
 

 

 
 
 
Projekt CEETO - Interreg Srednja Evropa, na zaključni konferenci predstavlja 
svoje glavne rezultate na področju trajnostnega upravljanja turizma 
 
14. maj 2020, ob 09:30 -  Zaključna konferenca CEETO bo prek spletnega dogodka 
predstavila različne rezultate projekta, potekalo bo tudi plenarno zasedanje in 
okrogla miza o trajnostnem turizmu 
 
Turizem v evropskih zavarovanih območjih 
Evropska zavarovana območja so temeljni kamen za varovanje naravnih in kulturnih 
vrednot, ki oblikujejo identiteto naše celine. Te iste vrednote so osnova za cvetočo 
turistično industrijo, ki ne le prispeva k ohranjanju narave, ampak tudi k podpori 
lokalne skupnost. Kljub temu pa lahko turizem na zavarovanih območjih, predstavlja 
tudi vir negativnih vplivov, ki ogrožajo ohranitev enega od stebrov njegovega 
obstoja; to je narave same. 
 
Projekt CEETO Interreg SE 
Projekt CEETO (Interreg SE) se je pričel leta 2017 s sporazumom med enajstimi 
partnerji iz šestih različnih evropskih držav, s skupnim ciljem: zaščita in povečanje 
naravne dediščine zavarovanih območij in območij Natura 2000, s spodbujanjem 
inovativnega modela načrtovanja trajnostnega turizma. Projekt, ki ga vodi regija 
Emilija-Romanja, se bo zaključil s sklepnim dogodkom: zaključno konferenco CEETO.  
 
Zaključna konferenca CEETO 
Zaključna konferenca CEETO bo potekala 14. maja ob 09:30 uri, v organizaciji 
naravnega parka Sölktäler (Avstrija). Konferenca je odprta za vse, ki jih zanima 
trajnostni turizem, vendar je potrebna predhodna registracija. Program konference 
bo na eni strani zajel različne primere ukrepov za spremljanje in upravljanje 
obiskovalcev, po drugi strani pa bodo vprašanja, ki zadevajo trajnost turizma in z 
njim povezane koristi za lokalne skupnosti, obravnavali različni strokovnjaki. 
 
Regionalni razvojni center Koper, ki skupaj z Javnim zavodom Krajinski park 

Strunjan, izvaja projekt CEETO na ravni Slovenije, bo predstavil Smernice za razvoj 

trajnostnega turizma v zavarovanih območjih za oblikovalce politik; Krajinski park 

Strunjan pa svoje pilotne aktivnosti, ki med drugim obsegajo tudi pripravo 

razvojnega načrta za območje Belvederskih teras.  

 
Podrobnejši program zaključne konference in povezava za registracijo, se nahajata 
na: Program zaključne konference 

Spletna stran projekta CEETO: www.ceeto-netwrk.eu  
 

 
 
 
 

https://www.rrc-kp.si/images/stories/CEETO_Final_Conference_Programme_27.04.pdf
http://www.ceeto-netwrk.eu/


 

 

 
 
Dodatne informacije: 
Tina Primožič 
Regionalni razvojni center Koper 
E-mail: tina.primozic@rrc-kp.si 
Tel. št.: 05 66 37 590 
 
Robert Smrekar 
Krajinski park Strunjan  
E-mail: robert.smrekar@gov.si 
Tel. št.: 08 205 1881 
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