
 

 

                                                                                             

LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020 skupaj z Zavodom za turizem in razvoj Lendava ter 
v sodelovanju s Pomursko turistično zvezo in Lokalno razvojno fundacijo za Pomurje vabimo na 
delavnico 
  

KAKO IZBOLJŠATI TURISTIČNO PRIVLAČNOST PREKMURJA 
S POMOČJO NEVLADNEGA SEKTORJA 

 
ki bo potekala v četrtek, 7. 3. 2019, ob 16. uri, v Bistri hiši Martjanci, Martjanci 36. 

 
Delavnica je organizirana v okviru operacije sodelovanja LAS z nazivom Prekmurski turistični 
vrtiljak, ki je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014 ̶ 2020. 
   
Prekmurje ima bogato in pestro turistično ponudbo, ki pa je precej razdrobljena in med seboj ni 
povezana. Tako je ključni namen operacije Prekmurski turistični vrtiljak povezati turistično 
ponudbo Prekmurja, da bodo imeli turistični ponudniki poenoten in enak dostop na trg ter da bodo 
vsi potencialni obiskovalci imeli enovit dostop do te ponudbe. 
  
Zavedamo se pomena nevladnega sektorja, tudi v turizmu, zato želimo v okviru izvedbe projekta 
vključiti različne predstavnike turističnih nevladnih organizacij. Na delavnici želimo izpostaviti 
konkretne probleme, s katerimi se srečujete nevladniki na področju turizma, kaj bi bilo potrebno 
še posebej urediti in kakšne rešitve predlagate. Imeli boste tudi možnost med seboj izmenjati 
izkušnje in se mrežiti. 
  
Ključen rezultat projekta bo izdelana mobilna geomatična aplikacija, ki bo zajemala vse turistične 
ponudnike, ki bodo želeli sodelovati in se na ta način promovirati. V delovanje aplikacije bi radi 
vključili tudi nevladne turistične organizacije. Na delavnici bomo obravnavali možnosti sodelovanja 
ter kako lahko z vašo pomočjo izboljšamo turistično ponudbo in dvignemo kvaliteto turističnih 
storitev Prekmurja. 
  
Na delavnico ste vabljene vse nevladne organizacije, ki delujete na območju Prekmurja.  
 
Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se na delavnico prijavite najkasneje do 6. 3. 2019 na 
elektronski naslov turisticnivrtiljak@gmail.com.  
 
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na istem elektronskem naslovu ali na telefonski številki:  
LAS Goričko 2020: 02 538 16 64 
LAS PDL 2020: 02 538 16 63 
 
Vljudno vabljeni! 
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