
 
 

 
 

 
 
 

 
Uspešno partnersko sodelovanje v projektu CEETO predstavljeno v novi brošuri 
o razvoju trajnostnega turizma v zavarovanih območjih   
 
Federacija Europarc je skupaj s partnerji projekta CEETO aprila objavila brošuro o 
pomenu razvoja trajnostnega turizma v zavarovanih območjih.   
 
Regionalni razvojni center Koper (v nadaljevanju RRC Koper), ki skupaj z Javnim 
zavodom Krajinski park Strunjan izvaja projekt CEETO v Sloveniji, je za slovenske 
deležnike pripravil brošuro v slovenskem jeziku. Dostopna je na spletnih straneh RRC 
Koper in Krajinskega parka Strunjan, tudi v angleškem jeziku. Na spletni strani 
projekta CEETO pa še v ostalih štirih jezikih: hrvaškem, italijanskem, madžarskem in 
nemškem.  
 
V publikaciji so predstavljene uspešne projektne pilotne aktivnosti. Gre za 
zavarovana območja, ki so testirala orodja, namenjena upravljanju turizma v teh 
območjih in njihovi okolici. Med njimi je tudi Krajinski park Strunjan. V sodelovanju 
z zunanjimi strokovnjaki in deležniki je izdelal prostorski načrt za pilotno območje 
Belvederskih. Z vprašalniki so preverjali ozaveščenost obiskovalcev ter izdelali 
animacijski video glede pravil obnašanja v zavarovanih območjih. V poletnem času 
so v sodelovanju s piransko občino in tamkajšnjimi hotelirji, z željo po razbremenitvi 
obiska z individualnimi prevoznimi sredstvi, vzpostavili brezplačni avtobusni prevoz. 
Izhajajoč iz istega namena so skupaj stopili tudi k pripravi prometne študije in 
reševanju problema mirujočega prometa.  
 
Projekt je v sklepni fazi. RRC Koper je zadolžen za pripravo CEETO smernic razvoja 
trajnostnega turizma v zavarovanih območjih za oblikovalce politik, hrvaški partnerji 
iz organizacije WWF Adria pa za pripravo priročnika za upravljavce zavarovanih 
območij. Obe orodji bosta predstavljeni na majskem spletnem seminarju, ki bo 
potekal pod okriljem Federacije Europarc. Organiziran pa bo tudi spletni seminar v 
slovenščini, namenjen lokalnim, regionalnim in nacionalnim deležnikom.   
 
Zaživela je CEETO spletna platforma, ki združuje partnerje, pridružene partnerje in 
druge deležnike. Objavljene so spletne konference, novice in strokovna poročila. 
Hkrati je to prostor izmenjave dobrih praks in izkušenj. Platforma je dostopna na: 
https://ceeto-network.eu/. Registracija je brezplačna.  
 
Brošura v slovenskem jeziku: 

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