
   
 

 

TURISTIČNI FORUM 

»Turizem kot strateška gospodarska panoga v Mestni občini Koper« 

 

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper v sodelovanju z interesno skupino za turizem, ki združuje 

predstavnike turistične ponudbe v Mestni občini Koper (MOK),  

v torek, 14. marca 2023, ob 17. uri v protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega organizira 

forum 

»Turizem. 

Strateška gospodarska panoga v Mestni občini Koper in dejavnik konkurenčnosti destinacije Slovenska Istra«, 

 

Glavna tema prvega koprskega turističnega foruma je osvetliti pomen turizma za dolgoročni razvoj 

gospodarstva v MOK in prikazati možne naslednje korake razvoja v občini in njeni okolici za uresničevanje 

kakovostne in trajnostno naravnane rasti turizma v destinaciji slovenska Istra. 

 

Forum je namenjen vsem deležnikom na področju turizma v Mestni občini Koper, turističnim organizacijam 

in turističnemu gospodarstvu v regiji ter je odprt za javnost ob predhodni rezervaciji.   

 

Program 

16.30 – 17.00 Prihod in registracija 

 Pozdravni nagovor Aleša Bržana, župana Mestne občine Koper in Mojce Vojska, direktorice 

Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper 

 

17.10 Aktualne razvojne smernice in primeri dobrih praks 

 Direktorica direktorata za turizem: Dubravka Kalin – predstavitev nacionalne turistične strategije 

in vloga Slovenske Istre  

 Miša Novak (Alohas) – smernice razvoja nove strategije turizma v Mestni občini Koper 

 Denis Ivošević (Turistička zajednica Istarske županije) – predstavitev transformacije Hrvaške Istre 

iz masovne v butično destinacijo 

 Predstavnik Mestne občine Ljubljana – predstavitev razvoja destinacije Ljubljana v moderno 

urbano turistično metropolo 

 

18:00 Odmor 

 

18.15 Okrogla miza »Pametna prihodnost koprskega in istrskega turizma«, 

Na vodenem pogovoru »Pametna prihodnost koprskega in istrskega turizma«, ki ga bo vodil Miha Bratec (UP 

FTŠ Turistica), bodo sodelovali: 

 Dubravka Kalin (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport) 

 Denis Ivošević (Turistička zajednica Istarske županije) 

 Janez Jager (Best Hospitality Solutions) 

 Aleksander Valentin (Turistično združenje Portorož) 

 Karmen Novarlič (Slovenska turistična organizacija) 

 Aleš Piščanc (Grand Koper in predstavnik interesne skupine za turizem MOK) 

 Mateja Hrvatin Kozlovič (Mestna občina Koper) 

 



   
 
19.15 Pogostitev in druženje  

 

Dodatne informacije najdete na POVEZAVI. Prosimo, da vašo udeležbo potrdite preko spletnega obrazca 

do ponedeljeka 13. 3. 2023. 

 

Udeležba na forumu je brezplačna/brez kotizacije.  

https://forms.gle/ADoXEaMJ4BxSffEcA

