
Kot je na tiskovni konferen-

ci v četrtek, 22. septembra, 

poudarila Metka Demšar 
Goljevšček, univ. dipl. peda-

goginja in sociologinja kultu-

re, so v jahalnem centru Staro-

šince ponosni in veseli, saj so 

kot nevladna organizacija po 

večletnih prizadevanjih in do-

kazovanjih končno naleteli na 

ugoden odziv v širši javnosti. 

Prijavljanje na evropske pro-

jekte je že samo po sebi precej 

zapleteno, če pa si na razpisu 

uspešen kot majhna nevladna 

organizacija, je uspeh toliko 

večji; toliko bolj, ker gre za 

prvi večji tovrstni meddržav-

ni oziroma evropski projekt. 

Na kratko so ga poimenovali 

Pedo-tour, njegovo bistvo pa 

pove njegov uradni naziv, ki 

se glasi: Zasnova doživljajsko-

pedagoških in terapevtskih 

turističnih programov za otro-

ke, mladostnike in invalide ter 

vzpostavitev čezmejnih turi-

stičnih destinacij in storitev, 

temelječih na aktivnostih in 

terapijah s konji.

Vodilni partner v tem pro-

jektu je v Sloveniji fundacija 

Nazaj na konja, ki je bila usta-

novljena leta 2005, je pojasnil 

Aleksander Goljevšček, 
član upravnega odbora te 

fundacije, v projektu pa so-

deluje tudi Udruga za terapij-

sko jahanje Pegaz z Reke iz 

sosednje Hrvaške. Vrednost 

projekta, ki so ga so pričeli 1. 

aprila letos in bo trajal do 31. 

marca 2013, je 515.674 evrov, 

odobreni znesek sofinancira-

nja IPA pa je 424.648 evrov. Iz 

programa sofinancirajo samo 

upravičene izdatke, pri čemer 

lahko sofinanciranje skupno-

sti iz sredstev IPA znaša največ 

85 % javnih sredstev. Vsak slo-

venski projektni partner mora 

zagotoviti vsaj 5 % lastnega 

sofinanciranja, preostali del 

nacionalnega javnega sofinan-

ciranja na državni ravni, do 

10 % javnim organom, do 15 % 

pa zasebnim subjektom, pa bo 

zagotovila Služba Vlade RS za 

lokalno samoupravo in regio-

nalno politiko kot nacionalni 

organ za projektne partnerje 

iz Slovenije.

Vizija tega programa je 

predvsem narediti čezmejno 

območje med Hrvaško in Slo-

venijo bolj konkurenčno in 

ustvariti trajnostne življenjske 

pogoje za prebivalce tega ob-

močja z izkoriščanjem razvoj-

nih priložnosti, ki izhajajo iz 

čezmejnih ukrepov. Pomoč 

zagotavljata skupni tehnični 

sekretariat v Ljubljani in Info 

točka v Zagrebu, ki zagota-

vljata informacije in pomoč 

prijaviteljem/upravičencem 

projekta. Program sofinancira 

Evropska unija v okviru skla-

da.

Ko turistična 
ponudbe ni več le 
klasična …

V raziskavi ob prijavi za 

omenjen projekt so ugotovili, 

da sedaj turizem v obmejni 

regiji temelji na pretežno kla-

sični turistični ponudbi, ki ne 

obsega specializiranih progra-

mov, primernih za specifične 

ciljne skupine, kot so otroci in 

mladostniki, oziroma osebe 

s posebnimi potrebami. Tu-

rizem v primorsko-goranski 

regiji je sicer precej razvit in 

predstavlja kar 20 % celotne-

ga turističnega prometa v Hr-

vaški, vendar je le sezonskega 

značaja. Turizem v podravski 

regiji pa je na splošno zelo 

slabo razvit, saj ima najnižji 

odstotek nočitev na prebival-

ca v Sloveniji. Posledično se v 

turističnem sektorju v obeh 

regijah srečujemo s slabimi 

zaposlitvenimi možnostmi in 

neizkoriščenimi potenciali. 

