
 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

VABILO 
 

TRAJNOSTNO IN ODGOVORNO UPRAVLJANJE S TURIZMOM ZA 

VEČJO PRIVLAČNOST CELOTNE JADRANSKO-JONSKE REGIJE 

12. marec 2018  

Manziolijeva palača, Manziolijev trg 5, Izola  

 
 

Evropska komisija pod okriljem makroregionalne strategije za Jadransko-jonsko regijo s stebrom 

»trajnostni turizem«, postavlja v ospredje povečanje privlačnosti celotne Jadransko-jonske regije v 

smislu trajnostnega turizma in pospeševanja inovativnih in kakovostnih turističnih proizvodov in 

storitev. Pomembno je odgovorno turistično vedenje vseh akterjev v sektorju. Glavni cilji na tem 

področju trajnostnega turizma so: izboljšanje kakovosti in inovativnosti turistične ponudbe, 

odpravljanje težav sezonskega turizma,  razvoj skupnih Jadransko-jonskih turističnih proizvodov in 

itinerarjev za večjo konkurenčnost  območja na globalnem trgu. V povezavi s stebrom kakovost okolja 

v Jadransko-jonski regiji, je cilj spodbujati morski, obalni in zaledni turizem na trajnostni način. V 

ospredju sta tudi ohranjanje in promocija kulturne dediščine. 

 

Podporna točka za EUSAIR v Izoli, v sodelovanju z ministrstvi in vladnimi institucijami, želi 

povezati deležnike, ki se ukvarjajo s področjem turizma v Sloveniji ter navezati vsebine na 

pametno specializacijo Slovenije na način, ki bi omogočil razvoj potencialov tega področja tudi v 

širšem makroregionalnem prostoru preko evropskih programov in virov (npr. programi Interreg, 

Horizon 2020, ipd.). 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

                            

 

PROGRAMA DELAVNICE 

 

09:00-9:10 Prihod udeležencev in jutranja kava  

09:10-9:15 Uvodni pozdrav  

 

 

 

 

09:15-10:50 

Predstavitev Pametne specializacije v Sloveniji – Gorazd Jenko, SVRK  

Predstavitev  EUSAIR in Podporne točke za EUSAIR ter konkretna podpora, ki jo točka 
nudi – Vodilni partner EUSAIR Facility Point, vodja projekta Staša Mesec, SVRK  in Iztok 
Škerlič, Občina Izola, projektni partner 

Predstavitev 4. stebra EUSAIR: TRAJNOSTNI TURIZEM:  

• dosedanje aktivnosti tematske usmerjevalne skupine (TSG4) 

• spodbujanje zelenih mednarodnih povezav, Strategija trajnostne rasti 
slovenskega turizma 2017 – 2021; 

Članice TSG4 za Slovenijo, Irena Milinkovič, Karmen Špenga, MGRT, Irena Marš in 
Marjetka Kanjir, Ministrstvo za kulturo 

Predstavitev SRIP Turizem: Cilji in izzivi Strateškega razvojnega inovativnega 
partnerstva Turizem 2017-2022 – Klavdija Perger, koordinatorka projekta in direktorica 
TGZS, doc. Emil Juvan (PhD, Avstralija), UP FTŠ. 

Transnacionalni razpisi v l. 2018 – Anton Pavlin, SVRK, Sektor za ETS - Nacionalni organ 

Upravljanje turističnih tokov v zavarovanih območjih, dr. Mitja Bricelj, MOP 

10:50 – 11:00 Kratek odmor 

11:00-12:15 Predstavitev konkretnih projektov na temo trajnostnega in odgovornega upravljanja s 
turizmom: 

- Turistično združenje Izola, Projekt: »Living the sea« 
- Inštitut IRRIS: Projekt: DANTE 
- IDRIJSKO CERKLJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA, Projekt: ProValo 
- RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Projekt: FOSTINNO 
- UP Fakulteta za turistične študije-Turistica: Projekt: AITIS  
- UL, Fakulteta za upravo, Kofein dizajn, Projekt: YU-GO-AIR 
- G-Guides,Projekt: Turistični vodniki – Glasniki trajnostnega razvoja destinacije 
- RRC Koper, Projekt: MEDCYCLETOUR in CEETO 
- ZRS Koper, Projekt: »Mussels for Muscles« 
 

12:15 – 12:45 Diskusija in razprava, predstavitev drugih projektov iz občinstva s predhodno najavo 
na: eusair@izola.si 

12:45 – 14.00 Mreženje ob prigrizku 

 

Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku. 

Udeležba na delavnici je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev (60 oseb) je potrebna 

predhodna prijava na povezavi TUKAJ. Prijave sprejemamo do 8.3.2018. 


