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Razmere zaradi pandemije korona virusa se bodo v Evropi postopoma izboljšale in pri 

povečanju potrošnje in oživljanju gospodarstva naj bi imel večjo vlogo turizem. Ker so potovanja 

zaradi pandemije močno okrnjena, naj bi domači podeželski turizem sprejel več turistov, saj se 

ljudje vse več odločajo za bolj individualni, zdrav in naraven življenjski slog. 

 

Turizem na podeželju po Evropi doživlja velike spremembe. Medtem ko izzivi, kot so izseljevanje 

prebivalstva in nekakovostne javne storitve in v zadnjem letu pandemija Covid-19 še naprej 

ustvarjajo gospodarske in družbene pritiske na številne podeželske skupnosti, obstajajo tudi 

nove in zanimive priložnosti za prebivalce podeželja. Priložnosti se kažejo na področju ključnih 

dejavnikov sprememb turizma na podeželju v 21. stoletju vključno z željo obiskovalcev po 

pristni izkušnji, ki se nanaša na široko paleta izdelkov, povezanih z naravnimi danostmi, 

kmetijstvo, podeželski način življenja oz. kultura, ribolov in ogled znamenitosti. Privlačnost 

turističnih doživetij podeželja dopoljnjujejo digitalne tehnologije ter zanimanje turistov za 

destinacije, ki so okolju prijazne (npr. tiste, ki promovirajo nizkoogljična in krožna gospodarstva, 

biogospodarstvo, nove vrednostne verige in nove vzorce mobilnosti).  

 

Na podlagi naših prejšnjih raziskav, pregleda literature in trenutnih razmer zaradi pandemije 

lahko imajo pomembno vlogo pri oživljanju podeželskega turizma starejši prebivalci, za kar 

potrebujejo ustrezne kompetence in spretnosti na področju podjetništva in pametnih 

tehnologij.  

 

Od oktobra 2020 deluje UPI – ljudska univerza Žalec v projektu SMART VILLAGE (sofinanciran iz 

programa Erasmus+), ki ga sestavlja 9 organizacij iz 7 evropskih držav (Romunije, Italije, Belgije, 

Irske, Slovenije, Bolgarije in Grčije), ki se ukvarjajo s turizmom na podeželju, konceptom 

pametnih vasi (zmožnost koriščenja virov in proizvajanja dobrin za zadovoljevanje naših potreb, 

pri čemer ne ogrožamo virov za prihajajoče generacije; osnovni namen koncepta je ohranjanje 

aktivnega in vsem generacijam prijaznega podeželja) oz. izobraževanjem. V projektu bomo 

razvili izobraževalno platformo, ki bo v podporo novemu obdobju razvoja podeželskega turizma.  

Namen projekta SMART VILLAGE je razviti tečaj usposabljanja za prebivalce podeželja, ki jim 

grozi socialna izključenost zaradi ekonomskih ovir na oddaljenih podeželskih območjih, da se 

bodo naučili, kako si pomagati pri razvoju novega podjetja in s tem prispevati k razvoju 
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skupnosti, v kateri živijo. Spoznali bodo, kako lahko socialne inovacije in krožno gospodarstvo 

pomagajo podeželskim storitvam, kot so zdravje, izobraževanje, energetika, mobilnost in druge 

storitve, ki so ključnega pomena na marginaliziranih podeželskih območjih, kjer te storitve 

pogosto propadajo. 

 

V zadnjih nekaj letih je ideja krožnega gospodarstva deležna velike pozornosti po vsem svetu, 

saj ponuja priložnost za optimizacijo in promocijo trajnostnega razvoja prek novih modelov, ki 

temeljijo na stalnih izboljšavah in obnovljivih virih. Krožno gospodarstvo bo privedlo do novih 

poslovnih modelov in vrednostnih verig, kar bo posledično vplivalo na načrtovanje, proizvodnjo, 

uporabo in procese ravnanja z odpadki ter na zbiranje izdelkov in materialov za ponovno 

uporabo.  

 

V projektu SMART VILLAGE bomo razvili nov izobraževalni kurikulum za nadgradnjo osnovnih 

digitalnih veščin in kompetenc in do leta 2022 vanj vključili več kot 900 ekonomsko prikrajšanih 

odraslih s slabšimi spretnostmi in nizkimi kvalifikacijami. Natančneje gre za osebe, ki živijo na 

ogroženih podeželskih območjih iz vsaj 9 evropskih lokalnih skupnosti. Projekt bo starejšim 

prebivalcem podeželja ponudil orodja, ki jim bodo v pomoč pri razvijanju podjetniške ideje, 

vezane  na  inovativne priložnosti lokalnega turizma, ki temeljijo na najboljših praksah socialnih 

inovacij in načelih krožnega gospodarstva. Ta projekt je lahko odlična priložnost za upokojence 

za (dodaten) zaslužek in da ohranjajo svoj um zaposlen in poln izzivov ter ostanejo aktivni v 

skupnosti. 

 

V projektu SMART VILLAGE bomo ustvarili nove inovativne pristope poučevanja in učenja preko 

opravljenih študij in zbirk najboljših praks, razvili 4 priročnike z različnimi vsebinami, komplet za 

usposabljanje in platformo za e-učenje kot orodja za pridobivanje podjetniških kompetenc v 

povezavi s turizmom na podeželju. Rezultati projekta bodo imeli neposreden vpliv na več kot 

900 odraslih udeležencev (starejših) do leta 2022, ki bodo izboljšali svoje digitalne spretnosti.  

 

Projekt se osredotoča na razvoj kompetenc starejših (starosti 50 let ali več) odraslih 

udeležencev, ki so pripravljeni delati v sektorju turistične verige s podeželskih območij, ki so 

marginalizirana (redko poseljena območja, območja z omejenim dostopom do infrastrukture: 
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cestna prometna omrežja, elektrika in telekomunikacije vključno z internetom), in sicer ljudje z 

nizkimi dohodki, ljudje, ki jim grozita revščina ali socialna izključenost, uslužbenci (starejši od 40 

let) v lokalni javni upravi ter upravitelji zasebnega sektorja majhnih in srednje velikih podjetij iz 

podeželskega okolja.  

 

Evropska dodana vrednost je v tem, da bodo ukrepi v okviru te pobude obravnavali nekatere 

ključne izzive, kot je izboljšanje spretnosti digitalnega podjetništva v podeželskem trajnostnem 

turizmu na evropski ravni.  

 

Rezultati projekta bodo na voljo v prvi polovici leta 2022, ko bo konzorcij organiziral testna 

usposabljanja in predstavitev e-učnih gradiv v sodelovanju s ciljnimi skupinami projekta.   
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