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Slovar besed 
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IKT  Informacijska in komunikacijska tehnologija 
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1. RAZUMEVANJE KONTEKSTA 

1.1. Cilji in naloge projekta 

Namen projekta SMART VILLAGE je ustvariti nov izobraževalni program do leta 2022 za nadgradnjo 
novih osnovnih digitalnih spretnosti in kompetenc za več kot 900 gospodarsko prikrajšanih, nizko 
kvalificiranih in nizko usposobljenih starejših odraslih, ki jih je prizadela pandemija COVID-19, 
natančneje oseb, ki živijo na prikrajšanih podeželskih območjih v vsaj devetih evropskih lokalnih 
skupnostih. Projekt predvideva, da bo starejše naučil, kako ustvariti lastno novo podjetje na podeželju 
z uporabo inovativnih, lokalnih, kulturnih, turističnih priložnosti, ki temeljijo na socialnih inovacijah, 
najboljših praksah in načelih krožnega gospodarstva. Naš projekt bo starejšim ponudil odlične 
priložnosti za lasten zaslužek v trenutni gospodarski krizi, ki jo ustvarja pandemija (v obdobju 2020-
2021). Ciljni skupini predstavlja izziv, da ohrani svoj um, budnost in aktivnost v skupnosti. 

V okviru projekta SMART VILLAGE bodo nastali novi inovativni pristopi poučevanja in učenja v obliki 
raziskovalne študije in zbirke najboljših praks, 4 različnih priročnikov, kompleta za usposabljanje, 
videoigre ter orodij za pridobivanje podjetniških kompetenc v podeželskem turizmu. Projektna 
platforma virov in skupnosti bo do leta 2022 zagotovila neposreden vpliv na več kot 900 odraslih 
udeležencev (predvsem starejših), ki bodo povečali svoje nizko digitalno znanje, in dolgoročni vpliv na 
več kot 500 turističnih agencij iz Evrope. 

Rezultati projekta, predvideni med izvajanjem projekta, so opisani na naslednji način: 

Projekt SMART VILLAGE bo sledil naslednjim ciljem:  

 Izboljšati podjetniški duh, znanje in spretnosti na področju upravljanja turizma starejših z 
marginaliziranih podeželskih območij – povečati ozaveščenost in znanje o novih pravilih glede 
sanitarnih pogojev v nastanitvenih objektih in storitvah zaradi pandemije COVID-19. 

 Povečati ozaveščenost o poslovnih modelih socialnih inovacij za valorizacijo kulturne in 
naravne dediščine v podeželskem turizmu. 

 Izboljšati digitalne spretnosti podeželskih voditeljev, da bi postali strokovnjaki za pametne vasi 
z učenjem, kako uporabljati informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter kako 
izkoriščati velike količine podatkov ali inovacije, povezane z uporabo interneta. Učinek projekta 
bo, da bodo ti strokovnjaki delovali kot vzvodi, ki bodo pametnim vasem omogočili, da 
postanejo bolj dejavne, bolje izkoristijo svoje vire ter izboljšajo privlačnost podeželskih območij 
in kakovost življenja prebivalcev podeželja. 
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 Povečanje digitalnih spretnosti odraslih na področju turizma, trženja in upravljanja. 
Namenjeno starejšim iz digitalnega in ne digitalnega okolja. 

 Možganska nevihta o izzivih in priložnostih na področju digitalnih spretnosti v turizmu. 
 Pomoč pri oblikovanju novih ukrepov, namenjenih povečanju uporabe digitalnih tehnologij v 

turističnem sektorju in boljši vključenosti malih in srednje velikih podjetij (MSP) v globalno 
digitalno vrednostno verigo. 

1.2. Ozadje projekta 

Po podatkih Svetovne turistične organizacije (STO) z dne 8. aprila 2020 naj bi se svetovna trgovina leta 
2020 zmanjšala za 13 % oz. vse do 32 %, saj pandemija COVID-19 ovira normalno gospodarsko 
dejavnost in življenje po vsem svetu. Gospodarstvo je treba ponovno zagnati takoj, ko bo krize konec. 
Ker se bodo razmere zaradi koronavirusa v Evropi postopoma izboljšale, se pričakuje, da bo imel 
turizem večjo vlogo pri spodbujanju potrošnje, kar bo pripomoglo k oživitvi gospodarstva. Ker so bila 
potovanja v tujino zaradi pandemije prekinjena, se pričakuje, da bo domači podeželski turizem sprejel 
več turistov. Pričakuje se, da bodo ljudje iskali bolj zdrav in naraven način življenja. Projekt bo ustvaril 
platformo za novo obdobje podeželskega turizma, ki bo sledilo krizi zaradi pandemije COVID-19. 
Platforma bo izkoristila priložnosti za potovanja po vaseh za ozaveščene turiste, tako da bo manj znane 
kraje in podeželska območja spremenila v nove poti trajnostnega turizma, tesno sodelovala z domačini 
pri prenovi njihovih tradicij in kulturne dediščine ter jih spremenila v prednosti za družbeno-ekonomski 
lokalni razvoj. 

2. OPREDELITEV PODROČJA UPORABE 

Kategorija Opis 

 

Intelektualni 
rezultat 1: Cilji 

Bela knjiga o spretnostih za pametne vasi, digitalne družbene inovacije in 
krožno gospodarstvo, potrebnih v podeželskem turizmu. 

V okviru prvega rezultata se bodo izvajale dejavnosti, katerih cilj je doseči 
celovit okvir v zvezi s pametnimi vasmi, digitalnimi socialnimi inovacijami in 
veščinami krožnega gospodarstva v podeželskem turizmu v vseh državah. 
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Intelektualni 
rezultat 1: Faze 

Bela knjiga – metodološki okvir (smernice): vzpostavitev skupnega okvira za 
konzorcij. 

Vsak partner bo razvil raziskavo o naslednjih temah: 

1. Analiza potreb po digitalnem usposabljanju in izobraževanju. 

2. Demografska analiza o starejših in njihovih potrebah. 

3. Poslovna analiza: opredelitev obstoja malih in srednje velikih podjetij, 
mikropodjetnikov, podjetij skupnosti in socialnih podjetij. 

4. Kompetence za ustanavljanje podjetij na področju podeželskega turizma. 

5. Finančna podpora za ustanavljanje podjetij, namenjena prikrajšanim ciljem. 

Intelektualni 
rezultat 2: Cilji 

Usposabljanje – Pametna vas – razvoj podeželskih turističnih podjetij s 
krožnim gospodarstvom in socialnimi inovacijami. 

Konzorcij bo na podlagi predhodnega rezultata (bele knjige), razvil drugi 
intelektualni rezultat, in sicer tečaj usposabljanja. 

Intelektualni 
rezultat 2: Faze 

4 praktični in praktično uporabni digitalni priročniki za starejše ali odrasle s 
slabim (digitalnim) znanjem, ki živijo na oddaljenih podeželskih območjih, so 
brezposelni, delajo v podjetju ali želijo razviti novo zagonsko podjetje na 
področju podeželskega turizma, in  

1 priročnik za usposabljanje za vodje usposabljanja, ki želijo pripraviti tečaje v 
učilnici za opredeljeno ciljno skupino z nizkimi kvalifikacijami: starejše in 
odrasle učence, javne uslužbence, zaposlene v podeželskih lokalnih javnih 
upravah, in za vodje podjetij, ki poslujejo na področju podeželskega turizma. 

Intelektualni 
rezultat 3: Cilji 

Izobraževalna platforma za e-učenje: PAMETNI VAŠKI TURIZEM 

Cilj tega rezultata je ustvariti učno platformo. 
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Intelektualni 
rezultat 3: Faze 

Glavni rezultati izobraževalne platforme za e-učenje SMART VILLAGE so 
naslednji: 

– Opolnomočiti mala turistična podjetja za vstop v digitalni in mobilni svet. 

– Uskladitev potreb uporabnikov, funkcij aplikacije in zagotavljanja storitev za 
podjetja. 

– Vključevanje organov poklicnega izobraževanja in usposabljanja od samega 
začetka projekta. To bo ključno za rezultate in vpliv na politike usposabljanja 
in dela, zlasti na lokalni in regionalni ravni. 

