VABILO
Spoštovani,
PORA, razvojna agencija Gornja Radgona vas v okviru projekta »City Cooperation II« vabi na 3 (tri)
tematske delavnice, ki so namenjene predstavnikom partnerskih mest, predstavnikom turističnih
zavodov ter predstavnikom lokalne ponudbe:
1.

delavnica

»USTVARJANJE PRIVLAČNE TURISTIČNE DESTINACIJE Z VISOKO KVALITETNO,
PREPOZNAVNO IN INOVATIVNO TURISTIČNO PONUDBO«
Termin: sreda, 4. marec 2020
Lokacija: Kolesarski center Murania, Lendavska cesta 19, 9220 Lendava
Program:
ob 9.30 zbiranje udeležencev
ob 10.00 pozdrav in izvedba delavnice z obravnavo tematike:
− oblikovanje in razvoj integralnih turističnih produktov in storitev
− definiranje ciljnih skupin
− marketing integralnih turističnih produktov
ob 11.30 razprava in pogostitev
ob 12.00 - 13.30 ogled primera dobre prakse iz turizma (koncept razpršenih hotelov)
Predavateljica Janja Viher (Agencija SIV d.o.o.) je strokovnjakinja na področju turizma, razvojnih
programov razvoja podeželja in mest s področja turizma, podjetništva, kmetijstva in NVO. Je
direktorica Agencije SIV d.o.o. in soustanoviteljica ter vodja projektov na Zavodu za inovativnost in
podjetništvo iz Maribora. Svoje 25-letne izkušnje je nabirala z desetletjem dela v občinski upravi, kot
vodja zahtevnejših projektov in direktorica občinske uprave, v nadzornih odborih javnih zavodov in
Mestne občine Maribor, nadaljevala z delom, kot direktorica razvojne agencije Slovenske gorice,
direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje in sedaj zadnja leta nadaljuje svojo poklicno pot v
lastnem podjetju. Je vpisana v razvid poslovnih svetovalcev pri DIH, EEN in KP. Sicer aktivna članica
NVO, pri čemer je bila predsednica TD, sedaj pa podpredsednica Turistične zveze Slovenije in
predsednica Štajerske turistične zveze. Aktivna je tudi v Območni obrtni zbornici Maribor, kot
podpredsednica Odbora za gospodarstvo, v domači občini pa aktivna v komisiji za razvoj turizma.

2. delavnica

»LOKALNE OSKRBOVALNE VERIGE - POZITIVNI UČINKI TRAJNOSTNE LOKALNE
OSKRBE PRED VRATI NAZIVA: SLOVENIJA GASTRONOMSKA REGIJA 2021«
Termin: ponedeljek, 16. marec 2020
Lokacija: Doživljajski park Vulkanija, Grad 174, 9264 Grad
Program:
ob 9.30 zbiranje udeležencev
ob 10.00 pozdrav in izvedba delavnice z obravnavo tematike:
− pomen lokalnih oskrbovalnih verig
− definiranje ponudbe in njene prepoznavnosti
− definiranje tradicije in izročil
− mreženje med ponudniki
ob 11.30 razprava in pogostitev
od 12.00 do 13.00 ogled doživetij Vulkanije
Izvajalec: Agencija SIV d.o.o.; Janja Viher in predavatelj doc. dr. Aleš Gačnik
Dr. Aleš Gačnik je etnolog, sociolog kulture, raziskovalec, univerzitetni profesor trenutno razpet med
domačim Ptujem in Portorožem, kjer predava na Fakulteti za turistične študije v Portorožu, kjer je tudi
vodja Centra za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem. Človek tisočerih talentov,
bogatega znanja in spoštovanja do tradicije, običajev in kultur slovenskega naroda. V ustroju
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je aktiven član delovne skupine Slovenija Gastronomska regija 2021 ter Odbora za razvoj kmetijstva in podeželja. Je aktiven član številnih drugih
pomembnih nacionalnih in mednarodnih združenj.

3. delavnica

»STANJE IN POTREBE SLOVENSKIH OBČIN NA PODROČJU DIGITALIZACIJE«
Termin: torek, 31. marec 2020
Lokacija: Dom penine, sejna soba, Radgonske gorice d.o.o., Jurkovičeva ulica 25, 9250 Gornja Radgona
Program:
ob 9.30 zbiranje udeležencev
ob 10.00 pozdrav in izvedba delavnice z obravnavo tematike:
− kaj je digitalizacija občin?
− možnosti sodelovanja in sofinanciranja
− soustvarjanje rešitev z visokim ekonomskim, družbenim in okoljskim vplivom
− primeri dobrih praks
ob 11.30 razprava in pogostitev
ob 12.00 do 13.00 ogled kleti Doma penine
Izvajalec: Agencija SIV d.o.o., Janja Viher in posebna gostja doc. dr. Emilija Stojmenova Duh
Doc. dr. Emilija Stojmenova Duh je znanstvena sodelavka Fakultete za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani, ki je doktorirala s področja elektrotehnike na Univerzi v Mariboru. Bila je vodja DEMOLE
Slovenije, kot najboljše prakse za oblikovalce inovacijskih politik s strani OECD in Svetovne banke.
Trenutno je docentka. Njeno raziskovalno delo se osredotoča na uporabnikom usmerjeno oblikovanje,
ustvarjalno razmišljanje in odprte inovacije. Je odgovorna za razvoj in koordinira aktivnosti nacionalne
mreže FabLab Slovenija, je aktivna v DIIH Slovenija in pri številnih mednarodnih projektih s področja
odprtih inovacij, pametnih vasi in mest.

Vljudno vas prosimo, da svojo prisotnost potrdite do ponedeljka, 2.3.2020 na elektronski naslov:
info@pora-gr.si.

Vljudno vabljeni!

