
 

 

Konferenca o športnem turizmu  

Pregibajmo turizem 

Zagorje ob Savi, 11.september 2013 
Osnutek programa  

 

Sreda, 11. 09. 2013 

9.00 – 9.15 Prijava ob jutranji kavi in prigrizkih 

 

9.15 Pozdravni nagovor organizatorja ter občine gostiteljice  

- Tomo Garantini, direktor Regionalnega centra za razvoj 

- Matjaž Švagan, župan občine Zagorje ob Savi 

 

9.30   Krasni načrti za razvoj športnega turizma v Zasavju 

   - Nataša Jerman Rajh, direktorica Zasavske turistične organizacije 

  

9.50 Načrtovani ukrepi za spodbujanje turističnega razvoja Slovenije 

- mag. Marjan Hribar, generalni direktor Direktorata za turizem in 

internacionalizacijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

- Boštjan Skalar, vršilec dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije 

za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 

 

10.10 Povezovanje slovenske turistične ponudbe: regijske destinacije kot tematski 

parki 

 - Dejan Podgoršek, direktor podjetja Portoalp, turizem in druge storitve d.o.o. 

    

10.30 Odmor za kavo in pokušina domačih jedi 

 Tiskovna konferenca 

                                           Pohodništvo in kolesarstvo: urejanje tematskih in športnih poti 

 

11.00   Poslovni model vzpostavljanja in upravljanja tematskih poti v Sloveniji 

                                          - Marko Lenarčič, Pohodništvo in kolesarjenje GIZ (gospodarsko interesno 

                                           združenje) 

 

11.20   Naj tematska pot v Sloveniji 

                                          - Jože Prah, predsednik Komisije naj pot 

    

11.40   Dvonamenska raba planinskih poti  

                                          - Matej Planko, generalni sekretar Planinske zveze Slovenije  

 

12.00   Turno kolesarstvo in pohodniki 

- izr. prof. dr. Jože Rovan, predsednik komisije za turno kolesarstvo pri 

Planinski zvezi Slovenije in izredni profesor na Ekonomski fakulteti 

Univerze v Ljubljani 



 

 

12.20   Vzorne prakse: Black Hole Bike Fest - gorsko kolesarski festival kot turistični 

                                           produkt 

- Peter Zajc, Goran Ognjanovič, Regionalna razvojna agencija za Koroško 

 

12.40    Vzorne prakse: Tehnološka novost: Badjurka-inovativen pristop k 

                                            oblikovanju integralnih turističnih produktov 

- Dušan Peček, inovator na področju IT in uporabe zemljevidov, Visionma 

  Ltd. UK 

 

13.00 Diskusija in zaključki 

 

13.30 Otvoritev razstave akademskega slikarja Nikolaja Beera  

(prostori Regionalnega centra za razvoj) 

 

14.00   Kosilo: zasavska in prekmurska kulinarika na prostem 

   (spremljevalni program: predstavitev zasavske turistične ponudbe) 

 

15.30   Dogajanje na dvorišču pred Regionalnim centrom za razvoj 

                                           - zasavska in prekmurska kulinarika na prostem  

                                           - ''Skok čez kožo'', ki nas bo popeljal v rudarski stan 

                                           - sejem zasavskih turističnih ponudnikov 

                                           - glasbeni nastop Vladimirja Poredoša 

                                           - ogled Zagorja ob Savi na motornih kolesih  

 

 

 

Krasen pozdrav, 

 

Ekipa V3krasne!                                                                           

 

                                           

                                           

                                                            


