
 

 
 

*Del vsebin delavnic se je razvil v okviru Programa ustvarjalnih in podjetniških znanj v okviru projekta 

Coworking izven okvirjev -  Coworking in razvoj potencialov mladih podjetnikov začetnikov za kreiranje novih 
delovnih mest (2017-2018), sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Republike Slovenije. V letu 2020 se vsebine izvajajo kot vsebine po zaključku projekta v okviru projekta 

Spodbujanje podjetništva na Loškem. 

 
 

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru projekta Spodbujanje podjetništva na Loškem 
vabi na DELAVNICO z naslovom 
 

»VIZUALNA PROMOCIJA ZA KULINARIČNO IN TURISTIČNO 
PROMOCIJO na širšem Škofjeloškem območju« 

 

Delavnica bo potekala v dveh dneh skozi štiri srečanja v juniju 2020,  
v Škofji Loki in na Soriški planini 

 
1. – 2. Srečanje: nedelja, 14.6.2020, 10:00 – 15:00 (10:00 – 12:15; 12:45 -15:00) 
3. – 4. Srečanje: nedelja, 21.6.2020, 10:00 – 15:00 (10:00 – 12:15; 12:45 -15:00) 

 

Delavnica bo osredotočena na predstavitev vsebin za pripravo vizualne promocije za objavo 
preko aktualnih spletnih medijev. Predstavljena bodo orodja za vizualno promocijo, 
izdelavo promocijskih fotografij namenjenih kulinaričnem in turističnem oglaševanju na 
širšem Škofjeloškem območju. 
 
Delavnica bo potekala pod vodstvom producentov Aljaža Tepine in Tineta Škrbca iz Zveze 
Karata Film. Predavateljica za »Food Styling« bo Ana Bulat, predavatelj fotografije pa Matic 
Ritonja. Zaželjeno je, da udeleženci delavnice s seboj prinesejo svoje mobitel naprave. 
 
Delavnica bo izvedena v gostinskih obratih v Škofji Loki ter na Soriški planini. Točna lokacija se 
sporoči pred začetkom prve delavnice.   
 
DELAVNICA JE NAMENJENA:  

- Samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetje iz dejavnosti turizma ter 
gostinstva na širšem Škofjeloškem območju;  

- Ponudnike nastanitev s ponudbo hrane za goste – ponudnike sob, apartmajev, hiš; 
ponudnike nastanitev v hotelih, gostiščih in penzionih, itd.; 

- Turistične kmetije in nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetijah; 
- Ponudnikom turističnih programov in prireditev – turistična društva, podjetja, s.p., agencije, 

zavode, združenja in sekcije, itd.; 

- Izvajalce programov prostočasnih dejavnosti, športne dejavnosti, ohranjanja kulturne in 
naravne dediščine, ohranjanja okolja, rokodelske dediščine, ribištva, jamarstva, čebelarstva, 
itd. – zavodi, društva, socialna podjetja, zadruge, združenja, itd. 

 
Delavnica je za udeležence brezplačna saj je finančno podprta s strani občin: Škofja Loka, Gorenja  
vas – Poljane, Železniki in Žiri. 
 
Na delavnici je obvezno upoštevanje aktualnih navodil in priporočil v zvezi s preprečevanjem širjenja 
okužbe s COVID-19.  
 
PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:  

Prijave so obvezne.  ŠTEVILO MEST JE OMEJENO. 

Vašo prijavo pričakujemo do četrtka, 11. Junija 2020, na e-mail naslov: info@ra-sora.si .   

Za namen obvestila o točni lokaciji izvedbe za 1. dan srečanja, prosimo, da ob prijavi sporočite vaše 
kontaktne podatke: naslov, e-mail naslov, tel. št.   