Ciljna skupina – Starejši (50+), odrasli učenci, ki želijo delati v sektorju turistične verige na 
podeželju. Večji del teh območij je treba obravnavati kot marginalizirana 
(nenaseljena, izolirana območja ali območja z omejenim dostopom do 
infrastrukture, kot so cestna prometna omrežja, elektrika in/ali 
telekomunikacije, vključno z internetom) ali ki vključujejo marginalizirano 
prebivalstvo. Slednji so opredeljeni kot ljudje z nizkimi dohodki, ljudje, ki jim 
grozi revščina in/ali socialna izključenost; 

– Odrasli javni uslužbenci (nad 40 let) lokalne javne uprave in vodje zasebnega 
sektorja MSP iz podeželskih vasi. 

VMESNA CILJNA SKUPINA: 

– Izobraževalci na področju turističnega poslovanja, vodje in drugo osebje 
združenj, povezanih s turizmom, ter potovalne agencije, ki spodbujajo 
podeželski turizem. 

– Izvajalci (poklicnega) izobraževanja odraslih z velikim potencialom 
izkoriščanja rezultatov projekta. 

Standardi 
ocenjevanja 
kakovosti 

Trije glavni rezultati projekta bodo kvalitativno ovrednoteni v študiji učinka, ki 
bo temeljila na različnih vprašalnikih, ki bodo uporabljeni neposredno pri 21 
udeležencih kratkoročne učne dejavnosti, 240 udeležencih osmih pilotnih 
testiranj in dogodkov ozaveščanja ter 50 udeležencih zaključne konference. 
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Izvedeni bodo multiplikativni dogodki za ozaveščanje o prednostih uporabe 
novega znanja za izboljšanje spretnosti ljudi. 

3. RAZISKAVE V PARTNERSKIH DRŽAVAH 

Namen tega dokumenta je pripraviti izčrpno poročilo o raziskavi države, ki bo zelo koristno za razvoj 
ciljev projekta.  

To poročilo o raziskavi države je pomembna podlaga za razvoj usposabljanja in platforme SMART 
VILLAGE. Partnerji so izvedli raziskave držav, da bi zagotovili ustrezne podatke o stopnji razširjenosti 
digitalnih tehnologij v svoji državi, demografsko analizo starejšega prebivalstva, analizo razvoja 
podeželskega turizma, analizo potreb po potrebnih kompetencah za ustanavljanje podjetij s 
poudarkom na podeželskem turizmu in finančno podporo za ustanavljanje podjetij, namenjeno 
opredeljenim prikrajšanim ciljem.   

3.1. Ponudba digitalnega izobraževanja in usposabljanja za ranljive ciljne skupine v 
vsaki državi 

3.1.1. Romunija 

Romunija je v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) v letu 2020 na 26. mestu med 28 
državami članicami EU. Po izobrazbi diplomantov IKT je na petem mestu s 5,6 % vseh diplomantov 
(povprečje EU: 3,6 %), glede digitalnih javnih storitev in uporabe internetnih storitev med državami 
članicami EU pa je uspešnost Romunije najnižja. Po podatkih Eurostata je leta 2019 vsaj 43 % Romunov, 
starih med 16 in 74 let, imelo osnovne digitalne spretnosti, kar Romunijo v tem pogledu uvršča na prvo 
mesto v Evropski uniji. Opazno je, da je komaj malo nad 20 % ljudi iz iste starostne kategorije, ki živijo 
na podeželju, imelo osnovne digitalne spretnosti. 

Čeprav so prizadevanja za povečanje digitalne pismenosti starejših na nacionalni in celoviti ravni še 
vedno v nastajanju, lahko po vsej državi najdemo več organizacij (kot so nevladne organizacije, javne 
knjižnice, lokalne javne oblasti itd.), ki izvajajo in podpirajo projekte in pobude za takšne storitve – 
običajno brezplačne/sofinancirane. To trenutno poteka na lokalen in povsem neenoten način. Sledi 
nekaj ustreznih primerov: 
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 Program ECDL EqualSkills, ki ga vodi ECDL ROMUNIJA: cilj programa je starejšim olajšati 
dostop do informacijske družbe. Prva faza programa je potekala med aprilom in junijem 2021 
in je sledila usposabljanju in certificiranju ECDL EqualSkills, 

 Združenje za socialno prostovoljstvo Bukarešta vodi program »Digitalna pismenost za 
starejše«, 

 Mestna knjižnica Medgidia nudi brezplačne tečaje digitalne pismenosti za starejše, 
 »Razvoj digitalnih podjetniških veščin starejših z inovativnim sistemom usposabljanja – 

eDigiStars« je mednarodni projekt, ki se je začel leta 2020 in katerega cilj je starejše naučiti 
digitalnih spretnosti; projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru mednarodnega 
programa Danube 2014-2020, 

 DASM – direktorat za socialno in zdravstveno pomoč iz Cluj-Napoce vodi projekt "Digital 
seniors – developing seniors' digital skills (slov.Digitalni starejši – razvijanje digitalnih 
spretnosti starejših), ki se je pričel novembra 2019. Projekt finančno podpirata mestna hiša in 
lokalni svet Cluj-Napoca, koordinira pa ga združenje IT Transilvanija v partnerstvu z AROBS 
Transilvanija Software in Simplon Romunija, pod okriljem Svetovalnega sveta za podjetništvo 
in inovacije v IT. 

3.1.2. Italija 

Digitalna preobrazba v Italiji je dobila močan zagon z ustanovitvijo ekipe za "Transformacione Digitale" 
(digitalno preobrazbo) leta 2016. S prihodom druge Contejeve vlade so inovacije postale ministrstvo in 
ekipa. 

Po podatkih OECD približno 26 % ljudi, starih od 16 do 74 let, v Italiji nikoli ni brskalo po internetu; v 
drugih državah je to storilo približno 14 %. To dejstvo pomeni 10 milijonov državljanov, ki ne 
uporabljajo interneta. 

Da bi razumeli posledice in ugotovili, katere strategije se uporabljajo za zmanjšanje digitalnega 
razkoraka, moramo izhajati iz projekta Repubblica Digitale. Evropska unija je od leta 2006 opredelila 
osem ključnih spretnosti za spodobno življenje evropskega državljana. Redno jih posodabljajo, a edina, 
ki se nikoli ne spremeni, je digitalna usposobljenost. To ni nepomembno; pomeni, da je zavestna 
uporaba interneta predpogoj za ustrezno življenje državljanov Unije.  
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3.1.3. Belgija 

Zdi se, da je Valonija glede na število podjetij v digitalnem sektorju premalo specializirana: delež regije 
v belgijskem digitalnem sektorju je manjša od deleža, ki ga ima v celotnem belgijskem gospodarstvu. 
Delež nacionalne zaposlenosti v digitalnem sektorju, ki pripada Valoniji, je v primerjavi z ostalima 
dvema regijama zelo majhen. Za valonski digitalni sektor je značilna določena dinamika glede na težo 
najmlajših podjetij, vendar je več podjetij, ki šele nastajajo, premalo zastopanih. To situacijo si lahko 
razlagamo kot kazalnik nizke stopnje prenove podjetij v sektorju v regiji. Valonsko digitalno tehnologijo 
predvsem sestavljajo majhne strukture, večjih podjetij pa ni dovolj, da bi izboljšala položaj regije v tej 
gospodarski niši. Posledično je delež belgijskega digitalnega zaposlovanja v Valoniji v primerjavi z 
drugimi belgijskimi regijami zelo nizek, čeprav se je v zadnjih letih povečeval. Kar zadeva potencialni 
vpliv digitalizacije na regionalno zaposlovanje, opravljene kvantitativne ocene kažejo, da bi bila skoraj 
polovica obstoječih valonskih zaposlitev ogrožena zaradi nadomestitve v enem do dveh desetletjih. To 
pomeni približno 564.000 delovnih mest. 

Preobrazba Valonije v digitalno dobo je načrt valonske zvezne vlade. Uporabljena strategija je razvita 
kot okvirni program za digitalno Valonijo, ki določa prednostne naloge in cilje javne politike. Program 
zagotavlja okvir za podporo zasebnim pobudam v korist digitalne tehnologije. 

