
 
 

 

 

 

 

 
Vabimo vas na izobraževalne delavnice v okviru projekta 

INHERIT: Trajnostne strategije za turizem s ciljem ohranjanja in ovrednotenja 

Sredozemske obale in morske naravne dediščine 

ki bodo v torek, 01. junija 2021 od 9.00 do 12h in v sredo, 02.junija 2021 od 9.00 do 12h 
na spodnji ZOOM povezavi 

 

INHERIT je strateški projekt Interreg MED programa, ki vključuje 15 partnerjev iz vseh 10-ih 

sredozemskih držav. Namen projekta je ohranjanje in vrednotenje naravne dediščine v obalnih in 

pomorskih turističnih destinacijah Sredozemlja. Preizkusil in uporabil se bo nov pristop varovanja 

naravne dediščine pred škodljivimi učinki intenzivnega turizma, ki je prilagojen posebnostim 

Sredozemlja. INHERIT spodbuja trajnostni turizem, ki bi ublažil sezonskost in odpravil preseganje 

zmogljivosti destinacij, in sicer z oblikovanjem in izvajanjem pristopa zaščite od spodaj navzgor s 

samoregulacijo in spremljanjem lokalnih potreb v turizmu.  

 

JZP Izola v projektu sodeluje kot redni partner, Krajinski park Strunjan pa kot pridruženi partner in eden 

izmed glavnih koristnikov rezultatov projekta. V okviru zastavljenih aktivnosti projekta bodo izvedene 

izobraževalne delavnice za deležnike z aktualnega projektnega območja, ključne za razvoj trajnostnega 

turizma s poudarkom na področju varovanja naravne in kulturne dediščine. 

 

Zaradi aktualnih ukrepov, povezanih z omejitvijo širjenja okužb pandemije - Covid-19 se bodo delavnice 

izvajale On line preko spleta in sicer: 

- v torek, 01. junija 2021 od 9.00 do 12h  Meeting ID: 938 3858 2566 Passcode: 416582 – povezava 

https://zoom.us/j/93838582566?pwd=c0wyNElaRjgrMDhuc1N3MzducFhtZz09  
- v sredo, 02.junija 2021 od 9.00 do 12h  Meeting ID: 940 8929 0270 Passcode: 653778 – povezava 
https://zoom.us/j/94089290270?pwd=RysxTVd5ZndkdXB0eUlleDBvM0ZwQT09  
 
 

Prosimo, da se na dogodek prijavite najkasneje do ponedeljka 31. maja 2021 preko obrazca TUKAJ 
ali na e-mail jzp@izola.si  

 

V pričakovanju vašega odziva ter udeležbe, vas lepo pozdravljamo. 

Iztok Škerlič, JZP Izola 

 

_________________________________________________________________________________ 

Projekt INHERIT je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-B MEDITERAN 2014-2020.  

https://zoom.us/j/92157881441?pwd=M1ViQzcxU2kyRTd1Vzl6SjV3djJsQT09
https://zoom.us/j/93838582566?pwd=c0wyNElaRjgrMDhuc1N3MzducFhtZz09
https://zoom.us/j/94089290270?pwd=RysxTVd5ZndkdXB0eUlleDBvM0ZwQT09
https://forms.gle/aA3vgopjdFUaWTcn8
mailto:jzp@izola.si


 
 

 

 

 

 

DAN 1 
Torek, 01. 06. 2021 

Moderatorka: Astrid Prašnikar, ROS.TURIST – Inštitut za odgovorni turizem 

Ura Vsebina 

Krepitev zmogljivosti turističnih gospodarskih subjektov in javnih uslužbencev na področju 

varovanja naravne dediščine, 1. del 

9.00 Otvoritev delavnice - uvodni nagovori 

9.15 Klimatske spremembe in turizem  

Boris Šušmak – Društvo DOVES-FEE Slovenia 

9.30 Vpliv turizma na zavarovana območja, številke in primeri  

Brina Knez - Krajinski park Strunjan 

9.45 Trajnostni turizem in zaščita kulturne-arheološke in naravne dediščine: primer 

arheološkega parka Kaštelir Korte 

dr. Maša Sakara – Saccara s.p 

10.00 Kulturna dediščina za trajnostni turizem – primer razvoja turističnega produkta: 

»Od arheološke najdbe do spominka, posode in gastronomskega doživetja« 

dr. Maša Sakara – Saccara s.p. 

