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»Izmenjava dobrih praks podjetniških priložnosti s poudarkom na turizmu in razvoju 
socialnega podjetništva na podeželju«  

 
Spoštovani podjetniki, podjetnice in potencialni podjetniki! 

 
SPOT svetovanje Obalno-kraške regije v sodelovanju s SPOT Podravje organizira dogodek mreženja, izmenjave in 
ogleda dobrih praks podjetniških priložnosti na področju turizma in razvoja socialnega podjetništva na 
podeželju. 

V Podravsko regijo se bomo odpravili v torek, 22. septembra 2020. 
 

Pridružite se nam. Z udeležbo na dogodku boste imeli priložnost spoznati podjetnike iz druge regije, si izmenjati 
izkušnje ter nenazadnje boste z ogledom dobrih praks mogoče pridobili za vas tudi nove podjetniške priložnosti. 
 
Zagotovili vam bomo brezplačen prevoz ter poskrbeli za prigrizke in kosilo na poti. Število mest je omejeno – 
pohitite s prijavo! 
 
Program dogodka: 

 6.00 oz. 6.30 uri:                 Odhod  z avtobusom iz Kopra oz. Divače. 

 9.15 uri:   Obisk Občine Videm (Videm pri Ptuju). 
 Predstavitev dobrih praks na področju turizma v občini Videm. 
 Predstavitev točke SPOT svetovanje Podravje in Obalno-kraške regije. 
 Predstavitev dobre prakse - Vinarska zadruga Haloze. 
 Pogostitev (mreženje in izmenjava dobrih praks podjetnikov iz Podravja in 

Obalno-kraške regije). 

 11.00 uri   Odhod z avtobusom na sedež zadruge Dobrina v Mariboru. 

 11.45 do 14.00 ure:   Predstavitev  dobre prakse na področju socialnega podjetništva s pogostitvijo in                           
                                               mreženjem podjetnikov - zadruga Dobrina. 

 14.00 uri   Voden ogled območja občine Kungota kot primer meddržavnega sodelovanja na  
                  področju turizma med Slovenskimi goricami (Slovenija) in "Južnoštajersko vinsko  
                                               cesto" (Avstrija). 

 16.00 uri  Skupno pozno kosilo na turistični kmetiji Dreisiebner. 
 
Predviden prihod domov ob 21.30. 
 

Udeležba na dogodku je za vse udeležence brezplačna. 
 
OBVESTILO: Na poti je potrebno upoštevati vse ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje 
širjenja bolezni COVID-19. Prosimo, da poskrbite za zaščitno opremo na poti. Prepričani smo, da bomo z ustreznim 
ravnanjem vsakega posameznika dogodek izvedli tako, da se bomo vsi počutili varno in prijetno. 
 

Prijave na dogodek sprejemamo preko spletne prijavnice, najkasneje do torka, 15. septembra 2020.  
  
Dodatne informacije dobite prek e-pošte: dolores.kovsca@ora.si oz. po tel. 051 424 532. 
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