3.1.4. Irska 

V irski digitalni politiki je navedeno, da sta uporaba IKT in razvoj kompetenc digitalne pismenosti 
bistvenega pomena in ju je treba vključiti v vse nove/spremenjene specifikacije izobraževalnih 
programov(Ireland Department of Education and Skills, 2016). Julija 2013 je Irska objavila dokument 
Nacionalne digitalne strategije (NDS) "Phase 1 – Digital Engagement" (slov. Faza 1 – digitalna 
vključenost), v katerem je predstavljenih več ukrepov in korakov za spodbujanje državljanov in podjetij 
k vključevanju v digitalno družbo. 

Na Irskem deluje vrsta zainteresiranih strani, ki zagotavljajo učinkovito digitalno usposabljanje in vrsto 
pobud, osredotočenih na znanja in spretnosti. Nekatere pobude so naslednje: 

 kampanja za ozaveščanje o digitalnih temah. Natančneje, DCENR, ki bo v sodelovanju z več 
industrijskimi deležniki pripravil kampanjo ozaveščanja, ki bo "non-liners" pomagala pri tem, 
kaj bi lahko počeli na spletu, 
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 nova shema nepovratnih sredstev BenefIT  za financiranje usposabljanja državljanov. BenefIT 
financira priložnosti usposabljanja, ki se osredotočajo na ključne aplikacije, ki bodo verjetno 
motivirale non-liners za sodelovanje, in 

 razvoj spletnega vira za prepoznavanje digitalnih veščin in priložnosti za učenje. Ministrstvo za 
komunikacije, energijo in naravne vire bo v sodelovanju z irskim digitalnim prvakom iskalo vire, 
ki bi lahko bili na voljo za tečaje digitalnih spretnosti (Department of Communications, Climate 
Action and Environment, 2013). 

3.1.5. Slovenija 

Ponudba digitalnega izobraževanja in usposabljanja za starostno skupino 50+ v Sloveniji je raznolika. 
Zagotavljajo ga javni organi/organizacije, nevladne organizacije in zasebna podjetja. V tem pregledu je 
poudarek na ponudbi javnih organizacij in nevladnih organizacij. V Sloveniji obstajajo trije glavni 
ponudniki digitalnega izobraževanja in usposabljanja za odrasle: Zavod RS za zaposlovanje, ljudske 
univerze in univerze za tretje življenjsko obdobje. 

Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja usposabljanje za brezposelne v okviru ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja. 

Ljudske univerze ponujajo široko paleto digitalnega usposabljanja za ranljive skupine (starostna 
skupina 45+, starejši, brezposelni), kot sta Računalniška pismenost – osnovni modul (60 lekcij) in 
Računalniška in digitalna pismenost – napredni modul (60 lekcij). Ti dve vrsti usposabljanja sta 
najpogostejši in ju je potrdilo slovensko Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Tretji ključni ponudnik digitalnega izobraževanja in usposabljanja so univerze za tretje življenjsko 
obdobje. Te ponujajo neformalne programe za starejše. Upokojenci (okoli 60+) najpogosteje obiskujejo 
te tečaje. Obravnavane teme so: uporaba pametnih telefonov, spletno bančništvo, socialni mediji, 
internetna varnost, uporaba računalnika, Word itd. 

3.1.6. Bolgarija 

Po podatkih Eurostata je med odraslimi, ki živijo v mestih, in tistimi, ki živijo na podeželju, precejšen 
razkorak v digitalnem znanju. Leta 2019 je bila razlika v digitalnih spretnostih med prebivalci mest in 
podeželskih območij v EU v povprečju znašala 14 odstotnih točk (merjeno z razliko v relativnih deležih 
odraslih, ki imajo osnovne ali nad osnovnimi digitalnimi spretnostmi). Ta razlika v splošnih digitalnih 
spretnostih je v Bolgariji dosegla 23 odstotnih točk. 
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Glavni ponudnik usposabljanj za odrasle v Bolgariji je Zavod za zaposlovanje. Organizacija zagotavlja 
usposabljanja v okviru nacionalnega načrta za zaposlovanje; veliko jih je namenjenih prikrajšanim 
osebam, vključno z odraslimi nad 50 let. Predvidena usposabljanja so večinoma namenjena poklicni 
usposobljenosti ali ključnim kompetencam, potrebnim za določene poklice. 

Informacije o brezplačnih in plačljivih usposabljanjih in tečajih informacijske tehnologije ponuja 
Bolgarsko združenje za informacijske tehnologije. Pobude so namenjene različnim ciljnim skupinam in 
imajo različne stopnje težavnosti. Nekateri od predstavljenih tečajev vključujejo usposabljanja z 
različnimi temami, kot so: Cannes Academy v Bolgariji, Aula.bg, Digital garage, daskal.eu, TrainSoft. 

3.1.7. Grčija 

Med splošnim prebivalstvom Grčije in prikrajšanimi ciljnimi skupinami je vse večja vrzel v digitalnih 
spretnostih. Te skupine sestavljajo starejši (upokojenci), osebe s posebnimi potrebami, migranti ali 
ljudje na robu revščine, ki jim grozi socialna izključenost. Poleg tega je na podeželskih območjih opaziti 
precejšnjo vrzel ne le v digitalnih spretnostih, temveč celo v dostopu do spleta v primerjavi z mestnimi 
območji.  

Po vsej Evropi se raven digitalnih spretnosti še naprej počasi povečuje, rast pa temelji predvsem na 
socialno-demografskih značilnostih. Natančneje, za starejše državljane je raziskava DESI 2020 pokazala, 
da ima le 35 % oseb, starih med 55 in 74 let ter 30 % upokojencev in neaktivnih oseb osnovne digitalne 
spretnosti. Grčija se je pri osnovnih digitalnih spretnostih in naprednih spretnostih uvrstila nižje kot 
večina držav EU, prehitele so jo le tri druge države. 

Digitalna izključenost prikrajšanih skupin gre z roko v roki z brezposelnostjo, saj v Grčiji ni programov 
digitalnega usposabljanja ne le v malih in srednje velikih podjetjih (MSP), temveč tudi v javnih službah 
in upravi. Posamezniki, ki pripadajo ranljivim in prikrajšanim skupinam, zaradi pomanjkanja digitalnih 
kompetenc ne morejo ponuditi svojih izkušenj. 

Kljub občasnim prizadevanjem za digitalno vključevanje socialno ranljivih skupin v Grčiji še vedno 
obstaja digitalna vrzel med različnimi skupinami prebivalstva, ki se soočajo s socialno in ekonomsko 
izključenostjo. 
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3.2. Demografska analiza starejše populacije – kaj potrebuje ta ciljna skupina v smislu 
storitev? 

3.2.1. Romunija 

Po podatkih zadnjega popisa prebivalstva je leta 2015 skupina prebivalstva starejših kot 65 let 
predstavljala 17,2 % vseh prebivalcev države. Kot poroča Eurostat, je bila leta 2019 več kot petina (20,3 
%) prebivalcev EU-27 starih 65 let ali več. Za primerjavo – Romunija se je z 18,5 % nahajala nekoliko 
pod tem deležem. V skladu s tem splošnim trendom bo po napovedih INS leta 2060 v Romuniji 29,7 % 
vseh prebivalcev, starejših od 65 let. 

V zadnjih letih se je pojavila težnja po uravnoteženju starostnih skupin v smislu pojava odvračanja od 
trga dela, pri čemer je najmanj prizadeto še vedno starejše prebivalstvo (55-64 let). V zadnjih 
desetletjih se je povečala dohodkovna neenakost prebivalstva, kar je povzročilo socialno neenakost – 
pojav, ki se pojavlja tudi v državah z razvitim gospodarstvom. Po drugi strani pa se neenakost pojavlja 
kot vse bolj nova sestavina, ki nastaja pod pritiskom tehnološkega napredka in izobrazbenih razlik med 
generacijami in med različnimi skupinami prebivalstva.  