10.15 Turizem prihodnosti: digitalizacija, virtualna resničnost – primer Tonine hiše, 

Muzeja solinarstva in  Štanjela   

Primož Klun, Izstop d.o.o  

10.30 ODMOR 

10.45 Trajnostni – odgovorni turizem in dojemanje le tega s strani deležnikov 

Astrid Prašnikar - ROS.TURIST.Inštitut za odgovorni turizem 

11.00 Spodbujanje in izobraževanje prebivalcev, turističnega gospodarstva in 

obiskovalcev k trajnostnemu poslovanju  

Teja Rozman, Občina Izola, Zlata destinacija v ZZST1 

11.15 Spodbujanje in izobraževanje prebivalcev, turističnega gospodarstva in 

obiskovalcev k trajnostnemu poslovanju  

Denis Bele, Komunala Izola  

11.30 Celostna prometna strategija in vpliv trajnostne mobilnosti na turizem 

Darka Jezeršek Žerjal, Mestna občina Koper  

11.45 Spodbujanje ponudnikov k odgovornemu ravnanju do okolja in družbe (ZSST, 

državne finančne spodbude) 

Astrid Prašnikar - ROS.TURIST.Inštitut za odgovorni turizem 

12.00 Zaključki spletne delavnice  - 1. dan 

 

 

 

 

                                                           
1 ZZST – Zelena shema slovenskega turizma - STO 



 
 

 

 

 

DAN 2 
Sreda, 02. 06. 2021 

Moderatorka: Astrid Prašnikar, ROS.TURIST – Inštitut za odgovorni turizem 

Ura Vsebina 

Krepitev zmogljivosti turističnih gospodarskih subjektov in javnih uslužbencev na področju 

varovanja naravne dediščine, 2. del 

9.00 Predstavitev trajnostnih znakov in znakov za okolje s primeri 

               a. Zeleni ključ  

               b. Modra zastava 

Boris Šušmak – Društvo Doves-FEE Slovenia 

9.15 Varnost v turizmu in izzivi po »covid izkušnji« - Green safe  

Astrid Prašnikar ROS.TURIST, Inštitut za odgovorni turizem 

9.30 "Zakaj smo trajnostni obrat?" - Motivacijske zgodbe nosilcev trajnostnega znaka 

Green Key 

a. COB – Restavracija doživetij, Portorož 

b. Hotel Cliff **** Belveder Izola  

c. Kamping Šobec, Bled 

10.00 ODMOR 

Krepitev zmogljivosti subjektov turistične industrije glede razvoja trajnostnih turističnih 

dejavnosti 

10.15 Pomen vključitve »ZeroWaste politike« v razvoj novih produktov 

Martin Leban – 123 Zero d.o.o.  

10.30 Učne poti - Primer arheološkega parka Kaštelir – informativno-interpretacijska 

točka, arheološke in botanične poti 

dr. Maša Sakara – Saccara s.p. 

10.45 Trajnostne aktivnosti v zaščitenih območjih 

- Kolesarstvo kot del turistične ponudbe, prijazno do okolja in primerno za 

zavarovana območja 

-  Predstavitev kolesarske trase, ki vključuje INHERITURA območje Krajinski park 

Strunjan 

JZP Izola 

11.00 ODMOR 

Krepitev zmogljivosti za javne ter zasebne turistične subjekte glede obratovanja na območjih 

INHERITURA 

11.15 INHERIT Projekt in predstavitev projektnega območja 

Iztok Škerlič, JZP Izola 

11.30 Krajinski park - SWOT analiza 

Boris Šušmak – Društvo Doves-FEE Slovenia 

11.45 Okoljske dejavnosti na območju občine Piran 

Javno podjetje Okolje Piran 



 
 

 

 

 

12.00 Naravna in kulturna dediščina za trajnostni turizem – primer razvoja turističnih 

produktov in blagovne znamke:  

 Projekt Kaštelir in Sečoveljske soline  

dr. Maša Sakara – Saccara s.p. 

12.15 Odprta razprava in zaključek spletne delavnice 

 


