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UPRAVLJANJE TURIZMA V ZAVAROVANIH OBMOČJIH 

 

Pričetek izvajanja projekta CEETO - Central Europe Eco-Tourism: tools for nature 

protection; Ekoturizem v Centralni Evropi: orodje za zaščito narave. Gre za nov projekt, ki 

ga bosta na ravni Slovenije izvajala Regionalni razvojni center Koper in Javni zavod 

Krajinski park Strunjan. Namen projekta je trajnostno načrtovanje turizma v zavarovanih 

območjih.  

 
Spremembe življenjskega sloga ljudi se odražajo v spremembah potovalnih navad in turistični 
potrošnji, s čimer se odpirajo nove priložnosti za razvoj turizma. Slovenska Istra in Kras 
izkazujeta veliko potenciala za prilagoditve globalnim trendom. Lega ob morju, pokrajinska 
raznolikost, ohranjenost naravne in kulturne dediščine ter razmeroma ohranjeno in slikovito 
podeželje, so priložnosti za razvoj trajnostnega turizma – ekoturizma, za katerega je značilno 
odgovorno varovanje narave ob predpostavki, da je ustrezno načrtovan.  
 
Madžarski partnerji bodo v začetni fazi projekta pripravili zbirnik primerov evropskih dobrih 

praks upravljanja turizma v zavarovanih območjih, med katerimi bodo tudi primeri iz 

Slovenije. V drugi fazi pa bo osem partnerjev, med njimi tudi Krajinski park Strunjan, izvajalo 

pilotni projekt preizkušanja modela upravljanja turizma znotraj zavarovanega območja.  

Namen pilotnih projektov je poiskati tako upravljavsko strukturo, ki bo vplivala na 

zmanjšanje pritiskov na okolje zaradi turizma, prispevala k ohranjanju narave ter izboljšanju 

socio-ekonomskih koristi na lokalni in regionalni ravni, kar je tudi načelo ekoturizma.  

Regionalni razvojni center Koper bo zatem naredil analizo izvedenih pilotnih projektov in 

upravljavskih struktur ter pripravil smernice za razvoj trajnostnega turizma v zavarovanih 

območjih z inovativnim upravljavskim sistemom, ki bo temeljil na pristopu participativnega 

načrtovanja (udeležba ciljnih skupnosti pri odločanju). 

V projektu CEETO sodeluje 11 partnerjev iz 6 evropskih držav. Trajal bo 34 mesecev. Celotna 

vrednost projekta znaša 2,81 mio EUR. Vodilni partner je Regija Emilija-Romanja, zato je tudi 

uvodni sestanek partnerstva v juniju potekal v italijanski Bologni.  

Pripravila: Tina Primožič, univ.dipl.geog 



 
 

 

 

Dodatne informacije: 

Tina Primožič 

Regionalni razvojni center Koper 

E-mail: tina.primozic@rrc-kp.si 

Tel. št.: 05 66 37 568 

 

Petra Škrinjar 

Krajinski park Strunjan  

E-mail: petra.skrinjar@gov.si 
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