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SUSTOURISMO: Zadnji sestanek projektnih partnerjev 

 

6. decembra 2022 je v Trstu v Italiji potekal 7., zadnji projektni sestanek SUSTOURISMO, ki je sledil zaključni 

konferenci SUSTOURISMO. To je bilo drugo fizično srečanje od začetka projekta in zato tudi priložnost za 

razpravo o ključnih rezultatih projekta SUSTOURISMO in o možnostih prihodnjega sodelovanja. Ključne teme 

razprave so bile i) predstavitev ključnih rezultatov aktivnosti SUSTOURISMO, izvedenih v letu 2022; ii) 

strateške dejavnosti, ki se osredotočajo na razširjanje glavnih pridobljenih izkušenj SUSTOURISMO, s 

poudarkom na strategiji SUSTOURISMO, vrednotenju pilotnih primerov, poslovnem načrtu in končnih 

priporočilih projekta. Razprave so bile podlaga za boljše razumevanje partnerskih turističnih paketov in 

strateških ukrepov SUSTOURISMO v letu 2022 ter o tem, kako na ravni EU bolje razširjati pridobljene izkušnje. 

 

7. projektni sestanek 

Uvodoma so Anna Marconato, Stefania Silvestri in Alice Pappas iz Centralna Evropska iniciativa (CEI) 

pozdravile vse partnerje projekta SUSTOURISMO ter predstavile dnevni red in ključne cilje projektnega 

sestanka ter zaključnega dogodka SUSTOURISMO. 

Dr. Maria Morfoulaki iz Helenistični center za razvoj in tehnologijo (CERTH/HIT), je nato odprla tehnično del 

srečanja. Poudarila je ključne rezultate, ki jih je projekt dosegel, in zadnje tehnične aktivnosti, ki jih je treba 

dokončati za boljšo promocijo in razširjanje ključnih rezultatov projekta. 

 



 
Sledil je pregeld dela opravljenega na 1. delovnem paketu . Razprava  je bila v glavnem posvečena posodobitvi 

različnih memorandumov o soglasju in pisem o podpori, podpisanih na vsakem pilotnem območju, z 

namenom podpore promociji lokalnih turističnih paketov SUSTOURISMO in diseminacije ključnih rezultatov 

in shem sodelovanja na evropski ravni. CERTH/HIT je predstavil mrežo sodelovanja SUSTOURISMO, ki jo 

sestavljajo osrednji člani, to so projektni partnerji in pa satelitski člani, torej vsi deležniki, ki so s podpisom 

dogovora ali pisma podpore izrazili podporo projektnim aktivnostim in ciljem.  

Naslednja točka dnevnega reda je bila posvečena športnemu turizmu. Prof. Konstantinos Alexandris iz 

Laboratorija za športni menedžment, turizem in rekreacijo Aristotelove univerze v Solunu je predstavil študijo 

o športnem turizmu. Poudaril je, da je trg športnega turizma ogromenjemno velik, v naslednjih letih pa se mu 

dodatno napoveduje še velika rast. Športni turizem je sektor, ki ustvarja več delovnih mest, kot na primer 

prikazujejo tekaški dogodki po vsem svetu z več kot 7,9 milijona udeleženci v letu 2020. Druga rastoča sektorja 

športnega turizma sta doživljajski in wellness turizem. Te oblike aktivnega turizma neposredno vplivajo na 

lokalne skupnosti z ekonomskega in socialnega vidika. 

Naslednji del srečanja je bil posvečen aktivnostim spremljanja aplikacije SUSTOURISMO in spremljanju 

oziroma ocenjevanju pilotnih akcij v sklopu 2. delovnega paketa. Inštitut za transport in logistiko (ITL) je 

predstavil podatke, zbrane prek aplikacije SUSTOURISMO v testnih obdobjih 2021 in 2022. Do novembra 2022 

je bilo v aplikacijo SUSTOURISMO registriranih 611 uporabnikov, turisti pa so preko nje testirali 363 turističnih 

paketov. 

                                  

Prenesite aplikacijo SUSTOURISMO s kodami QR (Android na levi in iOS na desni). 

Sledila je predstavitev Prometnega instituta Ljubljana, ki je bila posvečena oceni implikacij SUSTOURISMO za 

prihodnje akcije in razvoju poslovnega načrta SUSTOURISMO. Poudarek je bil na gonilnih silah, tržnem 

potencialu in ukrepih, ki bi jih morala zainteresirana podjetja sprejeti za uspešno trženje pripravljenih 

turističnih paketov. 



 

 

SUSTOURISMO poslovni model  

Zadnji del srečanja je bil namenjen predstavitvi 3. delovnega paketa  “Načrt za pameten in trajnostni turizem 

v ADRIONU”.  Glavna aktivnost tega paketa je zasnovani krog SUSTOURMOB, ki je učinkovita podlaga za 

postopek načrtovanja »trajnostnega turizma z roko v roki z mobilnostjo«. Ta strategija temelji na glavnih 

rezultatih projekta in na aktivni udeležbi različnih lokalnih deležnikov, opredeljenih na območju vsakega 

projekta. 



 

 

SUSTOURMOB krog 

V nadaljevanju je CEI predstavil ključne rezultate ukrepov za krepitev zmogljivosti, izvedenih med projektom. 

ITL je predstavil tekoče aktivnosti v zvezi z zadnjo lokalno okroglo mizo, namenjeno razpravi s ključnimi 

lokalnimi deležniki o prihodnosti turističnih paketov. 

Zaključni del srečanja, ki ga je koordiniral CEI, je bil osredotočen na predstavitev napredka komunikacijskih 

aktivnosti. Poseben poudarek je bil na posodobitvi spletne strani SUSTOURISMO, končni publikaciji 

SUSTOURISMO in zadnjem glasilu projekta. 

Srečanje se je zaključilo z vodenim ogledom zgodovinskega mestnega jedra Trsta. 

Čeprav se je projekt SUSTOURISMO začel v zelo težkem obdobju, točno v izbruhu pandemije COVID-19, so se 

partnerji zelo potrudili in dosegli zelo kakovostne rezultate! In ... Nadaljnje akcije SUSTOURISMO so že v teku! 

Sledite družabnim medijem SUSTOURISMO (Twitter, LinkedIn in Facebook), da boste na tekočem z vsemi 

novicami in dejavnostmi projekta ter z inovativnimi idejami o tem, kako spodbujati trajnostni turizem in 

mobilnost na vaših območjih! 

 

 

Dokument je bil pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije. Za vsebino dokumenta je odgovoren izključno Prometni 

institut Ljubljana in pod nobenimi pogoji ne odraža stališča Evropske unije in/ali organov programa ADRION. 


