
 

 

Vabilo 

na konferenco SI-HU PRO – Skupaj za razvoj čezmejnega turizma 

 

Spoštovani! 

Urad Samouprave Železne županije vas prisrčno vabi na bilateralno spletno konferenco, ki bo potekala v sklopu 

projekta SI-HU PRO (SIHU232), ki se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-

Madžarska. 

V sklopu konference vam ponujamo vpogled v predvidene projektne aktivnosti, prisluhnete pa lahko tudi predavanjem 

strokovnjakov s področja razvijanja turizma oziroma si ogledate zanimive predstavitve. 

Program konference in informacijsko gradivo o projektu SI-HU PRO boste našli v prilogi tega vabila. 

 

Čas: torek 18. maj 2021 od 9.30. do 14. ure 

Kraj: Spletna Zoom platforma 

 

Udeležba na spletni prireditvi je brezplačna, vendar povezana s predhodno registracijo. Prireditev bo potekala s 

simultanim tolmačenjem v slovenski in madžarski jezik. Prosimo, da se na prireditev registrirate najpozneje do 16. ure 

(sreda) 12. maja 2021 in sicer preko naslednje povezave: 

https://docs.google.com/forms/d/1pyqjAaUScuXAinM9JA-XuR_3Rv_lQN82xN59si_V1Uw/edit 

Upamo, da nas boste počastili s svojo udeležbo! 

Sombotel, 3. maja 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

»Konferenca bo potekala v sklopu projekta SI-HU PRO (SIHU232), ki se izvaja v okviru Programa čezmejnega 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Projekt se izvaja s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni 

razvoj.« 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1pyqjAaUScuXAinM9JA-XuR_3Rv_lQN82xN59si_V1Uw/edit


 

 

1. priloga 
Predviden program konference: 

 

9.30 - 10.00 Registracija, prijava 

10.00-10.10  Pozdravni nagovor 

dr. Péter Balázsy, Urad Samouprave Železne županije, direktor županijske uprave 

 
10.10-10.20 

Predstavitev projekta SI-HU PRO 

Anita Bálint, Urad Samouprave Železne županije, Skupina za mednarodno sodelovanje, projektna 
menedžerka 

 
 
10.20-11.35 

 
Strokovna predavanja: Prihodnost investicij v turizem 
Moderator: Tibor Polgár  
 

10.20-10.45 Predavanje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije 

Prihodnost potovanj in turizma v Sloveniji 
Ksenija Flegar, Direktorat za turizem, v.d. generalne direktorice 

10.45-11.05 Predavanje Madžarske turistične agencije 

11.05-11.35 Perspektivna blagovna znamka kot vmesnik 
Gábor Bódis, ustanovitelj delavnice nacionalne blagovne znamke Hungary NEXT, član Združenja 
za turistični razvoj in svetovanje, član strokovne komisije za šport, turizem in gostinstvo pri Komisiji 
Hungarikum, član Okrogle mize kreativne industrije pri Ministrstvu za inovacije in tehnologijo 

 
11.35-11:50 

 
Spletni odmor za kavo 
 

 
 
11.50-13.00 

 
Strokovna predavanja: Pogled na prakse zagona mednarodnega turizma  
Moderator: Tibor Polgár  
 

11.50-12.20 Scenariji novega turizma oziroma kaj se lahko o prihodnosti naučimo od sosedov? 
Balázs Kovács, vodja pisarne za turistično svetovanje GD Consulting s sedežem na Dunaju 

12.20-12.40 Turizem v Pomurju – »pred in po« 
Uroš Kamenšek, Pomurska turistična zveza, predsednik 

12.40-13.00 Nauki pandemije COVID, prilagajanje k novim razmeram na področju turizma 
Brigita Perhavec, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, direktorica 

 
 
13.00-14.00 

 

Strokovna predavanja: Program SI-HU Interreg 2021-2027 
Moderator: Tibor Polgár  
 

13.00-13.30 Trenutno stanje načrtovanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska (SI-HU 
CBC) 2021-2027 
György Márton, Pisarna za svetovanje Logframe, poslovodni direktor 

13.30-13.50 Povzetek ugotovitev ankete izvedene pri organizacijah, ki prijavljajo projekte s področja turizma 
dr. Péter Balázsy, Urad Samouprave Železne županije, direktor županijske uprave 

13.50-14.00 Povzetek, zaključki konference 

 

 



 

 

2. priloga 
 

Ozadje in cilj projekta in konference 

 

 

V finančni perspektivi 2014-2020 je v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-

Madžarska bilo izvedenih več projektov z namenom razvijanja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine 

programskega območja. Čeprav imajo ti projekti ustrezen čezmejni značaj in svojim projektnim območjem 

prinašajo precejšnjo dodano vrednost, njihovo izvajanje praviloma ni povezano in se izvajajo več ali manj 

ločeno. Prav tako med njimi ni vzajemnega, strukturiranega informiranja o dosežkih in ponudbi. 

Glavni namen tega projekta je vzpostavitev skupne, čezmejne koordinacijske mreže za usklajeno 

zagotavljanje trajnosti projektnih dosežkov, vzpostavitev enotnega sistema komuniciranja in skupnega 

načrtovanja predvidenih investicij v trajnostni turizem. 

Prvi korak do vzpostavitve mreže je prav ta prireditev, torej bilateralna konferenca, ki jo za odločevalce in 

predstavnike različnih programov sodelovanja v regiji, za predstavnike upravičencev, ki tudi trenutno izvajajo 

projekte in za sodelavce organizacij, ki so zainteresirane za turistični razvoj regije, organizira Urad 

Samouprave Železne županije z namenom skupnega turističnega razvoja obmejnega območja. 

Projektni partnerji vabijo udeležence konference na nadaljnje bilateralne delavnice, srečanja delovnih skupin. 

Ob začetku izvajanja projekta je bil zbran in analiziran nabor znanj, informacij, učinkov in dosežkov vseh 

odobrenih turističnih projektov, ki se izvajajo v sklopu programa, in na osnovi tega je bilo pripravljeno poročilo 

o ugotovljenem stanju. 

S pomočjo dvostranske koordinacijske mreže in z nadgradnjo celovite baze znanj partnerstvo projekta  SI-

HU PRO izvaja strateško načrtovanje, ki temelji na sinergijah in skupni kapitalizaciji, posledično pa bo koristilo 

vsem relevantnim deležnikom obmejnega območja. 

 


