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Več o Društvu Mladih v Turizmu 

 

Spoštovani, 

Društvo Mladih v turizmu (DMT) je bilo uradno ustanovljeno leta 2013 na podlagi iniciative slovenskih 

študentov turizma in gostinstva. Gre za vseslovensko društvo, ki preskakuje institucionalne ovire in je 

namenjeno vsem, ki se po srcu počutijo »mlade« in želijo delovati (ali pa že delujejo) v slovenskem 

prostoru in širše.  

Vizija društva je postati vodilna mladinska organizacija na področju slovenskega turizma, ki si bo 

prizadevala za izobraževanje in usposabljanje študentov in mladih ter jih preko različnih projektov 

povezovala z gospodarstvom. Slednjemu želimo ponuditi izvrsten, izkušen in visoko motiviran kader.  

Strmimo tudi k vzpostavitvi sodelovanja med izobraževalnimi institucijami, organizacijami in podjetji, 

dejavnimi na področju turizma v Sloveniji.  

Z željo, da bomo pri nadaljnjem delu veliko prispevali slovenskemu turizmu ter obenem uspešno 

sodelovali tudi z vašo organizacijo, Vas naprošamo, da nas podprete in nam pomagate pri promociji 

naše prve in popolnoma brezplačne konference z naslovom »Skupaj zmoremo več!«, ki bo potekala v 

petek, 21.3.2014, v Portorožu!  

Na naši prvi konferenci bodo sodelovali ugledni predavatelji različnih organizacij. Spoznavali bomo 

ekipno delo, pomen mobilnosti za socialni kapital,  pomembnost povezovanja za razvoj lastnega 

podjetja ter povezovanje preko socialnih omrežij. Konferenco smo začinili z ekipnim izzivom, ki bo 

usmerjen v kreativne predloge udeležencev za naslednji dogodek DMT, zaključili pa bomo z okroglo 

mizo, kjer se bomo skupaj z vami pogovarjali o vlogi študentov v visokošolskem sistemu.  

PROGRAM PRVE KONFERENCE »SKUPAJ ZMOREMO VEČ!«  

Lokacija: UP FTŠ Turistica, Obala 11a, 6320 Portorož 

Ura Naslov Predavatelj 

11:30 Registracija udeležencev  

12:00 Uvod in predstavitev DMT Vika Krajnc (predsednica DMT) 

12:15 Nagovor gostitelja konference dr. Anton Gosar, red. prof. (dekan UP FTŠ 
Turistica) 

12:20 Ekipno sodelovanje za uspeh! dr. Janez Mekinc, izr. prof. (UP FTŠ Turistica) 

12:40 Povezovanje = mobilnost Miha Lesjak, mag. turiz., asist. (UP FTŠ Turistica) 

13:00 Kako unovčiti Erasmus študij za razvoj lastnega 
podjetja 

Jure Kumljanc (Erasmus ambasador, direktor 
podjetja Splet4u.si) 

13:20 Miti o novih medijih: Pred Facebookom so bili 
povezani? 

dr. Maja Turnšek Hančič, doc. (UM Fakulteta za 
turizem) 

13:40 Sproščeno povezovanje ob kavici   

14:00 Ekipni Izziv: Naslednji DMT dogodek!  Katarina Mušič, asist. (UP FTŠ Turistica) 

14:15 Ekipni Izziv: Delo v ekipah 

15:00 Ekipni Izziv: Predstavitev posamezne ekipe Strokovna komisija sestavljena iz predavateljev 
dogodka 

15:20 Okrogla miza:  Vloga študentov v visokem šolstvu Moderator: Vika Krajnc (predsednica DMT) 

16:00 Zaključek  

22:00 News Cafe Portorož: DMT Party DJ Chamae  

Moderator dogodka: Mitja Petelin, podpredsednik DMT. 
 

https://www.facebook.com/DMTslovenija?ref=br_tf
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Okrogla miza:  Vloga študentov v visokem šolstvu 

Na okrogli mizi, ki jo bo moderirala Vika Krajnc, se bomo skupaj z udeleženci pogovarjali o vlogi 

študentov v visokem šolstvu na kateri bodo zasedali predavatelji konference in Nermina Vilić 

(predsednica Študentskega sveta UP FTŠ Turistica).  

 

Ekipni Izziv: Naslednji DMT dogodek! 

Glavna vsebina ekipnega izziva bo naslednji DMT dogodek katerega bodo udeleženci ekipno oblikovali 

z nevihto idej. V prvem delu bo predavateljica Katarina Mušič podala usmeritve in napotke ter razdelila 

udeležence konference v mešane ekipe. Vsaka ekipa bo pripravila svoj koncept in ga v drugem delu 

predstavila komisiji na kreativen način v parih minutah. Najboljša ekipa bo povabljena v ožjo delovno 

skupino naslednjega DMT dogodka. Udeležence spodbujamo, da seboj prinesejo prenosne računalnike 

za lažje delo (neobvezno). 

 

Prijave dogodka zbiramo TUKAJ, do 20.3.2014! 

Za vse tiste, ki potrebujete namestitev smo uredili prenočišče za 19 EUR/na os. v bližnji Morski Biološki 

Postaji Piran. Kontakt in rezervacije: g.Gašper Polajnar, gasper.polajnar@mbss.org 

Za več informacij smo na voljo na mitjapetelin@gmail.com 

Organizator si v primeru višje sile pridružuje pravico do morebitnih sprememb vsebine programa in 

odpovedi dogodka. 

Lep pozdrav, 

Ekipa DMT  

https://www.facebook.com/DMTslovenija?ref=br_tf
https://docs.google.com/forms/d/1vMIRZ-FGitr-Mf9sG1yAzpIddVquLPNcJfanb0SB3SY/viewform
http://www.mbss.org/portal/index.php
http://www.mbss.org/portal/index.php
mailto:mitjapetelin@gmail.com

