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Sprostitveni turizem na čezmejnem območju Slovenije in Italije  

 

Približno dvajset italijanskih novinarjev in predstavnikov turističnih agencij je 
med 26. in 28. septembrom v sklopu čezmejnega projekta SLOWTOURISM 
obiskalo Bled z glavnimi znamenitostmi, Bohinj z Voglom in slapom Savica, 
Kranjsko Goro, turistično kmetijo v Trenti ter Kobarid z muzejem in kampom 
Koren. V teh krajih so si ogledali glavne t. i. slow točke turistične ponudbe v 
severozahodni Sloveniji.  
 
V treh dneh so med drugim videli obnovljeno čolnarno pri Grajskem kopališču na 
Bledu, v Bohinju dve na novo urejeni vstopno-izstopni mesti na Savi Bohinjki poleg 
tega pa še urejen odsek poti do Martuljških slapov ter učno pot na Kobariškem 
blatu. Poleg omenjenih štirih slow točk, ki so bile urejene oziroma obnovljene v 
sklopu projekta SLOWTOURISM, so udeleženci študijskega izleta spoznavali tudi 
drugo slow ponudbo, ki spadajo v filozofijo projekta: Blejski grad s staro vinoteko 
in tiskarno, se s pletno zapeljali na otok, doživljali lepote Bohinjskega jezera na 
turistični ladji, si ogledali Kobariški muzej, degustirali lokalne tradicionalne jedi na 
ekološki turistični kmetiji Jelinčič v Soči, spoznali kamp Koren v Kobaridu in drugo.  
 
Strateški projekt »SLOWTOURISM – Valorizacija in promocija turističnih »slow« poti 
med Italijo in Slovenijo«, sofinanciran v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
nacionalnih sredstev, je namenjen podpiranju in vrednotenju sproščujočega 
turizma, oblikovanju trajnostnih turističnih produktov in mreženju okoljskih in 
podeželskih virov. V projekt je vključenih 30 slovenskih in italijanskih partnerjev z 
območja, ki se razprostira od delte reke Pad do Gorenjske, vključno s Triglavskim 
narodnim parkom in Blejskim jezerom, prek Beneške lagune in Krasa. Sproščujoči 
oziroma slow turizem se razvija torej na območju, ki ga zaznamujejo dragoceni 
naravoslovno-okoljski elementi, kot so naravni parki, zaščitena območja ter reke in 
vodne poti.  
 
V sklopu projekta se razvija istoimensko omrežje, v katerem sodelujejo turistični 
ponudniki, ki sledijo smernicam t. i. slow turizma, sodobne filozofije turističnega 
potovanja. Omrežje SLOWTOURISM temelji na vzpostavljanju čezmejne slow 
turizem ponudbe, dolgoročni viziji in plodnih odnosih z lokalnimi skupnostmi ter na 
spoštovanju in varovanju okolja. Turistični ponudniki, ki so vanj vključeni, sledijo 
elementom slow turizma, definiranim v sklopu projekta: čas, počasnost, sobivanje, 
pristnost, trajnost in čustvenost. Na osnovi teh elementov so bile oblikovane 
smernice za vsa specifična področja v turizmu.  
 
Zaradi vse hitrejšega tempa življenja in vsakdanjih obveznosti vsak potrebuje 
sprostitev in tak način potovanja, kot ga slow turizem zagotavlja: turisti lahko 
ponovno vstopijo v sozvočje s seboj in z vsem, kar jih obdaja, hkrati pa krepijo 
svojo osveščenost prek poglobljenega doživljanja privlačnih izkušenj. Vsi turistični 
ponudniki, ki so vključeni v omrežje SLOWTOURISM, so pridobili možnost dodatne 
brezplačne promocije svoje ponudbe, lahko pa bodo sodelovali tudi v čezmejnih 
turističnih paketih, ki se bodo oblikovali v sklopu projekta.  
 
Pod okriljem projekta je bilo na slovenski strani vzpostavljenih tudi devet t. i. slow 
točk, poleg štirih zgoraj omenjenih še naslednje: adaptacija Neškove brvi čez reko 
Soro v občini Gorenja vas - Poljane, ureditev rekreacijskega centra Završnica v 
občini Žirovnica, postavitev otroškega igrišča v kraljestvu Zoisovega parka v občini 
Jesenice, vzpostavitev turistično informacijskih točk za športne aktivnosti v naravi 
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v občini Radovljica ter ureditev otroškega igrišča, prostora za piknike in kampiranje 
v Žireh ob reki Sori. V projektu pa je izdelan še turistični vodič »40 poti med Italijo 
in Slovenijo«.  
 
Projekt SLOWTOURISM se je aprila 2012 v okviru slovenske stojnice predstavil na 
kitajski turistični borzi COTTM v Pekingu in prejel nagrado CTW Chinese Tourists 
Welcoming Award kot primer dobre prakse za izvedbo skupnih promocijskih 
aktivnosti Slovenije in Italije pri nagovarjanju kitajskih turistov. 
 
Več informacij o projektu:  
Mateja Korošec, BSC Kranj (04/ 2817 232, mateja.korosec@bsc-kranj.si). 
Vlasta Juršak, CTRP Kranj, (04/ 2578 826, vlasta.jursak@ctrp-kranj.si). 
 
 
 
 
 