3.2.2. Italija 

Demografsko staranje se še vedno povečuje, tako po intenzivnosti kot pri razširjenosti. Ta pojav je 
povezan s postopnim »staranjem od zgoraj« (daljša življenjska doba), še posebej pa s »staranjem od 
spodaj« (nizka rodnost, staranje generacije baby boom), ki ga učinek migracij ne kompenzira niti 
bistveno ne upočasni. 

Nujno je treba oblikovati nove perspektivne politike, usmerjanje v spodbujanje »zdravega in aktivnega 
staranja«, npr. vzgoja za preprečevanje že od malih nog, vlaganje sredstev v raziskave, gradnja 
realnosti, večja usmerjenost v potrebe in pomoč starejšim ter zmanjšanje davčnega bremena za starejši 
in šibki del prebivalstva. 

Najbolj zaželene storitve, ki jih potrebujejo, so povezane z področjem oskrbe. Kljub temu obstaja velika 
potreba po dejavnostih in vključujočih ter izobraževalnih tečajih za izkoriščanje in spodbujanje njihovih 
spretnosti in zmogljivosti, da bi ostali aktivni tudi po upokojitvi. Tovrstne dejavnosti so skoraj v celoti v 
rokah nekaterih združenj ali lokalnih javnih organov. Ponudba je na zelo nizki ravni in je omejena na 
kulturne, umetniške in turistične dejavnosti z zelo majhno skrbjo za razvoj ali posodabljanje spretnosti. 
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3.2.3. Belgija 

Belgija kot država kaže zoženo prebivalstveno piramido, ki kaže na visoko povprečno pričakovano 
življenjsko dobo, nizko stopnjo umrljivosti, a tudi nizko stopnjo rodnosti. Struktura prebivalstva v 
provinci Hainaut kaže še več starejših ljudi, zlasti v starostni skupini od 45 do 74 let. Posledično bo 
morala provinca v prihodnjih letih vlagati v zadostno podporo starejšim. 

Strukturo prebivalstva v Hainautu je po eni strani posledica izseljevanja (nacionalnega ali 
mednarodnega) mladih državljanov, po drugi strani pa so cene stanovanj na tem območju še vedno 
nizke, zato je običajno, da imajo na tem mirnem kraju druge domove (vikende), kar privablja k 
priseljevanju predvsem starejše od 50 let. 

Starostna struktura na ravni skupnosti kaže, da ljudje, starejši od 65 let, večinoma živijo v južnem, 
valonskem delu Belgije, zlasti v provinci Hainaut. 

Zemljevid (Povprečni dohodek na 
prebivalca, 2017) kaže, da je 
Hainaut provinca z zelo nizkimi 
dohodki. Flamska regija ostaja 
regija z najvišjimi dohodki. Bruselj 
ostaja regija z najnižjim 
povprečnim dohodkom, saj 
prestolnice pogosto privabljajo 
veliko ljudi, ki iščejo delo. Velika 
območja z nizkimi dohodki je 
mogoče opaziti v južnem, 
valonskem delu države. 

Provinca Hainaut je najrevnejša provinca v Belgiji. Kot je razvidno iz zemljevida, je ta regija poleg 
Bruslja, prestolnice države, najbolj prizadeta zaradi revščine. Ker gre za del države z najstarejšim 
prebivalstvom, so v primerjavi s celotno Belgijo starejši ljudje v  Hainautu najbolj prizadeti zaradi 
revščine. Statistični podatki kažejo, da je v Hainautu najnižja intenzivnost dela. 

3.2.4. Irska 

Irska ima veliko starajočega se prebivalstva. Podobno kot v številnih drugih evropskih državah naj bi se 
v naslednjih desetih letih število upokojencev povečalo za več kot pol milijona, do leta 2026 na približno 
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855.000, do leta 2046 pa na skoraj 1,4 milijona. Število starejših od 80 let se bo s 128.000 leta 2011 
povečalo na približno 477.000 do leta 2046. To pomeni, da bo državljanov, starih od 20 do 64 let, manj, 
posledično pa ne bo dovolj delovno sposobnih ljudi (Department of Communications Climate Action 
and Environment, 2013).   

Večina starejših ljudi na Irskem je dosegla vsaj srednješolsko izobrazbo (62 %). Višja izobrazba se 
razlikuje med spoloma in starostnimi skupinami. Kar zadeva poklic, je v starostni skupini od 50 do 64 
let večina moških (17 %) in žensk (14 %) na vodstvenih položajih, 5 % moških in 20 % žensk opravlja 
druge avtomatizirane poklice, 17 % moških in 11 % žensk opravlja fizične poklice, 16 % moških in 4 % 
žensk pa je samozaposlenih. 

Na splošno, socialno-demografska slika starejših Ircev razkriva številne družbene in gospodarske 
razmere, ki so bile prisotne v različnih obdobjih njihovega življenja, npr. uvedba brezplačnega 
srednješolskega izobraževanja. Omeniti velja tudi, da je 22 % ljudi, starih 50 let in več, živelo v tujini 
(Amiya in Sofroniou, 2011). 

3.2.5. Slovenija 

Raziskava je opredelila tri stopnje kompetenc: 1. stopnja (najnižja), 2. stopnja (vmesna) in 3. stopnja 
(najvišja). Rezultati raziskave v Sloveniji kažejo, da se kompetence odraslih s starostjo zmanjšujejo. Kar 
23,6 % odraslih v starostni skupini od 50 do 54 let je trdilo, da nimajo nobenih izkušenj pri delu z 
računalniki. Za starostno skupino od 55 do 59 let je ta odstotek 33,5 %, v starostni skupini od 60 do 65 
let pa je ta odstotek še višji, in sicer 42 %. 

Ko govorimo o doseženi stopnji kompetenc, je 1. stopnjo doseglo 26,7 % odraslih v starostni skupini 
50-54 let, 26,3 % odraslih v starostni skupini 55-59 let in 42 % odraslih v starostni skupini 60-65. Tisti, 
ki so dosegli 1. stopnjo, lahko pošiljajo elektronsko pošto, uporabljajo brskalnike, rešujejo težave, ki 
vključujejo majhno število korakov, preprosto sklepanje in malo ali nič navigacije. Rezultati za vse tri 
stopnje za tri različne starostne skupine so prikazani v tabeli 1. 
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Tabela 1: Rezultati PIAAC za Slovenijo na področju reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih 
Dosežena stopnja  
(v %) 
 

Starostna skupina 

1. STOPNJA 2. STOPNJA 3. STOPNJA 

50-54 22,3 10,3 1,5 
55-59 16,8 5,0 0,1 
60-65 12,9 3,8 0,3 

Na podlagi teh podatkov je treba odrasle teh starostnih skupin usposobiti za izboljšanje njihovih 
digitalnih veščin. 

3.2.6. Bolgarija 

Bolgarija ima visok delež starejših odraslih. Do konca leta 2019 je število oseb, starih 65 let ali več, 
znašalo 1.504,088 ali 21,6 % vsega prebivalstva države. V primerjavi z letom 2018 se je delež 
prebivalcev v tej isti starostni skupini povečal za 0,3 odstotne točke. V nekaterih regijah, zlasti na 
podeželju, je od 25 % do 32 % prebivalcev starih 65 let ali več. Do leta 2019 je delež prebivalstva, 
starega 45 let in več, na mestnih območjih znašal 47,87 %, na podeželju pa 54,82 %. 

Zdravstvene in socialne storitve ter dostop do njih so nekatere od najpomembnejših storitev, ki jih 
potrebuje starejše prebivalstvo v Bolgariji. Poleg teh so potrebni tudi drugi ukrepi za spodbujanje 
aktivnega življenja odraslih in preprečevanje njihove socialne izključenosti. Starejši morajo pridobiti 
nove spretnosti in znanja, da bodo konkurenčni na trgu dela in da bi se jim odpirale nove možnosti za 
različne dejavnosti. 

3.2.7. Grčija 

Z 21,3 % prebivalcev, starejših od 65 let, ima Grčija drugo najstarejše prebivalstvo v EU, takoj za Italijo 
(22 %) in pred Nemčijo (21,1 %). 

