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NAPREDOVANJE PROJEKTA 

 
2. srečanje: Leon, Španija 
 
V španskem mestu Leon je 25. in 
26. aprila 2012 potekalo drugo 
srečanje partnerjev evropskega 
projekta Aktivni turizem, ki se 
izvaja v okviru programa 
Vseživljenjsko učenje. Pri projektu 
sodelujejo štirje partnerji iz 
različnih evropskih držav: 
ponudnik poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja 
(INFOCENTER EOOD, Bolgarija), 
nevladna organizacija, ki povezuje 
turistične ponudnike (latvijsko 
podeželsko turistično združenje 
Lauku Celotajs, Latvija), svetovalno središče (IRMA SL, Španija) in javni razvojni 
center (Center za razvoj Litija, Slovenija). 
 
Projekt AcTour, »Aktivni turizem za trajnostni razvoj« je namenjen uvajanju aktivnega 
turizma kot nove profesionalne dejavnosti na podeželskih območjih s pomočjo poklicnega 
usposabljanja. Poseben poudarek je na zelenem turizmu, glavne ciljne skupine projekta so 
podjetniki na podeželskih območjih (lastniki restavracij, družinskih hotelov, gorski vodniki, 
športni inštruktorji, interpretatorji dediščine itd.), pa tudi ljudje s posebnimi potrebami in 
seniorji. 
Partnerji so na srečanju v Španiji obravnavali tekoče projektne aktivnosti in razporeditev 
nalog znotraj projekta. Podrobneje so se osredotočili na pripravo projektne spletne strani, 
dogovore o sodelovanju, nastajanje učnega programa za usposabljanje, projektno brošuro, 
diseminacijske aktivnosti ter pripravo vsebinskega in finančnega poročila o napredovanju 
projekta. 
 
Drugi dan srečanja je v mestni hiši kraja La Pola de Gordon v bližini Leona potekala javna 
predstavitev projekta. Poleg predstavitve osnovnih informacij so se predstavile tudi 
sodelujoče organizacije. Partnerje je pozdravil tudi župan mesta. Mesto med drugim sodeluje 



 

 

v projektu programa UNESCO MaB 
(Man and Biosphere), ki se ukvarja z 
naravnimi zaščitenimi območji. 

Obisk v Španiji so partnerji izkoristili 
tudi za ogled dobre prakse na področju 
aktivnega turizma v kraju Vegacervera. 
Obiskali so podjetje Guheko, ki se 
ukvarja z izvajanjem aktivnega turizma 
(jamarstvo, adrenalinski spusti, 
paintball itd.), poleg tega pa nudijo tudi 
namestitvene kapacitete za goste. 
Redno je zaposlenih 40 oseb, med 
sezono (poleti) pa še dodatnih 100. 
 

Spletna stran projekta 
 
V preteklih mesecih je potekala priprava vsebin za projektno spletno stran 
www.activetourism.org.  

Za urejanje spletne strani in vnašanje vsebin je odgovoren bolgarski partner, INFOCENTER 
EOOD, ki je tudi koordinator projekta AcTour. Vsi partnerji so prispevali vsebino za spletno 
stran ter fotografije aktivnega turizma iz Latvije, Španije, Slovenije in Bolgarije (kolesarjenje, 
pohodništvo, potapljanje, nabiranje gob, rafting, padalstvo, adrenalinski športi, jahanje itd.). 

 

 



 

 

Spletna stran je bila oblikovana in strukturirana v dogovoru s projektnimi partnerji in obsega 
sledeča področja: 

- Projekt (opis, cilji, ciljne skupine, partnerstvo, mednarodna srečanja) 
- Rezultati (e-informatorji, brošura, karta veščin, pilotna izvedba, dogovori o 

sodelovanju) 
- Učni načrt usposabljanja 
- Vodnik usposabljanja 
- Diseminacija 
- Baza deležnikov 
- Fotogalerija (projektne aktivnosti, aktivnosti aktivnega turizma) 

 
Partnerji bodo v svojih državah promovirali spletno stran in se trudili, da bo dobro obiskana 
ter da bo posledično dosegla svoj namen; promovirati aktivni turizem s primeri dobrih praks 
iz različnih evropskih držav. 

 
Prvo poročevalsko obdobje 
 
Projekt AcTour se je pričel izvajati v oktobru 2011 in bo trajal do marca 2013, skupno 
18 mesecev. 
 
Projekt je razdeljen na tri poročevalska obdobja:  

- 1. obdobje (1.10.2011 – 31.3.2012) 
- 2. obdobje (1.4.2012 – 30.9.2012) 
- 3. obdobje (1.10.2012 – 30.3.2013) 

 
Konec marca se je zaključilo prvo poročevalsko obdobje projekta, po preteku katerega so vsi 
partnerji pripravili vsebinska in finančna poročila o napredovanju projekta v njihovih državah. 
Sledili bosta še dve šestmesečni obdobji. 
 
Trenutno se v okviru drugega projektnega obdobja izvajajo naslednje glavne aktivnosti: 
priprava vsebin za spletno stran, priprava projektne brošure, povezavovanje s partnerskimi 
organizacijami in podpis dogovorov o sodelovanju, organizacija diseminacijskih dogodkov, 
priprava učnega programa za usposabljanje.  
 
 
 
 
 



 

 

MODEL USPOSABLJANJA IN ZAPOSLOVANJA IZ SLOVENIJE 
 

Dodatna izobraževanja na področju priprave turističnih programov, promocijskih dejavnosti, 
komunikacijskih spretnosti, privlačnosti produktov, znanju jezikov itd. so velikega pomena za 
uspešno dejavnost turističnih ponudnikov. 

