V sklopu letnega akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA za leto 2021, vas SPOT svetovanje
Koroška, v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Radlje ob Dravi vabi na

Ogled dobre prakse:
Razvoj turizma v Posavju –
projekt povezovanja »Okusi Posavja«
Ogled dobre prakse je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, predvsem tistim, ki se
ukvarjajo s turistično in gostinsko dejavnostjo.
Kaj si bomo ogledali?
Ogledali si bomo grad Rajhenburg. Grad Rajhenburg je kulturni spomenik državnega pomena, ki ga je
izvedena celovita prenova v letih 2010-2012 in odkrita spoznanja o objektu dokončno umestila med
najpomembnejše spomenike srednjeveške grajske arhitekture na Slovenskem.
V nadaljevanju nam bo predstavljen projekt povezovanja Okusi Posavja. Skupna znamka Okusi
Posavja združuje najboljše ponudnike kulinarike, vin, piv ter dobrot iz kmetij, ki predstavljajo najboljše,
kar ponuja regija Posavje. Znotraj znamke Okusi Posavja si ponudniki prizadevajo za dvig kakovosti
regijske ponudbe, storitev in produktov.
Kdaj?
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite v ponedeljek 20. septembra 2021 od 6.30 do 18.00 ure.
Odhod avtobusa iz izhodiščnih točk v regiji:
6:30
6:50
7:05
7:20

Radlje ob Dravi (parkirišče pri Bajti)
Dravograd (glavna avtobusna postaja)
Ravne na Koroškem (glavna avtobusna postaja)
Slovenj Gradec (glavna avtobusna postaja)

Program dogodka:
10.00
10:00 – 10.15
10.15 – 11.30
12.00 – 13.00
13.30 – 15.00

15.00 …

Prihod na Grad Rajhenburg
Predstavitev znamke Okusi Posavja s strani CPT Krško (vodja projekta ga.
Ksenja Kragl, Svetovalka za turizem in evropske projekte)
Voden ogled gradu s poudarkom na življenju in delu trapistov
Klet Krško – predstavitev
Gostilna Kunst Krško: Kosilo in predstavitev Pogled na pomen združevanja in
predstavitev projekta Okusi Posavja (eden izmed pobudnikov projekta Kunst
Srečko)
Odhod na izhodiščne točke

PRIJAVE
Za udeležbo na dogodek se prijavite:
• do četrtka 16.09.2021 preko spletnega obrazca:
• prijavni obrazec za podjetja (S.P., D.O.O., zavod) – prijavite se TUKAJ.
• prijavni obrazec za potencialne podjetnike – prijavite se TUKAJ.
• vse dodatne informacije dobite na tel. štev.: 064 263 784 ali 064 277 968 in preko e-pošte:
spot.koroska@gmail.com .

Zahtevano je izpolnjevanje pogoja PCT.
Dogodek je za udeležence brezplačen.
Pohitite s prijavo, ker je število mest omejeno.

Lepo vabljeni,

Organizator dogodka:
SPOT svetovanje KOROŠKA
Za: A.L.P. PECA D.O.O.
Andreja Tarkuš, podjetniška svetovalka
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v sodelovanju z zunanjim izvajalcem: OOZ Radlje ob Dravi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti
iz akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti.«