Glavna potreba starejšega prebivalstva v Grčiji ostajajo zdravstvene storitve. Zagotavljanje ustrezne in 
visokokakovostne zdravstvene oskrbe je bistvenega pomena in mora biti dostopno vsem. Zdravstvene 
in socialne storitve morajo biti cenovno dostopne in prilagojene potrebam starejših, hkrati pa morajo 
biti tudi bolje usklajene. 
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Starejšim je treba je zagotoviti zadosten dohodek in primerne delovne pogoje, nediskriminatoren 
odnos zaradi starosti, varno okolje in stanovanje ter možnosti za stalen samorazvoj, izobraževanje in 
socialno mreženje – vse kar bo izboljšalo kakovost njihovega življenja. 

Starejši potrebujejo priložnosti, da še naprej prispevajo k vsem vidikom družbe brez starostnih 
omejitev in diskriminacije. Posamezniki, starejši od 50 let, potrebujejo priložnosti za učenje novih 
veščin, ki jim bodo odprle nova obzorja za druge oblike dejavnosti. V starejših starostnih skupinah so 
visokokakovostne priložnosti za učenje, tudi če so neformalne, bistven element za duševno in telesno 
dobro počutje ter boj proti socialni izolaciji. 

3.3. Analiza razvoja turizma na podeželju: opredelitev obstoja podjetij, mikro 
podjetnikov, podjetij v skupnosti in socialnih podjetij – vrsta podjetij na območju 

3.3.1. Romunija 

V Romuniji je ekoturizem široko priznan – na vladni ravni, v zasebnem sektorju in v javnosti. Ekoturizem 
je prepoznan kot značilen za podeželska območja v tistih skupnostih, ki imajo tradicijo v kmetijskih 
dejavnostih in zajemajo tako dostop do rastlinskih (flore) in živalskih (favne) vrst tega območja kot tudi 
do družbenih navad in načina življenja ljudi na obiskanih območjih. 

Za reševanje sistematičnih težav romunska strategija za razvoj turizma določa dva splošna strateška 
cilja, ki ju lahko podpre razvoj turizma in posledično ki prispevata k socialno-ekonomskemu razvoju 
lokalnih skupnosti. Eden od ciljev je podpiranje ustvarjanja delovnih mest v lokalnih skupnostih, 
vključno za ranljive ciljne skupine (kot so ženske, mladi in ljudje na podeželju), s trajnostnim razvojem 
turizma. 

Kar zadeva podjetja, ki se ukvarjajo s podeželskim turizmom, je bila po podatkih Nacionalnega 
statističnega inštituta v zadnjih letih največja rast zabeležena v nastanitvenem sektorju. Na tem 
področju se vedno večje število MSP na podeželskem turizmu zanaša na preureditev in posodobitev 
tradicionalnih podeželskih hiš, ki gostijo turiste, ki jih zanima tradicionalna arhitektura, v povezavi z 
ustvarjalnimi rekreacijskimi dejavnostmi, učenjem lokalnih obrti in okušanjem lokalne gastronomije. 

Drug pomemben model malega podjetja je EcoBrunch, ki vključuje lokalne proizvajalce tradicionalne 
hrane, kmete, lokalne proizvajalce, umetnike, spomenike kulturne dediščine in vodnike, da bi ustvarili 
dogodek, namenjen turistom. 
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3.3.2. Italija 

Od konca 20. stoletja, tudi zaradi krize industrializacije in izčrpanosti tovarniškega modela dela, se je v 
Italiji povečalo zanimanje za »vrnitev na podeželje«. Širjenje novih družbenih in kulturnih trendov, ki 
so bolj občutljivi na vprašanja trajnosti in ohranjanja naravnega bogastva, je v Italiji spodbudilo 
nenadno povečanje novih turističnih pobud, ki so okolju prijazne in se vrtijo okoli kakovostne hrane in 
vina. Tako so nastale »Poti  okusov« in številna združenja malih mest, ki krepijo italijansko umetniško 
in arhitekturno dediščino. 

3.3.3. Belgija 

Leta 2017 je bilo približno 69 % belgijske delovne sile zaposlenih v MSP. To je bilo opazno več kot v 
sosednjih državah Franciji, Nizozemski in Luksemburgu ter v povprečju EU-28. To število je bilo nižje na 
primer v Italiji in na Portugalskem. Na podlagi poslovnih podatkov iz leta 2019 je bila več kot polovica 
vseh malih in srednje velikih podjetij v Belgiji v regiji Flandrija. Pri raziskovanju za Belgijo večina 
podatkov dotika treh lokalnih regij in ne zvezne ravni. Belgija ima štiri različne vlade ki se med seboj 
razlikujejo: zvezno raven, Flandrijo, Valonijo in regijo glavnega mesta Bruselj – prestolnica (Bruselj in 
njegova neposredna soseščina). 

Podpiranje ustanavljanja podjetij med starejšimi ima lahko več koristi za gospodarstvo in družbo. Lahko 
je način, kako ohraniti pripadnost nekaterih starejših trgu dela in kratkoročno delno nadomestiti 
pričakovano pomanjkanje delovne sile in znanj v nekaterih regijah in sektorjih. Ohranjanje povezanosti 
teh starejših delavcev s trgom dela lahko pripomore tudi k lažjemu prenosu človeškega kapitala med 
generacijami. Uspešno ustanavljanje podjetij s strani starejših lahko tudi poveča davčne prihodke in s 
tem delno izravna naraščajoče stroške socialnega in zdravstvenega varstva. Podjetništvo starejših ima 
lahko tudi druge socialne in zdravstvene koristi, vključno z izboljšano kakovostjo življenja, večjo 
socialno vključenostjo in zmanjšanim tveganjem, da bi starejši pristali v revščini. 

3.3.4. Irska 

Tisti, ki se ukvarjajo s podeželskim turizmom, so večinoma kmetje in prebivalci podeželja, ki želijo 
povečati svoj dobiček in zagotoviti nove zaposlitvene možnosti. Podeželski turizem ponuja številne 
možnosti, vključno z zagotavljanjem nastanitve, rekreacijskih dejavnosti, podeželskih dobrin, 
zanimivostmi v zvezi z lokalno kulturo in dediščino ter zanimivih dejavnosti na podeželju (Heneghan et 
al., 2016). 
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Rekreacijske dejavnosti se običajno ustvarjajo z uporabo premalo izkoriščenih naravnih virov. Primeri 
vključujejo jezera, reke in morje, zemljišča, ki se lahko uporabljajo za pohodništvo, in zavarovana 
območja, ki se lahko na trajnosten način dodelijo novim uporabam. 

Na tem področju je vključenih več vrst podjetij. Primer podjetij, ki si delijo zasluge podeželskega 
turizma, so sektorji z nižjimi vstopnimi stroški, kot je proizvodnja. Običajno je, da podeželski turizem 
prihaja kot dodatni vir dohodka za mlajše kmečke ženske, rojene od konca devetdesetih let do začetka 
leta 2000. Obstaja pa tudi priložnost, da se v turizem vključi nova generacija podjetnikov, kmetov, in 
nekmetov. 

Po drugi strani pa nekateri dokazi kažejo, da se MSP in mala turistična podjetja borijo za uspeh, saj se 
pri razvoju, poslovanju in širjenju podjetij soočajo z birokratsko zapletenostjo. Natančneje, obstaja 
veliko organizacij in agencij, s katerimi se morajo podjetja posvetovati glede različnih tem, kar povzroči 
številne težave (O'Donoghue et al., 2014). 

3.3.5. Slovenija 

Vlada Republike Slovenije je v začetku oktobra 2017 sprejela Strategijo trajnostnega razvoja 
slovenskega turizma 2017-2021. v skladu s strategijo »je Slovenija zelena butična globalna destinacija 
za zahtevne obiskovalce, ki iščejo raznolika doživetja na prostem, mir in osebno korist.« 

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma za obdobje 2017-2021 Slovenijo deli na štiri makro 
destinacije: Mediteranska Slovenija, Alpska Slovenija, Termalno Panonska Slovenija, ter Osrednja 
Slovenija in Ljubljano. Za vsako makro destinacijo so v strategiji navedeni ključni in 
sekundarni/podporni produkti. Podeželski turizem je v dveh makro destinacijah poimenovan kot 
sekundarni proizvod: Alpska Slovenija in Mediteranska, medtem ko je v Termalno Panonski Sloveniji (v 
to makro destinacijo spada Spodnja Savinjska dolina z Žalcem v osrčju) umeščen kot eden ključnih 
produktov. V strategiji je podeželski turizem opredeljen »celoletni turizem, ki temelji na ponudbi 
turističnih kmetij, malih ponudnikov in vinogradniških hišic ter pristnih doživetij na podeželju« 
(Strategija: str. 20). 