Ponudniki podeželskih turističnih storitev niso strokovnjaki na vseh omenjenih področjih, zato 
so jim na voljo različna usposabljanja, na katerih pridobijo veščine, s katerimi lahko 
učinkoviteje zagotavljajo kakovostne storitve. 

Srce Slovenije, ki predstavlja območje v 
osrednji Sloveniji, nudi mnogo 
zanimivih doživetij. Med najbolj 
priljubljenimi rekreacijskimi aktivnostmi 
so kolesarjenje, pohodništvo, jahanje, 
vodni športi in adrenalinski športi. Pri 
svetovanju, usposabljanju in razvoju 
turističnih dejavnosti že vrsto let 
ponudnikom pomaga Center za razvoj 
Litija v sodelovanju z zadrugo Jarina.  

Pred kratkim je turistični steber znamke 
Srce Slovenije je pridobil pomembnega 
strokovnega partnerja za nadaljnji 

razvoj vsebin, projektov in aktivnosti na področju turizma. Povezal se je s slovensko 
Fakulteto za turistične študije – Turistico, s katero je podpisal dogovor o sodelovanju, ki bo 
usmerjeno predvsem v razvoj turističnih vsebin na območju Srca Slovenije. Ta dejavnost 
obsega predvsem oblikovanje strokovnih mnenj, pripravo regionalnih in mednarodnih analiz, 
smernic za dvig kakovosti ponudbe ter promocijo območja kot turistične destinacije. Pri tem 
bo Srce Slovenije postalo »poligon« oziroma študijski center za testiranje novih pristopov v 
turizmu in prenos znanj ter inovacij v turistično gospodarstvo in širše družbeno okolje. 
Začrtane so bile tudi že aktivnosti sodelovanja za letošnje leto, usmerjene zlasti na področje 
promocije družinskega podjetništva v turizmu ter razvoj nekaterih turističnih točk v Srcu 
Slovenije.  

Fakulteta Turistica si prizadeva razviti program fukcionalnega usposabljanja, ki bi bil 
namenjen prepoznavanju priložnosti za družinsko podjetništvo v turizmu. To predstavlja 
veliko priložnost za območje, saj se v Srcu Slovenije nahaja večje število manjših turističnih 
ponudnikov, ki bi z upoštevanjem priložnosti družinskega podjetništva lahko bolj celovito in 
uspešnejše delovali. Poleg tega na podeželju zaznavajo tudi nekatere deležnike, ki imajo 



 

 

potencialno turistično infrastrukturo, vendar zaradi pomanjkanja idej in znanja še ni 
izkoriščena. 

Za uspešno izvedbo sprejetih dogovorov je Center za razvoj Litija povabil ponudnike, da 
posredujejo svoje predloge in želje, s pomočjo katerih bosta nivo ustvarjalnega potenciala 
prostora in kakovost bivanja v Srcu Slovenije še višja in kakovostnejša. 

 
Primer dobre prakse: Pustolovski park Geoss 
 
V vasi Slivna, blizu geometričnega središča Slovenije (GEOSS), je julija 2011 vrata odprl nov 
pustolovski park, ki je namenjen zabavi otrok in odraslih. Obiskovalci se povzpnejo med 
drevesne krošnje in doživijo prave pustolovščine. Spretneži in adrenalina željni lahko to 
počnejo na višini 11 metrov, zmerneži pa že na samo 1 metru.  
 
Pustolovski park Geoss ponuja štiri plezalne poti različnih težavnostnih stopenj, ki jih 
posameznik premaga v dveh do treh urah. Na različnih višinah (od 1 do 11 m od tal) je 
razporejenih 61 plezalnih elementov. Najlažja težavnostna stopnja je primerna za otroke od 
četrtega leta dalje. Vsak udeleženec izbere sebi primerno težavnostno stopnjo.  
 
Obiskovalce vedno prijazno sprejmejo izurjeni inštruktorji, ki skrbijo za varnost gostov, med 
drevesi pa jih varuje oprema proizvajalcev Petzl, Singing Rock in pa Climbing Technology. 
Park je zgrajen skladno z EU standardom EN 15661-1 in kot tak zagotavlja 100% varnost 
vseh obiskovalcev. 
 
V pustolovskem parku lahko 
obiskovalci kljub poletni vročini uživajo 
v senci dreves in se prijetno osvežijo z 
ohlajeno pijačo. Park je pravzaprav 
veliko igrišče, kjer se gostje srečajo z  
znanci, spoznajo nove prijatelje, se 
družijo in zabavajo. 
 
Starši in spremljevalci lahko pod 
drevesi bodrijo svoje junake, se 
spočijejo na klopeh v parku ali se 
sprehodijo po že uhojenih gozdnih 
poteh.  
 
 



 

 

PLEZALNE POTI: 
Rumena pot:  za otroke od 4 leta dalje – 10 postaj 
Zelena pot: za otroke od 6 leta dalje (minimalna višina 140 cm), v spremstvu enega 
odraslega za maksimalno 3 otroke – 15 postaj 
Modra pot: za otroke od 11 leta dalje (minimalna višina 160 cm), v spremstvu enega 
odraslega za maksimalno 3 otroke  – 16 postaj 
Rdeča pot: od 15 let dalje (minimalna višina 160 cm) – 20 postaj 
 
Otroci mlajši od 16 let so lahko v pustolovskem parku le v spremstvu odrasle osebe. 
 
Več informacij je na voljo na spletni strani www.pustolovski-park-geoss.si, e-pošti: 
info@pustolovski-park-geoss.si, oziroma na telefonu: 030/332-332. 
  
Za izgradnjo Pustolovskega parka Geoss so lastniki pridobili evropska sredstva. Izgradnja 
parka je bila v celoti podprta s strani Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije. 


