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Vsebina posveta:

 Predstavitev osnovne ideje o operaciji sodelovanja

 Predstavitev primerov dobre prakse trajnostnega turizma na zaščitenih 

območjih v tujini

 Razprava in predlogi za sodelovanje pri operaciji



PREDLOG OPERACIJE SODELOVANJA 

»RAZVOJ PODJETNIŠKIH INICIATIV ZA TRAJNOSTNI TURIZEM«

 Projektno območje: Slovenija, tujina – območja partnerskih LAS

 Trajanje operacije: oktober 2020 – junij 2021

 Vodilni partner: LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

 Partnerji: LAS NOTRANJSKE

 LAS PRLEKIJA

 LAS BOGASTVO PODEŽELJA, Ptuj

 LAG POSAVINA

 LAG ZAPADNA SLAVONIJA

 LAG MEĐIMUSKI BREGI I DOLI



Vsebina operacije:

 Pomanjkanje podjetniških iniciativ oziroma interesentov za izvajanje 
določenih podpornih storitev pri razvoju turističnih produktov

 Osnovni namen – najti podjetniške iniciative in omogočiti njihovo realizacijo 
v smeri razvoja storitev trajnostnega turizma na zaščitenih področjih

 Podporne storitve v trajnostnem turizmu želimo vzpodbujati skozi: 

 e-mobilnost (električna kolesa, električna vozila za prevoz potnikov), 

 skupne partnerske storitve (izposojevalnica koles, servis), 

 hop on hop off ponudba,  

 enotno kartico za plačilo storitev na skupnem območju – informacijska podpora, 

 kulinarični turizem, 

 razvoj rokodelskih storitev in njihove ponudbe.



Cilji operacije:

 Najti in prepoznati interes skupnosti (prebivalci, društva, podjetja, občina, 

kmeti) za vzpostavitev podpornih storitev trajnostnega turizma;

 V okviru interesa evidentirati obstoječo infrastrukturo za izvajanje storitev, 

evidentirati namestitvene kapacitete, primerno stavbno kulturno dediščino, 

gostinsko oziroma kulinarično ponudbo, prireditve…;

 Povezati podporne institucije (podjetniške inkubatorje, razvojne agencije);

 Najti sinergijo različnih idejnih projektov (umbrella sistem) in jih povezati v 

skupni turistični produkt;



Cilji operacije:

 Izobraževanje in svetovanje glede organizacije, pozicioniranja, marketinga, 

trženja produkta;

 Vzpostavitev informacijskega poslovnega sistema – kartično poslovanje, 

rezervacijsko prodajni sistem, povezava med ponudniki (prevozi, izmenjava, 

skupni nastop na trgu);

 Koordinacija, spremljanje, obveščanje in razširjanje modela v druga lokalna 

okolja

 Doseči podporo lokalnih skupnosti in državnih inštitucij



Predstavitev primerov dobre prakse:

 PORTUGALSKA





Preurejena zapuščena vas –

razpršeni hotel





Predstavitev primerov dobre prakse:

 LATVIJA

NARODNI PARK 

GAUJAS



Adrenalinski park





Tekaška proga v 

nacionalnem parku Guajas



Električna mobilnost



Predstavitev primerov dobre prakse:

 ESTONIJA

NARODNI PARK 

SOOMAA

in

LAHEMAA



Ponudba kanuji







Vstopna točka z muzejem in 

prodajalno v grajskem 

objektu

Zaključek z 

tradicionalno 

glasbo



Predstavitev primerov dobre prakse:

 ESTONIJA

TURISTIČNA 

KMETIJA KUUSIKU





Razprava in predlogi za sodelovanje pri 

operaciji