3.3.6. Bolgarija 

Turizem v Bolgariji ustvarja velik delež bruto domačega proizvoda. Večino tega prispevata morski in 
zimski turizem. Vendar pa je vse več zanimanja tudi za druge oblike, vključno s podeželskim turizmom. 
Po splošno sprejetih merilih predstavljajo podeželske občine v državi približno 80 % celotnega ozemlja. 



 
 

  
 

 
Strateško partnerstvo Erasmus+ - 2020-1-RO01-KA204-080290 

 
 

 

[IO1 Bela knjiga – Metodološki okvir] 
 

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta publikacija odraža le stališča avtorja, Komisija pa ni odgovorna za 
kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta publikacija vsebuje. 
 

24 
 

Skoraj tretjina bolgarskega prebivalstva živi na podeželju. Delež prihodkov iz podeželskega turizma na 
tej stopnji ne presega 3 % vseh turističnih prihodkov v nacionalnem gospodarstvu (Gavrailov, 2017). 

Glavni gospodarski subjekti v podeželskem turizmu so mikro in mala podjetja, ki ponujajo počitnice na 
podeželju v naravi in se dotikajo podeželskega življenja kot vzdušja, načina prehranjevanja in 
preživljanja prostega časa. Največji delež v podeželski turistični ponudbi zavzemajo subjekti, ki turistom 
ponujajo nastanitev. Najpogosteje so registrirani kot gostišča. Po podatkih Združenja gostišč v Bolgariji 
je gostišč več kot 3000. Večina jih poleg nastanitve ponuja tudi lokalno kulinariko in različne prireditve. 
Razširjene storitve podeželskega turizma v Bolgariji so sprehodi v naravo, spoznavanje lokalnih 
kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, jahanje, folklorni večeri in dejavnosti v naravi. 

3.3.7. Grčija 

Turizem je zaradi svoje geografske lege, podnebja in pokrajine eno najpomembnejših gospodarskih 
področij v Grčiji. Vendar se podeželski turizem v Grčiji razvija šele od sredine osemdesetih let 
prejšnjega stoletja, ko se je pojavilo povpraševanje po novih oblikah turizma. Podeželski turizem 
pomeni vsako posebno obliko trajnostnega turističnega razvoja, ki je usmerjena v stik 
obiskovalca(turista) z naravo in dejavnostmi, ki jih je mogoče razviti, kar gospodarsko in socialno krepi 
podeželje, ne da bi pri tem spremenili okolje in posebne kulturne elemente vsakega kraja. Podeželski 
turizem lahko ločimo na ekoturizem, agroturizem in vinarstvo. 

V Grčiji je podeželski turizem povezan z naravo, kmetijsko dejavnostjo in njenimi proizvodi. 
Agroturistična podjetja v Grčiji spadajo v podkategorijo turističnih podjetij in poslujejo s posebnim 
pečatom, ki ga je odobrilo ministrstvo. Večina podjetij na podeželju so majhne družinske kmetije, ki 
ponujajo različne storitve, kot so gostoljubje in vključevanje turistov v lokalne kmetijske dejavnosti. 
Obstajajo tudi podjetja v vaseh, v partnerskih združenjih, v tradicionalnih naseljih, v bližini zaščitenih 
območij in na otokih. MSP na podeželju se večinoma ukvarjajo z direktno prodajo potrošnikom, 
kmetijskim izobraževanjem (izobraževalni obiski na kmetiji), gostinstvom, rekreacijo (lov, jahanje) in 
zabavo (lokalni prazniki, trgatev itd.). Vsa podjetja podeželskega turizma, ki ponujajo ali prodajajo 
katero koli vrsto kulinaričnih izdelkov, morajo po zakonu ponujati ali prodajati lokalne kmetijske 
proizvode, da se štejejo za podjetja podeželskega turizma. Podjetja podeželskega turizma so pogosto 
sezonska in zaposlujejo majhno število družinskih članov in sezonskih delavcev. 
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3.4. Analiza potreb po potrebnih kompetencah za ustanovitev podjetja s poudarkom 
na podeželskem turizmu 

3.4.1. Romunija 

Razvoj spretnosti in prenos tehnologije sta pomembni orodji za krepitev podeželskih podjetij. Med 
novimi znanji, ki bodo morda potrebna, so razumevanje in izkoriščanje digitalizacije, avtomatizacije in 
možnosti, ki jih ponuja globalizacija. Mala podjetja bodo morda morala razviti nove trge in nove načine 
poslovanja, ne pa razvijati novih inovativnih izdelkov ali storitev. 

V Romuniji mora vse turistične agencije in nastanitvene storitve voditi nekdo, ki ima licenco za turizem. 
To je dokument, ki potrjuje, da je oseba strokovno usposobljena na področju turizma. Glede na stopnjo 
izobrazbe in strokovne usposobljenosti ter več dodatnih se lahko licenca za turizem izda za naslednja 
delovna mesta: vodja v turizmu, direktor turistične agencije, vodja hotela, vodja restavracije, upravnik 
koče. 

Vsak, ki zaprosi za takšno licenco, mora opraviti dolg akreditiran program usposabljanja, ki traja 
najmanj 6 mesecev (720 učnih ur). Trenutno javni in zasebni ponudniki ponujajo več kot 250 
akreditiranih programov usposabljanja za kvalifikacijo, prekvalifikacijo in izpopolnjevanje v turističnem 
sektorju na enem od naslednjih področij: 

 tehnik/delavec v dejavnostih agroturizma, 
 turistični vodnik, 
 vodja turističnih dejavnosti, in 
 turistični agent. 

Glede na potencialne dejavnosti, ki so vključene v podeželski turizem, so nekatere bistvene 
kompetence podjetnika naslednje: 

 veščine za odgovorno komuniciranje z osebjem in turisti, 
 spretnosti za razvoj novih individualnih gostinskih doživetij, 
 spretnosti za obvladanje konfliktov, 
 obvladovanje različnih spletnih orodij in storitev, in 
 uporaba kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja za reševanje problemov. 

Lastnosti in strokovno usposabljanje uspešnega podjetnika so razmeroma podobne ne glede na to, kje 
vodi podjetje. Glede na publikacijo “Active Rural: a guide for starting a business in rural areas” (slov. 
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Aktivno podeželje: vodnik za ustanavljanje podjetja na podeželju) so uspešni podjetniki zelo različni 
posamezniki, vendar imajo nekatere skupne lastnosti: 

1. Imajo vizijo in so realistični 
Podjetnik čuti in prepoznava priložnosti na trgu. Mobilizira vse svoje vire, da bi te priložnosti 
izkoristi. Hkrati podjetnik spreminja svoje metode in cilje, kadar začetna strategija ne prinaša 
pričakovanih rezultatov. 

2. So proaktivni in vztrajni 
Zamisel je mogoče uresničiti le z veliko dela, potrpežljivosti in vztrajnosti. Poslovne zamisli je 
mogoče razvijati postopoma, dokler ne prinesejo pričakovanih rezultatov. 

3. Zaupajo v svoje moči 
Ta lastnost pogosto vpliva tudi na odnos podjetnikovih partnerjev in sodelavcev. Finančniki in 
kupci so seveda nagnjeni k naložbam in nakupu izdelkov, ki jim podjetnik zaupa. 

4. Pripravljeni so tvegati 
Pred začetkom poslovanja mora podjetnik sprejeti možnost, da bo v primeru neuspeha izgubil 
vložena sredstva. Ker so ta tveganja značilna za podjetniško dejavnost, se jih mora podjetnik 
zavedati in biti pozoren ter jih mora nenehno poskušati zmanjšati z najboljšim možnim 
nadzorom podjetja. 

