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Delovna skupnost Alpe-Jadran je
jeseni 2011 uradno potrdila
sejem za osrednji turistični
dogodek regije Alpe-Jadran.

Z

veza Alpe-Jadran je mreža, vzpostavljena za pospeševanje medregionalnega sodelovanja v prostoru Alpe-Jadran. Sedež omrežja je v Celovcu ob Vrbskem jezeru pri uradu koroške deželne
vlade. Članice zveze, s pomenljivo kratico
AAA (Alps Adriatic Alliance), so Slovenija,
ki jo po pooblastilu Vlade RS zastopa Skupnost občin Slovenije, tri avstrijske dežele,
Koroška, Štajerska in Gradiščanska, madžarska Vas ter šest hrvaških županij, Istra,
Medžimurje, Varaždinska, Krapinsko-Zagorska, Karlovška, Koprivniško-Križevska
ter Virovitiško-Podravska.
Zveza Alpe-Jadran želi danes s svojimi aktivnostmi, ki jih izvaja v interesu prebivalstva, prispevati h gradnji mirne, skupne,
demokratične, pluralistične in trajnostne
Evrope. Zaradi svojega zemljepisnega položaja in svojih gospodarskih in kulturnih potencialov si nenehno prizadeva na področjih svojega delovanja z intenzivnim sodelovanjem, usmerjenim v projekte, okrepiti
povezanost med sodelujočimi regijami, deželami, občinami, institucijami in ustanovami civilne družbe.
Predhodnica zveze je bila Delovna skupnost
Alpe-Jadran, ustanovljena leta 1978 v Benetkah. Ustanovne članice so bile: Bavarska,
Furlanija - Julijska krajina, avstrijska Koroška, Hrvaška, Gornja Avstrija, Salzburg (aktivna opazovalka), Slovenija, avstrijska Štajerska in Benečija. S podpisom skupne izjave predsednikov regionalnih vlad, Republike Slovenije in Republike Hrvaške, so se neformalni prijateljski odnosi med mejnimi
regijami spremenili v formalno organizacijo
z jasno določenimi nalogami in cilji.

Skupnost občin Slovenije in AAA
Vlada Republike Slovenije je dne 21. novembra 2013 sprejela sklep, s katerim je
Skupnost občin Slovenije pooblastila za
predstavljanje Republike Slovenije v Delovni skupnosti Alpe-Jadran. Na Brdu pri Kranju je 25. aprila 2014 potekalo 1. zasedanje
skupnega odbora Slovenija-Koroška. Plenarno zasedanje je na slovenski strani vodil
minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, na
koroški pa deželni glavar Koroške dr. Peter
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Kaiser, posvečeno pa je bilo dogovoru o
področjih sodelovanja med vladama. V okviru dogodka sta takratni predsednik Skupnosti občin Slovenije, Anton Štihec, in deželni glavar Koroške, dr. Peter Kaiser, slavnostno podpisala ustanovno listino Zveze
Alpe-Jadran.
V fazi usklajevanj o novi ureditvi AAA je
bila na predlog zunanjega ministrstva sprejeta pobuda, da Slovenija prevzame koordinacijo tematske kontaktne točke za turizem.

Kaj je tematska
kontaktna točka (TCP)?
Pravilnik za organizacijo in delovanje AAA
kot cilj TCP opredeljuje vzpostavitev tematskega omrežja med deležniki na različnih
ravneh ter podporo, pripravo in izvajanje
skupnih projektov. TCP so na razpolago
vsem deležnikom v omrežju za nasvete v
zvezi s podporami, iskanjem partnerjev in
kot osrednja informacijska točka in komunikacijska platforma. V dogovoru s članom
omrežja TCP je lahko javna ali privatna ustanova, ki ima vsebinske, kadrovske, finančne in organizacijske pogoje za celovito izpolnjevanje nalog.

