
 
 

Tretji sestanek partnerjev projekta SUSTOURISMO 

16. in 17. februarja 2021 je potekal tretji virtualni sestanek projekta SUSTOURISMO. Partnerji so 

srečanje izkoristili za razpravo o napredku projektnih dejavnosti, predvsem tistih na katere je najbolj 

vplival Covid-19 in pri tem izrazili upanje, da se razmere hitro izboljšajo.   

 

Prvi dan srečanja. 

Danica Banjević, izvršna direktorica Turistične organizacije Tivat in gostiteljska partnerica, je 

uvodoma pozdravila vse partnerje in predstavila pomen turističnega sektorja v Črni gori ter njihova 

močna prizadevanja za spodbujanje trajnostnega turizma na lokalni ravni, kjer sta javni in zasebni 

sektor sta od leta 2011 skupno podprla številne projekte, ki se osredotočajo na varovanje okolja, 

spoštovanje lokalne kulture in promocijo trajnostnih turističnih rešitev, kot so e-kolesa in sončni čolni 

v Tivatu. 

Dr. Maria Morfoulaki, vodja Laboratorija za trajnostno mobilnost Helenističnega centra za razvoj in 

tehnologijo, je predstavila glavne cilje tokratnega srečanja partnerjev. Zlasti je poudarila pomen 

podatkov in znanstvenih dognanj, zbranih v prvem delu projekta, za razvoj aplikacije SUSTOURISMO 

ter lokalnih turističnih projektov, ki se bodo izvajali na 10 pilotnih območjih. 

Prvi dan je Inštitut za promet in logistiko iz Bolgone (ITL), koordinator delovnega paketa T1, 

predstavil rezultate študije, namenjene analiziranju političnih dokumentov o trajnostnem turizmu in 

prometu na območju ADRION na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Študija, ki se je osredotočila 

na obstoječe strateške, politične in zakonodajne okvire za trajnostni turizem in spodbujanje 

mobilnosti, je pokazala na zapletenost turističnega sektorja in obstoječe politike in ukrepov, ki že 

podpirajo rast trajnostnega turizma. Dobro sodelovanje s turističnim sektorjem je bistvenega 

pomena za razvoj inovativnih orodij in turističnih paketov SUSTOURISMO. 

 



 
 

Centralna Evropska iniciativa, Trst (CEI) je predstavila dejavnosti povezane z analizo obstoječih 

projektov tematsko sorodnih SUSTOURISMU, ter prikazal primere dobrih in slabih praks v podporo 

razvoju in izvajanju pilotov.  

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je predstavila predhodne 

rezultate raziskav izvedenih v vseh desetih sodelujočih državah projekta SUSTORUSIMO. Namen 

raziskave je prikazati glavne potrebe turistov v povezavi s trajnostnim turizmom in trajnostno 

mobilnostjo. Sledile so predstavitve rezultatov raziskav posameznih partnerjev. Kljub temu, da so bili 

podatki zbrani v času pandemije Covid-19, ki je znatno vplivala na običajne turistične trende, so 

zbrani rezultati še vedno zelo zanimivi za boljši razvoj turističnih paketov SUSTOURISMO na lokalni 

ravni in za razvoj aplikacije SUSTORUSIMO, ki bo uporabnikom ponujala načrtovanje trajnostnih 

turističnih izletov in jim nudila različne nagrade za trajnostno vedenje.  

Na koncu prvega dne srečanja je vodilni partner pozval k predstavitvi prvih idej in načrtov za 

izvajanje turističnih paketov in sistemov nagrajevanja na lokalni ravni. Kljub težavam zaradi izrednih 

razmer, se turistični paketi razvijajo in bodo poleti 2021 pripravljeni na testiranje. Da bi podprli te 

turistične pakete, se na vseh pilotnih območjih razvijajo posebni sistemi nagrajevanja, katerih namen 

je spodbujanje trajnostnega turizma na lokalni ravni.  

 

Drugi dan srečanja. 

Drugi dan sestanka se je začel s podrobno predstavitvijo prve različice aplikacije SUSTOURISMO, ki 

nastaja pod vodstvom vodilnega partnerja. Aplikacija bo turistom pomagala pri odgovornih 

potovalnih odločitvah  in jih nagrajevala z zbiranjem točk in bonusov za vsako trajnostno izbiro.  

ITL je nato predstavil prvi predlog metodologije za testiranje aplikacije, kjer bo poseben poudarek 

namenjen zbiranju in oblikovanju predlogov o izboljšavah funkcionalnosti aplikacije ter povratnih 

informacijah o turističnih paketih in nagradah turistov. 

 



 
 

 

Nadaljnje je ITL predstavil rezultate prvih krogov lokalnih okroglih miz, katerih namen je bil vključiti 

ključne lokalne deležnike v razvoj pilotnih. Glavna tema drugega kroga lokalnih okroglih miz, 

načrtovanih za marec 2021, bodo promocijske aktivnosti pilotnih projektov.  

Srečanje se je nadaljevalo s predstavitvijo rezultatov prvega webinarja SUSTORUSIMA, ki je potekal 

novembra 2020 in zasnovo drugega, ki je načrtovan za april 2021. Več informacij o prihajajočem 

webinarju boste lahko kmalu našli na družbenih omrežjih projekta SUSTORUSIMO.  

CEI je predstavil tudi napredek pri komunikacijskih dejavnostih. Spremljajte družbena omrežja 

SUSTOURISMO (Twitter, Linkedin in Facebook), da boste obveščeni o vseh novostih in aktivnostih 

projekta, pa tudi o inovativnih idejah o spodbujanju lokalnega trajnostnega turizma in mobilnosti. 

Partnerji so srečanje zaključili s finančnim in upravnim pregledom tekočih aktivnosti ter načrtom dela 

za naslednje mesece. prihajajočo periodo. Bodite pozorni na številne novice, ki prihajajo v naslednjih 

mesecih iz projekta SUSTOURISMO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument je bil pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije. Za vsebino dokumenta je odgovorna 

izključno RRA LUR in pod nobenimi pogoji ne odraža stališča Evropske unije in/ali organov programa 

ADRION. 

 


