
 
 

POZIV ZA PONUDBE ZA IZVEDBO ORGANIZACIJE ZAKLJUČNEGA BILATERALNEGA DOGODKA 
PROJEKTA SI-HU PRO Z MEDNARODNO NOVINARSKO KONFERENCO   

 
(DISPOZICIJA) 

 

Opis projekta:  

Z željo po usklajenih rezultatih projekta in usklajene komunikacije na različnih ravneh kot tudi skupnem 

načrtovanju nadaljnjega razvoja za prihodnost na področju trajnostnega turizma, se projekt SI-HU PRO 

osredotoča na vzpostavitev skupne čezmejne mreže za razvoj na področju trajnostnega turizma 

čezmejnega območja Slovenije in Madžarske, ki bo povezovala projekte s področja trajnostnega 

turizma, odobrene v programu čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 

2014-2020. Na začetku projekta smo raziskali vso razpoložljivo znanje, informacije, dosežke in rezultate 

vseh ciljnih projektov ter jih analizirali z aktivno udeležbo predstavnikov vseh ciljnih projektov. Po tej 

začetni fazi smo projektni partnerji določili skupne rešitve za ohranjanje, komuniciranje in razvoj 

projektov v tekočem obdobju. Oblikovali smo priporočilo glede politik na področju čezmejnega 

usklajenega razvoja turizma. Pri tem bo projekt s pomočjo bilateralne (čezmejne) mreže za sodelovanje 

– z njeno delovno skupino in skupno interno platformo - ustvaril obsežno bazo znanja in proces 

strateškega načrtovanja, ki temelji na sinergijah in skupni kapitalizaciji, kar koristi vsem relevantnim 

akterjem obmejne regije.  

Naslov: 

Organizacija zaključnega bilateralnega dogodka projekta SI-HU PRO z mednarodno novinarsko 

konferenco  

Naloga:  

 

Izvajalec mora nuditi pomoč naročniku pri pripravi in izvedbi zaključnega bilateralnega dogodka, ki 

obsega:  

• pripravo sporočila za medije 

• priprava seznama medijev v Sloveniji 

• najem dvorane in opreme v Pomurju 

• pogostitev na dogodku za okvirno 40 ljudi (1x odmor za kavo: kava, voda, čaj, keksi in/ali 

rogljički ter kosilo: hladni ali topli prigrizki v obliki finger food-a) 

• angažma in plačilo simultanih tolmačev v slovenski/madžarski jezik  

• tehnična podpora pri pripravi in izvedbi dogodka: priprava liste prisotnosti, fotografiranje na 

dogodku.    

Vsebinski pogoji:  

Po opravljeni storitvi mora izvajalec predložiti listo prisotnosti in posnete fotografije iz dogodka.  

ROK ZA IZVEDBO: Aktivnosti morajo biti dokončane do 15. 6. 2022.    


