
  
 

VABILO 
 

OGLED DOBRIH PRAKS  

RAZVOJA TURIZMA NA PODEŽELJU FURLANIJE-JULIJSKE KRAJINE 

RAZPRŠENI HOTELI, TURISTIČNE KOOPERATIVE 

 

Vas zanimajo inovativni pristopi razvoja turizma na podeželju in bi radi izvedeli kako so se 
tega uspešno lotili v sosednji Furlaniji-Julijski krajini? Ste že slišali za razpršene hotele, pa ne 
veste kako točno delujejo? Želite iz prve roke izvedeti kako s sodelovanjem oz. zadružništvom 
in pomočjo EU sredstev razviti uspešno trajnostno turistično zgodbo na podeželju? 

 

Skupnost občin Slovenije in Istraterra, turistična agencija in socialno podjetje, vas vabimo, da 
se nam pridružite na strokovni ekskurziji, na kateri si bomo ogledali primere dobrih praks 
razpršenih hotelov, lokalne kooperativnosti, povezovanja kulture in turizma ter izvajanja 
programa LEADER. Poleg tega bomo okušali tudi tipično kulinariko pokrajine Karnije in 
sklepali nova poznanstva ter partnerstva z italijanskimi kolegi. 

 

Torek, 26. maj 2015 

Program: 

 Odhod iz Ljubljane (parkirišče na Dolgem mostu) ob 8. uri. Možnost »vstopa« tudi v 
Postojni (avtobusna postaja) in Sežani (mejni prehod Fernetiči).  

 Razpršeni hotel Borgo Soandri (Sutrio). Velja za enega najbolj znanih razpršenih 
hotelov in združuje več kot 40 ponudnikov prenočišč. Delujejo v obliki zadruge v 
katero se lahko vključijo tako ponudniki prenočišč, kot tudi ponudniki gostinskih in 
ostalih storitev. Celotno zgodbo o razvoju razpršenega hotela nam bosta predstavila 
predsednik kooperative in župan Sutria. Skupaj si bomo ogledali tudi vas in v 
obnovljene hiše v katerih nudijo prenočitve.  

 Kosilo iz tipičnih lokalnih jedi.  

 Obisk na Skupnosti občin Karnije (Tolmezzo), kjer nam bodo predstavili njihovo 
delovanje, primer uspešnega modela lokalne kooperativnosti na področju kulture in 
turizma "Carnia musei" ter Lokalno akcijsko skupino »EUROLEADER« in izkušnje z 
izvajanjem programa LEADER. V zaključku bo čas namenjen mreženju, identifikaciji 
možnih skupnih projektov in sklepanju novih partnerstev. 

 Prihod v Ljubljano je predviden okoli 19.30 ure. 

 

Cena: 55 EUR/osebo. 
V ceno so vključeni: avtobusni prevoz, strokovno vodenje s prevodom v slovenščino, vsi ogledi po 
programu, kosilo, osnovno nezgodno zavarovanje, stroški organizacije potovanja. 
 

Prijave pošljite prosimo do 11. maja 2015 na info@istraterra.com.  
Za dodatne informacije: smo vam na voljo sasa.kek@skupnostobcin.si, tel. 02 234 15 00 ali 
info@istraterra.com, tel. 06 8618649 (Urška). 
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