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NAPREDOVANJE PROJEKTA ACTOUR 
 

Prvo srečanje partnerjev  
 

Uvodno srečanje partnerjev projekta Aktivni turizem je 
potekalo v bolgarskem mestu Tryavna med 13. in 14. 
decembrom 2011. Partnerji so obravnavali projektne 
aktivnosti, ciljne skupine, rezultate, indikatorje in 
razporeditev nalog znotraj projekta. Med vodilnim 
partnerjem in ostalimi partnerji so bile podpisane tudi 
pogodbe o izvajanju projekta. Prvi dan srečanja so partnerji 
obravnavali diseminacijske akcije, evalvacijo projekta in 

vodnje aktivnosti v navezavi na indikatorje, finančna pravila in poročanje. Drugi dan srečanja 
so partnerji obravnavali projektni logo, brošuro, administrativni priročnik, prihodnja 
mednarodna srečanja, lokalne študije in raziskave (metode in pristope, obliko vprašalnikov), 
priročnik ter program za usposabljanje. Pojasnili so tudi vsa tri poročevalska obdobja in 
pravila za prvo poročanje.  
             
 
Tryavna – lokacija srečanja 
 
Tryavna je majhno mesto sredi Bolgarije, ki se nahaja 307 km vzhodno od glavnega mesta 
Sofija. Nahaja se v severnem hribovju Balkan in ima okrog 9.000 prebivalcev. Prvi dokumenti 
o nastanku mestu segajo v 12. stoletje. Kraj je bil nekdaj znan kot zdraviliški center, saj je 
obdan s starim borovim gozdom, ugodno pa je tudi podnebje, saj blagodejno vpliva na 
zdravljenje in preprečevanje bolezni dihal. Tryavna je priljubljena turistična destinacija z 
zgodovinskim centrom in edinstveno tradicionalno arhitekturo. Zahodni del mesta je zaščiten 
kot kulturna dediščina. Mesto je znano tudi po tradiciji umetnosti in obrti, so se mnoge obrtne 
trgovinice postala glavna turistična atrakcija mesta. Mestni trg z osvetljeno stolpno uro in 
cerkvijo izgleda še posebej privlačno, ko se na ulicah zvečeri.  
 
Skozi Tryavno vodijo številne rekreacijske poti. Nekatere izmed njih so označene z znaki o 
zgradbah in drugih znamenitostih. Ena od poti obiskovalce popelje v vas Bozhentsi 
(Боженци), ki je cca 5 km oddaljena od Tryavne (cca 1,5-2 ur hoje). Pot je primerna za 
trenirane pohodnike. V začetku pot vodi po majhni cesti skozi naselje, nato pa na odprtem 
gorskem platoju ponudi razgled na lepo pokrajino gorovja Balkan s pašniki in gozdovi. Zaradi 
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svojega edinstvenega kulturnega okolja je bila vas Bozhentsi zaščitena kot kulturni spomenik 
UNESCO. Veliko hiš ima dve nadstropji, od katerih se prvi uporablja za hlev in skladišče, v 
drugem nadstropju pa živijo lastniki. Značilnosti arhitekture Bozhentsi so verande in kamnite 
plošče na strehah. Vas je priljubljena turistična točka. Kraj je ohranil pristnost, hkrati pa so 
obiskovalcem na voljo kavarne, trgovine s spominki, nastanitveni objekti in turistične 
informacije. 
 
Tekst in fotografije: Juris Smaļinskis 
 
 

Mesto Tryavna 
 

 

Vas Bozhentsi 
 

 

 
 

Bukov gozd med Tryavno in vasico 
Bozhentsi 

 
 

 

 
 

Pokrajina gorovja Balkan ob zgodnjih 
jutranjih urah  
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 Anketa med turističnimi ponudniki 
 
Lokalne raziskave o ključnih kompetencah na področju upravljanja aktivnega turizma so bile 
izvedene v Španiji, Bolgariji, Sloveniji in Latviji. Od skupnega števila 107 vprašanih iz 4 
sodelujočih držav, je bila večina anketirancev starih med 41-60 let, bili so predstavniki 
podeželskih nastanitvenih zmogljivostih, ki zagotavljajo vodene oglede, najem opreme in/ali 
gostinske storitve. Spodaj navajamo glavne ugotovitve iz raziskave. 
 
TOP 5 Splošnih veščin: 

• Promocija in marketing; 
• Komunikacijske spretnosti; 
• Privlačnost produktov; 
• Znanje jezikov; 
• Prva pomoč.  