5. So prizadevni 
Podjetniki lahko delajo dolge ure in so tem dejavnostim pripravljeni posvetiti večino svojega 
časa. 

6. Imajo sposobnost načrtovanja in organiziranja 
Uspešni podjetniki imajo napisan načrt, ki usmerja njihova delovanja med zagonom in 
razvojem podjetja. Podjetnik mora imeti jasno vizijo potrebnih ukrepov v vsaki situaciji/stopnji. 
Enako pomembna je sposobnost prilagajanja teh načrtov v primeru nenadnih sprememb 
okoliščin. 

Na koncu lahko podjetniki pripadajo kateri koli poklicni skupini. Ni »vnaprej določenih« poklicev, ki bi 
ustvarjali podjetnike. Poklicni podjetniki imajo lahko skoraj vsak poklic, vendar morajo imeti veliko 
specializiranega znanja in spretnosti, ki jim bodo omogočile zagon in razvoj podjetja. 

3.4.2. Italija 

Podjetniške spretnosti, ki so bile prepoznane kot najpomembnejše za uspeh zagonskega podjetja, bi 
lahko povzeli kot tehnične in podjetniške spretnosti. Prve so običajno potrebne za izvajanje nove 
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poslovne zamisli, druge pa za izvajanje tržnih raziskav in iskanje donosne niše. V primeru podeželskega 
turizma je iskanje donosne niše osrednjega pomena. 

Eden od ključnih dejavnikov uspeha zagonskega podjetja so sposobnosti ekipe. Tehnično strokovno 
znanje, ki opredeli boljšo rešitev od tistih, ki so na voljo na trgu, če ga ne spremlja poslovna zamisel, ki 
jo lahko prevede v prepoznavno ponudbo vrednosti, bo težko dalo življenje uspešnemu podjetju; strast 
mladega inovatorja, ki je pogosto prisotna v zagonskih podjetjih podeželskega turizma, če je ne 
spremljata zrelost in izkušnje starejše osebe, bo težko naredila zagonsko podjetje verodostojno v očeh 
potencialnih vlagateljev in zainteresiranih strani. Kritične veščine niso statične, temveč se sčasoma 
razvijajo v skladu z življenjskim ciklom zagonskega podjetja – če lahko v začetnem trenutku nagradijo 
mehke veščine »komuniciranja« in »pripovedovanja zgodb«, ki v začetni fazi pomagajo, da ljudje cenijo 
podjetniško idejo in pridobijo ustrezno prepoznavnost, so z napredovanjem potrebne tiste za izvajanje 
(sposobnost prevesti načrt v konkretne ukrepe in preveriti, ali se ti izvajajo po načrtu in na pričakovan 
način). 

Po vzpostavitvi in potrditvi poslovnega modela bo ključ do uspeha zmožnost hitrega in učinkovitega 
razširjanja modela delovanja (procesov, infrastrukture in orodij), zato je bistveno, da ekipa raste in se 
razvija skladno s kompleksnostjo poslovanja. 

3.4.3. Belgija 

Vključujoče podjetništvo je sestavni del vključujoče rasti. Podjetja, ki jih ustanavljajo ljudje iz manj 
zastopanih in prikrajšanih skupin (npr. ženske, mladi, starejši, priseljenci, brezposelni), pomagajo 
ustvarjati delovna mesta in se tako borijo proti socialni in finančni izključenosti ter hkrati spodbujajo 
gospodarsko rast. Cilj politik in programov vključujočega podjetništva je odpraviti tržne in 
institucionalne pomanjkljivosti, ki preprečujejo enake možnosti v podjetništvu za osebe z realnim 
potencialom, ne glede na izvor. 

Starejši so največja skupina samozaposlenih oseb v EU. Leta 2018 je bilo 14,5 milijona samozaposlenih 
oseb starejših od 50 let, kar predstavlja 48 % vseh samozaposlenih oseb. To število se je v zadnjem 
desetletju hitro povečalo, zlasti med osebami, starimi od 65 do 74 let, in ta rast se bo s staranjem 
prebivalstva nadaljevala. Več kot 31 % teh samozaposlenih starejših oseb zaposluje druge osebe, zato 
bodo morali oblikovalci politik podpirati prenos podjetij, ko se upokojijo, da bi preprečili izgubo teh 
podjetij in delovnih mest. Poleg tega staranje prebivalstva vse bolj obremenjuje pokojninske in 
zdravstvene sisteme. Podjetništvo ponuja priložnost za podaljšanje smiselne delovne dobe in s tem 
zmanjšanje nekaterih od teh pritiskov. 
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Digitalno podjetništvo lahko pripomore k večji vključenosti, saj ima prednosti, kot so nizki začetni 
stroški in dostop do širših trgov prek interneta. Vendar so ženske, mladi in starejši med digitalnimi 
podjetniki v EU premalo zastopani, kar je posledica več dejavnikov, med drugim malo vzornikov 
digitalnega podjetništva in pomanjkanje digitalnega znanja. Zdi se, da ti izzivi nesorazmerno vplivajo 
na starejše in ženske - le 51 % moških in 42 % žensk, starih od 55 do 75 let, vsak dan uporablja 
računalnik. Ključnega pomena je tudi spodbujanje razvoja močnejših mrež, da bi digitalni podjetniki 
lahko izboljšali svoj dostop do sredstev, priložnosti, strank, partnerjev in dobaviteljev. 

3.4.4. Irska 

Cedefop* je na podlagi spletnih oglasov za delo opravil analizo za opredelitev povpraševanja po znanju 
in spretnostih v turističnem sektorju. Natančneje, Cedefop je analiziral 1,13 milijona oglasov s področja 
nastanitev in prehrane, 93 tisoč oglasov s področja potovalnih agencij in storitev organizatorjev 
potovanj ter približno 5 tisoč oglasov s področja potniškega zračnega in vodnega prometa. Rezultati 
analize so pokazali, da so najpomembnejše prečne spretnosti v turističnem sektorju: timsko delo, 
prilagodljivost, sposobnost določanja prioritet, komunikacija in reševanje problemov. Prav tako se zdi, 
da je za turistično panogo pomembnih več tehničnih spretnosti, kot so osnovno znanje IKT (uporaba 
računalnika, uporaba pisarniške programske opreme), kuhanje, administracija, računovodstvo in 
proračun ali trženje (www.skillspanorama.cedefop.europa.eu). 

Poleg teh spretnosti podeželski turizem na splošno zahteva nekatere posebne kompetence in ukrepe, 
ki bodo opredelili uspešne podjetnike na tem področju. Sodelovanje je mogoče opredeliti kot potrebno 
spretnost, saj se morajo gostitelji v podeželskem turizmu usklajevati z drugimi podjetniki z izkušnjami, 
nevladnimi organizacijami in lokalnim vodstvom, da bi ustvarili posebne standarde kakovosti za 
območje ali storitev. Druga pomembna spretnost v turizmu je strateško načrtovanje, saj po nekaterih 
študijah gostitelji v podeželskem turizmu nimajo dovolj kompetenc za razvoj in izvajanje lokalnih 
strategij podeželskega turizma (Fotiadis, 2015). 

Cedefop je ena od decentraliziranih agencij EU. Cedefop, ki je bil ustanovljen (1) leta 1975 in ima od 
leta 1995 sedež v Grčiji, podpira razvoj evropskih politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter 
prispeva k njihovemu izvajanju. Agencija pomaga Evropski komisiji, državam članicam EU in socialnim 
partnerjem pri oblikovanju ustreznih evropskih politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 

3.4.5. Slovenija 

Podeželski turizem v Sloveniji ima podobne izzive, s katerimi se na splošno soočajo slovenska mala in 
srednje velika turistična podjetja: 
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– Primanjkuje kakovostnih nastanitev. 
– Administrativne obremenitve preprečujejo potencialnim vlagateljem, da bi vlagali v turizem. 
– Slovenija ima velik potencial za ovrednotenje svoje kulinarične tradicije, vendar ta potencial ni 

dovolj razvit. Prav tako je premalo sodelovanja med turističnim sektorjem, kmetijskim 
sektorjem in obrtjo.  

