
 

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST – 07-12-2022 

SUSTOURISMO: Zaključna konferenca v Trstu 

 

Po treh letih plodnega sodelovanja, ki je vključevalo izvedbo 18 turističnih paketov na desetih pilotnih 

območjih regije ADRION (Solun, Preveza in Igoumenitsa v Grčiji, Ravenna in Grado-Aquileia v Italiji, Ljubljana 

v Sloveniji, Zadar na Hrvaškem, Tivat v Črni gori, Berat v Albaniji in Beograd v Srbiji), je bila razvita skupna 

mobilna aplikacija za spodbujanje trajnostnega turizma,  transnacionalna strategija o "trajnostnem turizmu z 

roko v roki z načrtovanjem mobilnosti", izgradnja obsežne mreže sodelovanja in priprava priporočil o 

prihodnosti turizma na tem območju ter izvedba štirih spletnih seminarjev za krepitev zmogljivosti, so se 

partnerji projekta SUSTOURISMO, financiranega v okviru programa Interreg ADRION 2014-2020, 7. decembra 

2022 zbrali na zaključni konferenci v Kongresnem centru v Trstu. 

Razprave na tem hibridnem dogodku (spletnem in fizičnem) so se osredotočile na "digitalne rešitve in okolju 

prijazne modele za nizkoogljične in trajnostne turistične rešitve v regiji Adrion" ter na dobre prakse in 

strategije za soočanje s prihodnjimi izzivi v turističnem sektorju. Dogodek je bil priložnost za izmenjavo 

pronicljivega znanja z deležniki zunaj projektnega konzorcija.  

Prvi panel konference je bil posvečen načrtovanju mobilnosti in trajnostnemu turizmu, na katerem je Tito 

Stefanelli iz podjetja TRT Trasporti e Territorio, predstavil, kako je COVID-19 sprožil nekatere pozitivne 

spremembe v vzorcih prometa in mobilnosti, sledila sta mu Andrea Stocchetti z Univerze Ca 'Foscari v 

Benetkah, ki je prikazal pozitiven vpliv, ki ga imajo lahko mehki ukrepi na načrtovanje in upravljanje turizma 

ter mobilnosti, in Isidoro De Bortoli, EURAC Research, ki je pojasnil pristop trojne vijačnice sodelovanja, 

uporabljen v turističnem sektorju. 

Drugi panel se je osredotočil na digitalne rešitve v službi trajnostnega turizma. Članica ekipe vodilnega 

partnerja projekta SUSTOURISMO, gospa Glykeria Myrovali iz Centra za raziskave in tehnologijo 

Hellas/Hellenic Institute of Transport (CERTH/HIT), je predstavila, kako lahko digitalizacija pomaga pri 

odzivanju na spremembe v vedenju potnikov in soočanju z izzivi v turističnem sektorju po pandemiji COVID. 

Nataša Mirič iz Dubrovniške razvojne agencije (DURA) je navedla konkretne primere dobrih praks in strategij, 

ki so od leta 2017 omogočile premagovanje prekomernega turizma v Dubrovniku, vključno z izvajanjem 

strategije pametnega mesta in razvojem mobilnih aplikacij, kot sta "dubrovniško oko" za spremljanje 

turističnih tokov in aplikacija Dubrovnik card za koncentracijo turistične ponudbe v eni aplikaciji. Na koncu se 

je panelna razprava zaključila s predstavitvijo in oceno aplikacije SUSTOURISMO, ki jo je predstavila Kornilia-

Maria Kotoula iz ekipe vodilnega partnerja. 

Na zadnjem zasedanju konference je konzorcij predstavil turistične pakete (kombinirana mobilnost in druge 

turistične storitve), razvite in preizkušene na vsakem pilotnem območju projekta, ter razpravljal o 

pridobljenih izkušnjah in naslednjih korakih. Prometni institut Ljubljana in Regionalna razvojna agencija 

Ljubljanske urbane regije sta predstavila turistični paket Trajnostni krog po Ljubljanskem barju in njegove 

rezultate. 

SUSTOURISMO je v tem triletnem partnerstvu pokazal, da je medsektorsko in čezmejno sodelovanje ključno 

za podporo trajnostnemu turizmu. To je bilo zajeto v vrsti memorandumov o soglasju, ki so jih podpisale 

zainteresirane strani v vsaki partnerski državi konzorcija. 

 



 



 

 

  

 


