediščine v vodilnih destinacijah ter se 

seznanili z nekaterimi primeri. Pogovarjali se bomo o Sloveniji kot zeleni gastronomski destinaciji ter 

vas seznanili z ugotovitvami evalvacije Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.  

 

KDAJ: 16. september 2021 od 11:00 do 14:00 

KJE: Mednarodni obrtni sejem Celje, Mala kongresna dvorana 

  Omogočeno bo tudi spremljanje dogodka v živo preko video prenosa.   

 

 

SLOVENSKI TURIZEM  
PO SOOČENJU S PANDEMIJO COVID-19 

 

Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA. 

Prosimo, da vašo udeležbo predhodno potrdite  na e-naslov: turizem.mg@gov.si, najkasneje do 10. septembra 2021. 

Udeleženci boste (po vaši pisni potrditvi) prejeli brezplačno vstopnico za obisk Mednarodnega obrtnega sejma Celje, 

ki jo boste prevzeli na blagajni MOS Celje na dan dogodka, ali povezavo na spletni prenos dogodka v živo. Ob prijavi pripišite, ali boste                        

prisotni v dvorani ali le po AVK povezavi. Pri udeležbi na dogodku v živo je potrebno upoštevati veljavna navodila NIJZ za preprečevanje širjenja                            

okužbe s koronavirusom. Za vstop je pogoj PCT (možnost brezplačnega testiranja).  
 

 Vabljeni tudi na stojnico 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
hala L1, 1. nadstropje, vsak dan med 9. in 19. uro. 

mailto:turizem.mg@gov.si

