
                                                                                                                                                             

                                                                                                                             

 

 

 

 

VABILO 
 

Turistična zveza Slovenije vas vljudno vabi na 
 

Srečanje predstavnikov turističnih društev in zvez 
 

v sredo, 13. novembra ob 9:30. uri 

 

v Ljubljano, Gospodarsko razstavišče, dvorana Urška  
 

 
 
Srečanje postaja tradicionalno, naša želja pa je, da vam predstavimo trenutno stanje v slovenskemu 
turizmu z najpomembnejšimi trendi in izzivi. S pomočjo moderiranih tematskih delavnic bomo 
skupaj iskali načine kako uspešno krepiti turistični podmladek,  kako posodabljati in nadgrajevati 
skupne programe in projekte v smeri, da postanemo bolj povezani in učinkovitejši pri razvoju 
slovenskega turizma. 
 
Prostovoljsko delo je podlaga delovanja turističnih društev, ki ga ne moremo plačati, lahko pa ga 
nagradimo. Na vaš predlog, bomo z veseljem podelili priznanja najzaslužnejšim društvenim 
prostovoljcem/prostovoljkam.  
 
Prosimo vas, da se za posvet prijavite s prijavnico preko PORTALA TZS. Zaželeno je, da se 
posveta udeleži tudi mlajši predstavnik društva (turistični podmladek, mladinski odbor). 
 
 
Namen posveta je nadaljevati tradicijo, druženje in hkrati ponuditi prijeten doživet dan. Vljudno 
vabljeni tudi na zaključno prireditev Moja dežela – lepa in gostoljubna 2019, katere častni 
pokrovitelj je predsednik Vlade RS Marjan Šarec. 
 
 
 
Prijavo za srečanje oddajte preko Portala TZS najkasneje do ponedeljka 4. novembra 2019.  

 

 

 
Glavna sekretarka TZS 

Karmen Burger 
Predsednik TZS 

Pavle Hevka    
 

 
 

                       
   

 
                          
                                                                            



                                                                                                                                                             

                                                                                                                             

 

 

Srečanje predstavnikov turističnih društev in zvez  
 Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, dvorana Urška (hala B, 2 nadstropje) 
 Sreda, 13.11.2019 ob 9:30 uri 
 
 

Posvet  

9.00 – 9:30 Registracija – preddverje dvorane Urška  

9:30 Uvodni nagovor: Pavle Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenije  

9:40 – 10:10 
Predstavitev projekta mobilne aplikacije: Slovenski turistični vodnik: Aleš Horvat, Janez 
Kučan, Emporij d.o.o 

10.10 – 10:55 

 Predstavitev dela: 
- Svet TDO: Franc Špegel, predsednik  
- Svet za turizem: Jože Prah, predsednik  
- Mladinski odbor TZS: Ines Klopčič, predsednica 

10.55 – 11:20 Odmor 

11:20 – 13:00 
Moderirane tematske delavnice:  Mladi prostovoljci, Turistične prireditve, Projekt MDLG, 
Razvojne poti TDO 

13:00 – 14:00 Kosilo 

14:00 – 14:30 
Nova komunikacijska platforma MY WAY in zgodba v ozadju:  Ana Savšek, vodja sektorja 
Vsebinski digitalni marketing, STO 

14:30 – 15:15 
Turizmu prijazne ceste: kaj je turistična signalizacija in kakšen je postopek za njeno 
postavitev na državnih cestah: mag. Nina Verzolak Hrabar, DRI upravljanje investicij, d.o.o. 

15:15 

Podelitev priznanj kulinarični in gastronomski spominek za Termalno Panonsko Slovenijo 
 
Podelitev priznanj TZS najzaslužnejšim prostovoljcem/prostovoljkam 
 

  

 

18.00-20.00 

 
MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA 2019 
Hotel Union, Unionska dvorana 
 

 

 
 


