
 

                                         
 

 

V občini Črna na Koroškem imamo bogate naravne danosti za razvoj zelenega turizma. Veliko smo 

tudi že naredili na področju razvoja turistične ponudbe. Hkrati pa turizem lokalni skupnosti ponuja še 

veliko priložnosti: za zelena delovna mesta, promocijo društvenih dejavnosti, povečanje prihodkov in 

večjo prepoznavnost občine v slovenskem in širšem prostoru. 

V Črni želimo turizem razvijati tako, da bo lokalna skupnost lahko uresničevala svoje razvojne pobude, 

pri tem pa bo ohranjena visoka kakovost naravnega in bivalnega okolja. Ker se zavedamo 

pomembnosti sodelovanja občanov ter različnih organizacij pri razvoju naše turistične destinacije, vas 

 

 

Občina Črna na Koroškem vabi na 2. delavnico  

Skupaj razvijamo zeleni turizem – priložnosti za vse 

v četrtek, 7. aprila 2022, od 15.30 do 18.00 ure v 

Kulturnem domu Črna na Koroškem, Center 153, Črna na Koroškem 

  
 

Na delavnici se bomo osredotočili na skupni razmislek o tem,  

• kako bomo še bolje izkoristili vse, kar imamo in kar je bilo že narejenega? 

in  

• kako lahko skupaj dosežemo, da bo Črno obiskalo več turistov, da bodo pri nas ostali dlje 

in zapravili več, in da bo turizem še močneje prispeval h kakovosti življenja naše 

skupnosti? 

 

Turizem smo ljudje. Zato na delavnico lepo vabimo vse, ki želite s konstruktivnimi, pozitivno 

usmerjenimi predlogi, idejami in rešitvami sooblikovati turistično podobo naše občine. Posebej 

vabljeni turistični ponudniki, predstavniki kulturnih, športnih in drugih društev, organizatorji prireditev 

ter drugi akterji na področju turizma.    

 

Delavnica je odprtega tipa, zaradi lažje organizacije pa vas vljudno prosimo, da svojo prisotnost 

potrdite do srede, 6. marca 2022, na e-naslov irena.nagernik@crna.si.  

 

Delavnico organizira Občina Črna na Koroškem, izvedena pa bo v sodelovanju z nevladno 

organizacijo Umanotera v okviru integralnega LIFE projekta Care4Climate. 
 

Več informacij: Irena Nagernik, Občina Črna, tel. 02/870 48 16, e-pošta: irena.nagernik@crna.si. 
 

Delavnica upošteva smernice za organizacijo trajnostnih dogodkov. Vabimo vas, da na delavnico 

pridete peš, s kolesom ali z javnim potniškim prevozom, oz. da se z drugimi udeleženci dogodka 

dogovorite za sopotništvo. 
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