
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev  

Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal  

Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. 

 

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze 

Kolesarski turistični produkt postaja vedno bolj cenjen in 
prepoznaven, saj podaljšuje glavno turistično sezono v pozno jesen in 
zgodnjo pomlad.  
 

Lahko kolesarjenje postane enakovreden produkt vodnim športom 
v Posočju, zimskim športom v Kranjski Gori in Cerknem, 
kulinaričnemu turizmu v Brdih ali igralništvu v Novi Gorici? 
 

 

V okviru projektov 
 

Konkurenčnost MSP – Inovativnost in kooperativno 
podjetništvo (iCON) in Čezmejne intermodalne kolesarske 

povezave (INTER BIKE) 
 

vas vabimo na delavnice z naslovom 
 

 

Kako postati kolesarska destinacija 
& ponudnik? 

 
Delavnice se bodo odvijale v: 

 
● ponedeljek, 31. 3. 2014, v Zeleni hiši (Trg svobode 16, Kobarid), 

● torek, 1. 4. 2014, v prostorih Centra idrijske čipke – nekdanja OŠ 
Idrija (Prelovčeva ulica 2, Idrija), 
● sredo, 2. 4. 2014, v Stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica 
(Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica) in  
● četrtek, 10. 4. 2014, v sejni sobi Občine Kranjska Gora 
(Kolodvorska 1 b, Kranjska Gora). 
 
 

Na vsa ta vprašanja bosta skušala najprej odgovoriti Peter Dakskobler 
in Jan Klavora s predstavitvijo kolesarskega produkta, nato pa bodo 
udeleženci skupaj z moderatorko Mišo Novak nadaljevali 
konstruktivno razpravo in pripravili zaključke.  

Cilj dogodka je, da se na lokalni ravni ugotovi, kaj lahko sami oziroma 
kaj lahko občine in lokalne turistične organizacije naredijo za razvoj 
tega perspektivnega turističnega produkta.  

Na vas je, da se udeležite tega dogodka in nam pomagate ustvariti 
uspešno kolesarsko regijo, sami pa postanete uspešen ponudnik 
znotraj nje. 



                 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 

9.00 –  9.15 Registracija udeležencev 

9.15 – 9.30 
Uvodni nagovor predstavnika projektov Inter Bike 
in iCON  

9.30 – 11.15 
Predstavitev kolesarskega produkta v Sloveniji in 
tujini (Jan Klavora in Peter Dakskobler) 

11.15 – 11.30 Odprta razprava med udeleženci 

11.30 – 13.00 
Prvi del delavnice z moderatorko Mišo Novak 
(Alohas) 

13.30 – 14.00 Catering (kosilo) 

14.00 – 15.30 
Drugi del delavnice z moderatorko Mišo Novak 
(Alohas) 

15.30 – 16.00 
Oblikovanje zaključkov delavnice, odprta 
razprava med udeleženci 

 

 

 

Prijave na delavnico zbiramo na spletni strani:  
http://www.bike-alpeadria.com/interbike konferenca/prijava-na-konferenco/ 
 

 

http://www.bike-alpeadria.com/interbike%20konferenca/prijava-na-konferenco/

