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Koper, 30. 9. 2020 

 

 

Vabilo k udeležbi na izobraževanjih v sklopu operacije Gastronomski zakladi Istre in morja – 

MARISTRA 

 
V okviru operacije Gastronomski zakladi Istre in morja – MARISTRA organizirajo Mestna občina Koper, 
Občina Piran, Občina Ankaran, Turistično združenje Izola in Društvo vinogradnikov slovenske Istre 
cikel izobraževanj s ciljem razvoja človeških virov za potrebe podjetniškega delovanja.   
 
Izobraževanja se bodo izvajala predvidoma ob torkih, med 16. uro in 17.30 ter med 18. uro in 19.30. 
Termini in vsebine izobraževanj so razvidni v spodnji tabeli. 
 

 

 

 

PRIJAVA:  

Število udeležencev je omejeno, zato je obvezna predhodna prijava. Udeležba na izobraževanjih je 

brezplačna. 

Prijava je možna do zapolnitve prostih mest. 

 

Prvo in drugo izobraževanje bo izvedeno v Pretorski palači v Kopru (Titov trg 3, vhod TIC), prijava preko 

obrazca na povezavi https://forms.gle/hywGdeRF1qc55EMt7.  

 

 

 

 Datum Ura Tematika Predavatelj 

1.  

torek, 6. 10. 2020 

16.00–17.30 
Kaj je prej: Zadovoljstvo, 
zvestoba ali kakovost? Kaj pa 
prodaja? 

mag. Mateja Tomin 
Vučković in Dimitrij 
Piciga 

2.  18.00–19.30 
Trendi v potrošnji ali kako 
prisluhnemo gostu? 

3.  

torek, 13. 20. 2020 

16.00–17.30 
Italijanski dnevni gost- kako 
se je spremenil? 

Gorazd Skrt 

4.  18.00–19.30 
Digitalni marketing je 
marketing zgodb - kako ga 
uporabiti? 

Tine Murn 

5.  

torek, 20. 10. 2020 

16.00–17.30 
Trajnostni turizem - kako ga 
uporabiti in kako vplesti v 
dnevne zgodbe? 

Astrid Prašnikar 

6.  18.00–19.30 
Zakaj je zelena shema 
nujnost in kaj imamo od 
tega? 

7.  
torek, 3. 11. 2020 

16.00–17.30 Kaj je Covid-19 spremenil?  
Dimitrij Piciga 

8.  18.00–19.30 
Potrošniki 2030 - kdo so naši 
kupci in zakaj bomo zmagali? 

https://forms.gle/hywGdeRF1qc55EMt7
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POMEMBNO: 

Izobraževanja bodo potekala v skladu z veljavnimi ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom 

COVID-19, zato bomo (poleg seznama prisotnih za potrebe operacije) vodili tudi seznam prisotnih, ki bo 

vključeval vse podatke, ki jih zahteva NIJZ. Ta seznam bo po enem mesecu od dneva izvedbe 

izobraževanja uničen. 

 

Za vsa dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo. 

 

 

 

 

 

 


