
 

 
 

 
 

 

 

VABILO 
 

vabimo vas na konferenco za medije z namenom predstavitve  
vsebin in zaključkov projekta Odprta akademija za inovativni turizem (OAIT),  

ki se je razvijal v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja 
 na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2014 – 2020, 

 

 

 
 
 

PROGRAM: 
  

9.00 – 9.20 
Predstavitev izvedenih vsebin ter ciljev operacije OAIT s poudarkom na 
ustvarjalnicah inovativnega turizma, izdanem priročniku in ustanovitvi OAIT: 
doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, vodja projekta OAIT. 

9.20 – 9.35 
Soustvarjanje vsebin inovativnega turizma v okviru OAIT na Fakulteti za 
organizacijske študije v Novem mestu:   
prof. dr. Boris Bukovec, dekan. 

9.35 – 9.50 
Soustvarjanje vsebin inovativnega turizma v okviru OAIT na Visoki šoli za 
upravljanje podeželja GRM Novo mesto:  
doc. dr. Jože Podgoršek, dekan. 

9.50 – 10.05 
Soustvarjanje vsebin inovativnega turizma v okviru OAIT na Kompasu Novo 
mesto in Turistično informacijskem centru:   
gospa Simona Mele, direktorica. 

10.05 – 10.20 
Soustvarjanje vsebin inovativnega turizma v okviru OAIT na Grmu Novo 
mesto – centru biotehnike in turizma:  
gospod Tone Hrovat, direktor. 

10.20-10.35 
Program Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina pri projektu OAIT: 
gospa Jožica Povše, vodja LAS Dolenjska in Bela krajina.  

10.35 
Mnenja udeležencev in predavateljev ustvarjalnic inovativnega turizma ter 
deležnikov iz področja turizma o vsebini projekta OAIT in inovativnih vsebinah 
v turizmu s poudarkom na novih integralnih turističnih proizvodih. 

 
Partnerstvo projekta Odprta akademija za inovativni turizem: 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu - nosilec projekta. 
Terme Krka, d.o.o., Novo mesto - partner v projektu. 

Kompas Novo mesto d.o.o. s Turistično informacijskim centrom - partner v projektu. 
Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto - partner v projektu. 

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma - partner v projektu. 

 
Vljudno vabljeni na zaključno konferenco, na kateri boste dobili tudi  

nove priročnike Odprte ustvarjalnice za inovativni turizem.  

 

30. avgusta 2018, ob 9.00,  

v Deželo kozolcev v Šentrupert. 