Skupnost občin
Slovenije in turizem
Tematska koordinacijska točka za turizem
je svoje delo začela v Podčetrtku 22. in 23.
septembra lani, ko so se sestali člani za
turizem pri Zvezi Alpe-Jadran in drugi deležniki turističnega sektorja na ustanovnem
sestanku in delavnici. Izoblikovana je bila
skupna vizija:
»Alpe-Jadran' je' svetovno' prepoznana' regija
z' visoko' kakovostjo' raznolike' in' trajnostne
turistične' ponudbe,' temelječe' na' svojem' naravnem' in' kulturnem' bogastvu.' Regija' je
dobro' usklajena,' med' seboj' povezana,
s' turizmom' pa' ponuja' visoko' kakovost
življenja' svojim' prebivalcem' in' obiskovalce'm'.'«' Izhajajoč iz skupno oblikovane vizije
ter želja in potreb udeležencev so kot rezultat dela izoblikovane projektne pobude, kot
so mreženje mladinskih hotelov, konjeniških turističnih produktov, avtentičnih
vasi, kolesarskih čezmejnih poti, kulturnih dogodkov in z vinom povezanih turističnih produktov. Kot horizontalna ukrepa sta se zapisala razvoj blagovne znamke
Alpe-Jadran skozi dobre prakse in čezmejne javne prometne povezave.
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V okviru Skupnosti občin Slovenije deluje
tudi komisija za turizem, katere članice in
člani so iz občin, LTO, RDO in razvojnih
agencij. Komisiji predseduje župan turistične občine Podčetrtek Peter Misja.
Delovna skupina spremlja zakonodajne novosti, ki vplivajo na delo s področja turizma
v lokalnih skupnostih. Opozarja resorno
ministrstvo na težave, ki se pri izvajanju
posameznih določb pokažejo na terenu.
Tako je komisija opozarjala na težave sobodajalcev, na neurejenost predpisov z vidika
zidaniškega turizma, lani pa ji po večletnih
prizadevanjih uspelo prepričati vlado, da
višino točke turistične takse po desetih letih vendarle uskladi z rastjo življenjskih
stroškov.

Priložnosti turizma
na območju Alpe-Jadran
Skupnost občin Slovenje je tudi članica
mreže NALAS, ki združuje 16 asociacij, ki
predstavljajo skoraj 9000 lokalnih skupnosti, direktno izvoljenih od 80 milijonov pre-

Turizem in prosti čas
bivalcev jugovzhodne evropske regije.
V središču NALAS so delovne skupine, ki
združujejo strokovnjake iz regije, kompetentne predstavnike asociacij in zaposlene
v občinskih upravah. Tako te skupine tvorijo strokovnjaki in zaposleni iz prvih vrst ter
prebivalci, ki se neposredno soočajo s posledicami in izzivi, ki prihajajo iz politik in
zakonov posameznih držav. SOS aktivno
sodeluje v delovni skupini za trajnostni turizem, namenjeni za spodbujanje razvoja
turizma v jugovzhodni Evropi, ki temelji na
načelih trajnosti. Naloga delovne skupine je
spodbujati trajnostno turistično politiko,
upravljanje in poslovanje, spoštovanje in
varovanje okolja in biotske raznovrstnosti
ter socialno vključenost, medtem ko ustvarjanje zaposlitev prispeva k socialno-gospodarski rasti. Delovna skupina s pomočjo
slovenske strokovnjakinje Jane Apih pripravlja praktični vodnik za občine in upravitelje turističnih destinacij na poti k trajnostnemu turizmu. Vodnik temelji na treh že
uveljavljenih orodjih, trajnostnem načrtovanju turizma za lokalne skupnosti, na sistemu evropskih indikatorjev za trajnostni
turizem na ravni destinacij (ETIS) in na
orodju za globalno oceno trajnostnega turizma (GSTR).
Iz samega geografskega prostora izhaja obilo priložnosti za razvoj turizma, saj to okolje ponuja veliko raznovrstnost primarne
turistične ponudbe, ki je glavni pogoj za
razvoj drugih dejavnosti. S povezovanjem
ponudnikov iz različnih regij znotraj prostora Alpe-Jadran se turistom lahko ponudi
več različnih doživetij, kar tudi prispeva k
večji konkurenčnosti celotnega področja. S
povezovanjem med regijami pa se ustvari
višja dodana vrednost samih turističnih

proizvodov. Tu imamo predvsem v mislih
pohodništvo, kolesarjenje, jahanje, vinske
in gastronomske poti, romarske poti in
podobno. Ne nazadnje tudi Evropska unija
spodbuja oblikovanje čezmejnih turističnih
proizvodov, kar je bil primer enega zadnjih
razpisov programa COSME.
Drugačno organiziranost in sistemsko ureditev turistične dejavnosti v sosednjih državah pogosto omenjamo, ko smo v težavah.
Ko propada turistična infrastruktura in z
njo turistična dejavnost v kraju, ko se jezimo na neprijavljene goste ter nemoč vzpostavitve učinkovitega nadzora, ko je premalo
sredstev za nacionalno promocijo, ko vzpo-

stavimo destinacijske organizacije, pa ne
vemo, kako naj se financirajo v prihodnje…
Ob takšnih težavah največkrat kažemo s prstom čez mejo, kako pa lahko to rešijo v
Avstriji ali na Hrvaškem. Obe državi sta turistično bolj razviti državi po samem obsegu dejavnosti, Avstrija pa je na vrhu še po
konkurenčnosti. Priložnosti so torej tudi v
tesnejšem sodelovanju in izmenjavi praks
na institucionalni ravni in posledični krepitvi kompetenc in usposobljenosti kadrov,
ki bodo turističnemu gospodarstvu omogočili bolj spodbudno poslovno, organizacijsko in sistemsko okolje.
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