Povpraševanje po turizmu, ki 

bi hkrati vseboval tudi ustre-

zne kulturne, pedagoške in 

terapevtske aktivnosti, prila-

gojene otrokom in mladostni-

kom ter osebam s posebnimi 

potrebami, pa je izredno veli-

ko.

A kot je dejala Nina Heric, 
se porajajo težave, saj ni ustre-

znih turističnih programov za 

otroke, mladostnike in invali-

de; v turističnem sektorju ni 

ustrezno usposobljenih delav-

cev, ki bi bili specializirani za 

delo z otroki in mladostniki 

ter s populacijo oseb s poseb-

nimi potrebami; pa tudi ne 

ustreznega povezovanja med 

strokovnjaki in institucijami 

pri razvijanju turizma za ome-

njene ciljne skupine, še manj 

ustreznih destinacij. Zato vidi-

jo v okviru projekta Pedo-tour 

nove priložnosti predvsem v 

razvoju inovativnih skupnih 

čezmejnih turističnih progra-

mov, storitev, produktov in 

destinacij za specifične ciljne 

skupine turistov, kot so otroci 

in mladostniki, družine, vzgoj-

no izobraževalne institucije 

ter invalidi.

S tem pa se ponujajo tudi 

nove možnosti zaposlitve za 

lokalno prebivalstvo ter pri-

spevek k zmanjševanju bega 

možganov, skupen razvoj 

programov usposabljanja za 

strokovne delavce v projektu; 

priložnost za čezmejno in me-

dinstitucionalno povezovanje 

strokovnjakov; pa tudi prilo-

žnost za izmenjavo delovne 

sile in zagotavljanje alternativ-

nih virov prihodkov na pode-

želju, pomeni pa tudi prispe-

vek k večji socialni vključeno-

sti in vzpostavitvi enakih mo-

žnosti ter povečanje ponudbe 

na področju turizma, športa 

in rekreacije oseb s posebni-

mi potrebami.

Pomemben 
prispevek projekta 
k zaposlovanju

Z omenjenim projektom pa 

odpirajo tudi nove možnosti, 

razvoj inovativnih skupnih 

čezmejnih turističnih progra-

mov, storitev, produktov in 

destinacij za specifične ciljne 

skupine turistov. Pomembna 

je tudi priložnost za izmenja-

vo delovne sile in zagotavlja-

nje alternativnih virov prihod-

kov na podeželju, prispevek k 

večji socialni vključenosti in 

vzpostavitvi enakih možnosti 

ter povečanje ponudbe na po-

dročju turizma. Glavni namen 

projekta Pedo-tour je torej 

skupen razvoj novih turistič-

nih programov, produktov in 

storitev za otroke in mlado-

stnike ter osebe s posebnimi 

potrebami v čezmejni regiji.

V okviru projekta načrtuje-

jo tudi razvoj skupne blagov-

ne znamke na področju turiz-

ma, specializiranega za otroke 

in mladostnike, družine ter 

osebe s posebnimi potreba-

mi, razvoj novih čezmejnih 

turističnih destinacij za izvaja-

nje doživljajsko-pedagoških in 

terapevtskih programov, na-

menjenih vsem prej omenje-

nim skupinam, pa tudi razvoj 

programov usposabljanja ter 

izboljšanje kompetentnosti 

in dodatne strokovne usposo-

bljenosti strokovnih delavcev 

in prostovoljcev, ki se bodo 

vključevali v izvedbo novih 

turističnih programov.

