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Ali je Slovenija privlačna za prebivalce, obiskovalce in investitorje? 
 

Vabilo na prvo delavnico za podporo načrtovanju in izvedbi razvojnih strategij 
v okviru projekta Privlačno Podonavje (Attractive Danube) 

 
 

Geodetski inštitut Slovenije vas vabi na serijo delavnic znotraj projekta Privlačno Podonavje, ki stopa 
v fazo vzpostavitve platforme za spremljanje privlačnosti prostora. Prva delavnica je namenjena 
predstavitvi zgodb o uspehu – kako koncept privlačnosti prostora umestiti v spodbujanje tujih 
investicij in razvoja turizma s pomočjo naravnih danosti. 
 
Vljudno vabimo predstavnike ministrstev, regionalnih razvojnih agencij, občin, podjetij, fakultet in 
nevladnih organizacij, da se nam pridružite in z nami delite vaše potrebe, kako zastaviti uporabne 
kazalnike za merjenje napredka na vaših področjih dela. V sodelovanju z vami bomo oblikovali 
spletno platformo s prikazom različnih kazalnikov privlačnosti od lokalne do nacionalne ravni, 
možna pa bo tudi primerjava z ostalimi državami podonavske makroregije. 
 

Delavnica bo potekala 23. maja 2017 med 9. in 15. uro 
v M hotelu v Ljubljani, Derčeva ulica 4. 

 
Spodaj prilagamo dnevni red delavnice. Vabimo vas, da prisluhnete: 

− Gianandrei Esposito z regije Emilia-Romagna, ki bo pojasnil, kako so koncept privlačnosti 
uporabili v zakonodaji za spodbujanje tujih investicij, 

− Ireni Kavčič z Biotehniške fakultete, ki bo predstavila priložnosti za razvoj ekoturizma na 
primeru sobivanja človeka in medveda,  

− Tini H. Zakonjšek iz Goodplace skupine za trajnostni turizem, ki nas bo soočila z izzivi pri 
merjenju učinkov zelenega turizma.  

 
Še posebej pa vas vabimo k aktivnemu sodelovanju na okrogli mizi. Vabljeni, da z nami delite vaše 
želje in potrebe glede oblikovanja kazalnikov, uporabnih za načrtovanje in izvajanje vaših razvojnih 
strategij – od državnih do lokalnih in sektorskih (na področjih tujih investicij in turizma). Veseli bomo 
vaše udeležbe in še posebej vaših predlogov.  
 

Prosimo, da se prijavite na delavnico.  
 
Delavnice izvajamo v okviru projekta Privlačno Podonavje (Attractive Danube), katerega namen je 
spodbuditi sodelovanje med organizacijami, ki načrtujejo in izvajajo prostorske politike, ter izboljšati 
poznavanje kazalnikov, ki podpirajo načrtovanje in izvajanje razvojnih strategij kot odziv na 
družbene spremembe. Več si lahko preberete na spletni strani projekta ali Facebook profilu. 
 
Veselim se srečanja z vami in vas lepo vas pozdravljam, 
 
Blaž Barborič, vodja projekta Privlačno Podonavje.  

http://tiny.cc/delavnica_prijava
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube
https://www.facebook.com/InterregCENIA/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
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Dnevni red delavnice:  
 

Čas Zadeva  

8.30 – 9.00   Registracija udeležencev  
 

9.00 – 9.15  Pozdravni nagovor: Milan Brajnik, direktor Geodetskega inštituta Slovenije 
 

9.15 – 10.15 Uspešne zgodbe privlačnosti območij (prvi del):  
− Gianandrea Esposito, Italija, regija Emilia Romagna: Promocija 

investiranja v regiji Emilia-Romagna z uporabo koncepta privlačnosti 
− Blaž Barborič, Geodetski inštitut Slovenije:  Cilji projekta Privlačno 

Podonavje 
− Irena Kavčič, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani: Sobivanje 

človeka in medveda v Sloveniji kot priložnost za razvoj ekoturizma  
 

10.15 – 10.35  Odmor za kavo  
 

10.35 – 12.00  Uspešne zgodbe privlačnosti območij (drugi del):  
− Maja Simoneti, Inštitut za politike prostora: Urejanje javnih zelenih 

površin - sistem urejanja in izzivi upravljanja 
− Blaž Barborič, Geodetski inštitut Slovenije: Podatkovni pristop za 

oceno privlačnosti območij in podpori pri izvajanju politik 
− Lenča Humerca Šolar, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za 

prostor, graditev in stanovanja: Priprava Strategije prostorskega 
razvoja Slovenije 

− Tina H. Zakonjšek, Goodplace, skupina za trajnostni turizem: Kako 
meriti učinke zelenega turizma 

 

12.00 – 12.20 Odmor za kavo  
 

12.20 – 13.30 Okrogla miza: skupinsko delo za zbiranje vaših predlogov  
 
1. del: Vrednotenje kazalnikov privlačnosti območij v makroregiji Podonavje 
 
2. del: Razprava v štirih skupinah: kako podpreti načrtovanje in izvajanje 
strategij regionalne/lokalne privlačnosti območij s kazalniki privlačnosti, 
kakšne so vaše potrebe?  

− 1. skupina: nacionalna raven 
− 2. skupina: regionalna in lokalna raven 
− 3. skupina: investicije/gospodarstvo 
− 4. skupina: zeleni turizem 

 

13.30 – 14.00 Zaključki in prihodnji koraki  

14.00 – 15.00 Druženje ob kosilu  

 