 
TOP 5 veščin na področju aktivnega turizma: 

• Načrtovanje poti; 
Prepoznavanje potreb strank in prilagajanje za posebne skupine; 

• Usposobljenost vodnikov; 
• Razvoj turističnih produktov; 
• Povezava z ekoturizmom.  

 
Zemljevid veščin 
 
Rezultati raziskave bodo uporabljeni pri opredelitvi zemljevida veščin za področje aktivnega 
turizma. Projektni partnerji so uskladili seznam splošnih in posebnih znanj, potrebnih za 
razvoj in zagotavljanje aktivnega turizma in ostalih turističnih storitev. Zemljevid veščin se bo 
uporabljal za razvoj nadaljnjih rezultatov projekta. 
 
 
MODEL POKLICNEGA USPOSABLJANJA IZ LATVIJE 
 
Trenutno so v Latviji najbolj priljubljene naslednje turistične aktivnosti, vezane na podeželski 
turizem: kolesarstvo, veslanje, pohodništvo, opazovanje ptic in živali, jahanje, vodni športi, 
smučanje in deskanje na snegu, nabiranje gob, geocaching in ribolov. Ciljna publika 
aktivnega turizma se stalno spreminja. Obstajajo skupine posameznikov, ki želijo doživeti 
dejavnosti na lagoden način, skupaj z družinami in majhnimi otroki. Ponudniki podeželskih 
turističnih storitev ne morejo biti strokovnjaki na vseh teh področij dejavnosti, ki zahtevajo 
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posebne spretnosti in znanja. Vendarle nedavne raziskave kažejo, da podeželski ponudniki 
turistična znaja potrebujejo, če želijo učinkovito zagotavljati kakovostne storitve. Najraje se 
udeležujejo usposabljanj, kjer so jim s strani strokovnjakov na voljo praktična znanja.  
 
 
1. Proces usposabljanja:  

ü Prepoznavanje potreb trga za vzpostavitev 
produkta na področju aktivnega turizma; 

ü Oblikovanje  kratkoročnega specializiranega tečaja 
za ponudnike podeželskega turizma z namenom 
izboljšanja in nadgradnje njihove ponudbe; 

ü Organizacija praktičnega usposabljanja s 
poudarkom na razvoju veščin; 

ü Spremljanje rezultatov usposabljanja za nadaljnja 
izobraževanja.  

 
 

2. Usposabljanje s poudarkom na praktičnih primerih: 
 

Seminar obravnava teme, kot so 10 osnovnih 
korakov za oblikovanje rekreacijske poti. Sistem se 
lahko uporablja za pohodništvo, kot tudi za 
kolesarske poti. Udeleženci seminarja prejmejo 
podrobna pojasnila in predavatelju, ki je sodeloval 
pri razvoju poti, postavljajo vprašanja,. Razpravlja 
se tudi o tehnični opremi in infrastrukturi, potrebnih 
storitvah, varnosti in zaščiti. Programi tovrstnih 
seminarjev so bogati s praktičnimi primeri, ki 
omogočajo, da udeleženci razumejo potrebe strank 
in pomen prilagajanja v različnih situacijah. Če je le 
mogoče, zainteresirani podeželski turistični 

ponudniki pod vodstvom strokovnega vodnika izvedejo tudi testiranje novo razvite poti. 
 
 

 

 

 

Primer: zunanji seminar o označevanju 
poti  

Kolesarska pot je testirana skupinsko  
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3. Promocija produktov na področju aktivnega turizma:  
 

Ponudniki podeželskega turizma praktičnih 
usposabljanj ne potrebujejo zgolj za lasten 
razvoj, temveč tudi za seznanitev s tehnikami 
trženja in promocije produktov. Za ta namen se 
izdela opis izdelka in navodila, ki zagotavlja 
preprosto in enostavno oblikovanje z uporabo 
odprtokodne programske opreme. Po podatkih 
podeželskega ponudnika turizma, so gostišču 
"Pītagi" v narodnem parku Slītere v Latviji, 
kolesarjenje in sprehajalne poti pomagale 
povečati dolžino bivanja obiskovalcev v letu 
2012 za 81 % v primerjavi z letom 2008. 
Namesto, "teka skozi" park, se obiskovalci 

odločijo ostati dlje in raziskati, kaj jim narodni park še nudi. Opisi poti so na voljo brezplačno 
na turističnih točkah v narodnem parku in na številnih spletnih strani. 
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