Zato v okviru projekta na-

črtujejo delavnico o finanč-

no-administrativnem vodenju 

projekta za projektne sode-

lavce, izdelavo različnega 

promocijskega materiala in ti-

skanih brošur, e-informativni 

časopis in spletno stran, pred-

vsem pa razvoj nove blagovne 

znamke ter razvoj treh novih 

čezmejnih turističnih desti-

nacij in zasnovan program 

usposabljanja, pa tudi 10 no-

vih turističnih programov in 

storitev. Za realizacijo projek-

ta naj bi v kratkem usposobili 

šest projektnih sodelavcev, 

za njegovo prepoznavnost pa 

bodo natisnili 6.000 izvodov 

brošur, več elektronskih bro-

šur in izdaje e-informativnega 

časopisa. V projektu naj bi po-

vezali 50 usposobljenih sluša-

teljev, strokovnih delavcev in 

prostovoljcev, okoli 10 preda-

vateljev iz obeh držav, 10 no-

vih turističnih programov in 

storitev, v vse to pa naj bi bilo 

vključenih okoli 750 uporab-

nikov turističnih programov 

in storitev.
M. Ozmec

Rojstva: Andriana Stani-
šič Žuran, Gorišnica 97 D, Go-
rišnica – deklica Zala, Tatja-
na Čeh, Hardek 21 a, Ormož 
– deklica Neža; Edita Arnuš, 
Obrež 42, Središče ob Dravi 
– deklica Megi; Marjeta Žišt, 
Zgornja Ložnica 30, Zgornja 
Ložnica – deček Žiga; Tama-
ra Pšeničnik, Zg. Pristava 23 
a, Ptujska Gora – deček Gal; 
Ajda Raca, Tovarniška cesta 
6, Kidričevo – deček Tjaž; 
Mojca Vališer, Krčevina pri 
Vurbergu 8 g, Ptuj – deklica 
Neli; Tina Kerle, Ob železnici 
4, Kidričevo – deklica Lina; 
Barbara Vrbančič, Kicar 76, 
Ptuj – deček Anže; Anica 
Planinc, Zg. Pristava 17, 
Slovenske Konjice – deklica 
Mia; Mojca Gorjak, Stanovno 
47, Ivanjkovci – deklica Tina; 
Valerija Markež, Rotman 55 
c, Juršinci – deček Žan; Nata-
ša Rak, Ceste 25 , Rogaška 
Slatina – deklica Emanuela; 
Mojca Šilak, Mezgovci ob Pe-
snici 41 a, Dornava – deklica 
Tia; Maja Arnuš, Dornava 
136, Dornava – deček Teo; 
Mateja Gruber, Na gmajni 7, 
Orehova vas – deček Žan.

Umrli so: Martina Princl, 
Ptuj, Poljska cesta 41, roj. 
1924 – umrla 13. septembra 
2011; Drago Žuran, Bresnica 
35, roj. 1967 – umrl 11. sep-
tembra 2011; Matija Plajn-
šek, Kočice 54, roj. 1932 
– umrl 16. septembra 2011; 
Franc Valič, Moškanjci 22, 
roj. 1948 – umrl 14. septem-
bra 2011; Gizela Sreš, roj. 
Domajnko, Ptuj, Zagrebška 
cesta 65, roj. 1917 – umrla 
15. septembra 2011; Janez 
Vilčnik, Nova vas pri Ptuju 
123, roj. 1944 – umrl 17. 
septembra 2011.

Poroka – Ptuj: Primož 
Vtič, Cankarjeva ul. 5, Ptuj, 
in Simona Kojc, Vičava 48, 
Ptuj.

Osebna kronikaStarošince � Jahalni center uspel na meddržavnem področju

Projekt za populacijo s posebnimi potrebami
V jahalnem centru v Starošincah, v občini Kidričevo, so predstavili projekt dveh držav, Slovenije in Hrvaške, ki temelji na turističnih ak-
tivnostih in terapijah s konji,vreden pa je pol milijona evrov.
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Meddržavni projekt Pedo-tour so v jahalnem centru Starošince predstavili (z leve) Metka Demšar 
Goljevšček, Nina Heric in Aleksander Goljevšček.

Napoved vremena za Slovenijo Danes bo pretežno jasno, 
zjutraj bo ponekod po niži-
nah megla ali nizka oblač-
nost. Na Primorskem bo pi-
hala šibka burja. Najnižje 
jutranje temperature bodo 
od 6 do 11, na Primorskem 
okoli 14, najvišje dnevne od 
22 do 25, na Primorskem 
okoli 27 stopinj C.

V sredo in četrtek se bo 
nadaljevalo povečini sonč-
no vreme. Ponekod bo pihal 
severovzhodni veter, na Pri-
morskem šibka do zmerna 
burja.
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Doživljajsko pedagoški in terapevtski turistični programi za otroke, mladostnike in invalide temeljijo 
na aktivnostih in terapijah s konji.


