CEETO WEBINAR
TRAJNOSTNI TURIZEM V ZAVAROVANIH OBMOČJIH, OD
NAČRTOVANJA DO IMPLEMENTACIJE– PRIMER PROJEKTA
CEETO
27. maj 2020, ob 9:30 uri
Potrebna je predhodna prijava – prijava na spletni dogodek
Projekt CEETO: Eko-turizem Srednje Evrope: orodja za varstvo narave je trajal
tri leta. V tem obdobju je z vključevanjem okoljskih, socialnih in ekonomskih
vidikov na zaščitenih območjih v Avstriji, Nemčiji, na Hrvaškem, v Sloveniji in
Italiji preizkušal inovativne modele upravljanja turizma. Izvedenih je bilo več
ukrepov, s ciljem, da bi turizem postal resnično gonilo varstva narave ter lokalne
blaginje.

Na spletnem seminarju, ki ga skupaj organizirata Regionalni razvojni center
Koper in Krajinski park Strunjan, bomo slišali primer izvajanja projekta na
pilotnem območju Belvederskih teras ter vpogled in dostop do ustreznih orodij
za upravljavce zavarovanih območij in oblikovalce politik namenjenih
načrtovanju in izvajanju strategij trajnostnega turizma v zavarovanih območjih.

PROGRAM:
Brina Knez, Krajinski park Strunjan
Uvodni pozdrav in kratka predstavitev projekta CEETO Interreg Srednja Evropa
Kratek pregled projekta CEETO ter njegova doprinosa k razvoju trajnostnega
turizma na zavarovanih evropskih območjih, njegovih ciljih, strukturi in glavnih
rezultatih.
Iztok Škerlič, Zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte
Pomen tamponskih območij oz. t.i. buffer con: primer Krajinskega parka
Strunjan skozi projekta CEETO in INHERIT (Interreg MED)
Zavarovana območja so temeljni kamen za varovanje naravnih in kulturnih
vrednot, ki oblikujejo identiteto našega kraja. Te iste vrednote so osnova za
razvoj turizma, ki ne le prispeva k ohranjanju narave, ampak tudi k podpori
lokalne skupnosti. Tamponske cone oz. varovalni pasovi pripomorejo k varovanju
jedra zavarovanih območij in hkrati omogočajo razvojne dejavnosti ob robu teh
območij. To smo uspešno združili v dveh evropskih projektih CEETO in INHERIT.
Robert Smrekar, Krajinski park Strunjan
Doprinos projekta CEETO za Krajinski park Strunjan
Projekt CEETO je zavarovanim območjem omogočil preizkušanje orodij
namenjenih načrtovanju, upravljanju in monitoringu turizma ter izpostavil
pomen participativnega načrtovanja ter sodelovanja z deležniki.
Tina Primožič, Regionalni razvojni center Koper
Orodja za načrtovanje in upravljanje trajnostnega turizma v zavarovanih
območjih
Projekt CEETO je bil tudi odličen vir znanja, iz katerega so se oblikovala različna
orodja za olajšanje dela oblikovalcev politik in upravljavcev zavarovanih območij
pri načrtovanju in upravljanju trajnostnega turizma. Spoznajte naslednja orodja:
 CEETO smernice za oblikovalce politik: zbirka rezultatov projekta, primeri
in priporočila o tem, kako pridobiti več znanja in zmanjšati vpliv turizma.
 Priročnik CEETO za upravljavce zavarovanih območij: referenčni vodnik,
ki vsebuje osnovne informacije in koristna orodja za razvoj trajnostnega
turizma.
Spletni seminar, ki bo trajal približno eno uro.

