
                                                                     

 

 

Datum: 08.10.2021 

Spoštovani 

 

Vabljeni na 

Srečanje in posvet turističnih deležnikov občine Lenart in Slovenskih goric, 

v  ponedeljek, 18. oktobra, ob 10. uri v Centru Slovenskih goric,  

Mala dvorana, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. 

 

Namen srečanja je mreženje ponudnikov in odpiranje razvojnih ter poslovnih priložnosti 

delovanja v turizmu na podeželju. Trendi razvoja slovenskega  turizma v post-covid obdobju, 

pomen in prednosti Zelene sheme slovenskega turizma, pridobivanja trajnostnih certifikatov za 

ponudnike, Green&Safe standardi. Predstavitev dobre prakse in izkušenj imetnika trajnostnega 

certifikata v turizmu: Marjetica.  

 

Program srečanja: 

 

Od  9.30 do 10.00        

Zbiranje udeležencev. 

 

Od 10.00 do 10.10       

Pozdravni nagovor mag. Janez Kramberger, župan Občine Lenart. 

 

Od 10.10 do 10.30  

Pozdravni nagovor častne gostje in predstavitev trendov razvoja slovenskega turizma z Zeleno 

shemo in politika STO do trajnostnih znakov v turizmu: Maša Klemenčič,                                                                   

Slovenska turistična organizacija. 

 

Od 10.30 do 11.10       

Priložnosti razvoja turizma na podeželju, pomen sezonskosti lokalne ponudbe in                                                                                  

načelo kratkih dobavnih verig s predstavitvijo izvajanja projektov: dr. Milojka Domajnko, 

direktorica., Danijel Zorko, mag. Srečko A. Padovnik, Damjana Vizjak, prof., RASG 

- Incoming agencija,  

- Na tržnico z Ovtarjem 

- Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric, 

- PONI – podjetno nad izzive. 

 

Od 11.10 do 11.30       

Dopolnilna dejavnost na kmetiji (gostinstvo in nastanitve): KGZS Zavod Ptuj. 

 

 



                                                                     

 

 

 

Od 11.30 do 12.00       

Odmor. 

 

Od 12.00 do 13.00       

Vpliv turizma na okolje in podnebje ( zrak, voda, odpadki, energetika ) in kako preiti v 

trajnostno okoljsko sprejemljiv turizem: Peter Brumen, Saubermacher d.o.o. in mag. Avgust 

Zavernik, Občina Lenart. 

 

Od 13.00 do 13.20       

Primer dobre prakse: Hotel Bioterme, Mala Nedelja – trajnostni znak Marjetica. 

 

Od 13.20 do 14.00      

Razprava.  

 

Od 14.00  

Pogostitev in druženje. 

 

 

Dogodek bo potekal v skladu s takrat veljavnimi epidemiološkimi pogoji in ukrepi, zato vas 

vljudno prosimo, da svojo udeležbo sporočite Valeriji Jelen 051 418 838 ali na mail 

valerija.jelen@lenart.si, do petka 15.10.2021. 

 

Veselimo se srečanja z vami in upamo, da nas boste počastili s svojo prisotnostjo. 

 

          mag. Janez Kramberger, dr.vet.med.                                 dr. Milojka Domajnko  

                    Župan Občine Lenart                                              direktorica RASG d.o.o. 
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