– Četrti glavni izziv, omenjen v Strategiji*, je neizkoriščen potencial slovenskih turističnih kmetij. 

Poleg finančnih sredstev zagonska podjetja potrebujejo poslovno okolje, ki sistematično podpira 
sodelovanje med malimi in srednje velikimi podjetji, zlasti pri oblikovanju skupnih turističnih 
proizvodov, storitev in rešitev ter skupnih vlaganj v turistično infrastrukturo. 

Poleg tega je potrebno spodbujanje sodelovanja med turizmom, industrijo, obrtjo, sodobnimi 
tehnologijami, oblikovanjem in številnimi ustvarjalnimi idejami. 

3.4.6. Bolgarija 

Za začetek poslovanja v sektorju podeželskega turizma mora podjetnik poznati zakonodajni okvir in 
predpise na določenem področju dejavnosti. Odvisno od vrste dejavnosti, ki se bo izvajala, obstajajo 
različne zahteve. Na primer, v skladu z bolgarsko zakonodajo mora biti vsak nastanitveni objekt 
registriran in kategoriziran. Da bi bil turistični objekt registriran kot hiša za goste, mora imeti največ 10 
sob za goste, kot družinski hotel pa od 5 do 20 sob. 

Poleg poznavanja zahtev za različne turistične in zabaviščne objekte morajo podjetniki imeti tudi druge 
kompetence za ustanovitev podjetja v podeželskem turizmu, kot so organizacijske in vodstvene 
sposobnosti ter poznavanje regije, kjer bo podjetje delovalo - na primer kulturne tradicije, kulturne in 
zgodovinske dediščine ter znamenitosti. V skladu z dokumenti, pripravljenimi v okviru programa 
Interreg V-A Romunija-Bolgarija o inovativnem podjetništvu za ekološki in podeželski turizem, 
potrebne kompetence vsakega podjetnika na tem področju vključujejo tudi: 

– Sposobnost zadovoljevanja potreb strank. Kakovost storitev za stranke je pomemben vidik 
turizma, saj turisti pričakujejo najboljše storitve, razočaranja pa lahko privedejo do javnega 
izražanja nezadovoljstva. 

– Kulturna ozaveščenost. Podjetniki v podeželskem turizmu se lahko pogosto povežejo s turisti 
iz različnih kultur, zato je potrebna kulturna ozaveščenost, da lahko razumejo stranke in 
njihove potrebe. Doseganje tega cilja bo povečalo zadovoljstvo turistov. 

– Prilagodljivost. Podjetnik mora biti sposoben vzdržati pritisk, se prilagajati, hitro razmišljati in 
pravočasno reševati nastale težave. 
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– Čustvena inteligenca, timski duh, obvladovanje časa in stresa, sposobnost in inovativnost. 
– Danes je za podjetnike v podeželskem turizmu zelo pomembno posedovanje digitalnih 

kompetenc. Glede na vse večji pomen spletnega okolja pri izbiri počitnic in potovanj mora biti 
podjetnik opremljen z veščinami za uporabo digitalnih kanalov za promocijo ponujenih 
izdelkov in storitev. 

3.4.7. Grčija 

Grško podjetje mora izpolnjevati določena merila, da lahko postane podeželsko turistično podjetje. 
Vsako turistično nastanitveno podjetje mora imeti največ 40 ležišč, v primeru, da podjetje ponuja 
hrano, pa mora uporabljati in ponujati za uživanje proizvode, ki spadajo v košarico kmetijskih 
proizvodov ali proizvodov, ki se proizvajajo v zadevnem podeželskem gospodinjstvu. Enako pravilo 
velja za restavracije ali kavarne na podeželju. Gostinske in turistične storitve morajo podpirati naravno 
okolje in posebne kulturne elemente vsakega kraja.  

Vsako podeželsko turistično podjetje mora za ponujanje nastanitvenih storitev vzporedno s svojimi 
glavnimi storitvami in proizvodi ponujati dodatna turistična naselja. Podjetja poslujejo s posebnim 
pečatom, "pečatom podeželskega turizma", ki ga zagotovi Ministrstvo za turizem. Pečat se pridobi po 
tem, ko javne uslužbenke ministrstva preverijo potrebne kompetence. Natančneje, za kmečki turizem 
morajo biti lastnik ali lastniki podjetja registrirani kmetje ali pa mora biti njegov kapital vsaj 50-
odstotno last registriranega kmeta ali kmetov. 

Poleg fizične infrastrukture morajo novoustanovljena podjetja podeželskega turizma vlagati tudi v 
izpopolnjevanje svojih digitalnih kompetenc. Na podeželju se veliko prebivalcev ne zaveda aplikacij, ki 
lahko izboljšajo kakovost njihovih storitev, ki bi jih lahko zagotovila zagonska podjetja. Seveda je treba 
digitalne spretnosti zagotoviti z ustrezno digitalno infrastrukturo, da se doseže želeni rezultat. 

3.5. Finančna podpora za zagonska podjetja, ki se soočajo s prikrajšanimi cilji 

3.5.1 Romunija 

Kot je navedeno v strategiji razvoja turizma v Romuniji iz leta 2019, vladni program za obdobje 2018-
2020 obravnava turizem kot enega glavnih stebrov gospodarske rasti, ki pozitivno vpliva na lokalne in 
regionalne razvojne ukrepe v državi. Cilj programa je zagotoviti boljšo kakovost življenja in boljše 
življenjske pogoje za vse državljane, spodbujati vključevanje in podpirati razvoj srednjega razreda. 
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Vlada uspešno nadaljuje z izvajanjem različnih pobud v podporo gospodarskemu razvoju države. 
Navajamo nekaj najpomembnejših: 

– Program Start-Up Nation v obliki nepovratnih sredstev upravičenim prijaviteljem ponuja 
200.000 RON (Novi romunski lev – valuta Romunije) s ciljem ustvariti 75.000 novih delovnih 
mest v naslednjih treh letih. 

– Državni premoženjski sklad združuje donosna državna podjetja za podporo poslovnim 
dejavnostim na glavnih prednostnih področjih, vključno s turizmom, s skupnim proračunom 10 
milijard eurov. 

– Cilj programa "My First Leisure Center" (slov. moj prvi center za prosti čas) je povečati naložbe 
v infrastrukturo, potrebno za prostočasne in rekreacijske dejavnosti, kot so bazeni, savne, 
masaže, fitnes, in različni športi. To bo pripomoglo k podaljšanju sezone v obmorskih letoviščih, 
ki jih trenutno močno prizadene poudarjena sezonskost. 

– Strateški naložbeni program v Romuniji bo spodbujal nove naložbe, saj bo ponudil državno 
pomoč v obliki nepovratnih sredstev za naložbe  v višini najmanj 2 milijona eurov. 

Splošna usmeritev evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESI) v večletnem finančnem okviru 
2021-2027 sledi strukturi večletnega finančnega okvira 2014-2020 in turizma ne obravnava kot 
samostojnega sektorja, vendar pa njegovi strateški cilji in teme, na katere se osredotoča, ponujajo 
številne priložnosti za dejavnosti in gospodarske sektorje, povezane s turizmom, in tako predstavljajo 
glavni vir financiranja za razvoj romunskega turizma ter zagotavljajo večjo sposobnost povezovanja s 
turizmom kot medsektorsko dejavnostjo s socialno-ekonomskimi in okoljskimi vidiki. 

3.5.2. Italija 

Smart & Start Italia je olajševalno orodje, ustanovljeno z odlokom ministra za gospodarski razvoj 24. 
septembra 2014 in poznejšimi spremembami in dopolnitvami, namenjeno spodbujanju pogojev za 
širjenje novih zagonskih podjetij na celotnem nacionalnem ozemlju ter podpiranju politik prenosa 
tehnologije in gospodarskega izkoriščanja rezultatov javnega in zasebnega raziskovalnega sistema.  

Z odlokom ministra za gospodarski razvoj z dne 30. avgusta 2019, sprejetim za izvajanje določb iz 
tretjega odstavka 29. člena zakonskega odloka z dne 30. aprila 2019, št. 34, so bile sprejete spremembe 
navedenega odloka z dne 24. septembra 2014, katerih cilj je bil pregled izvedbenih predpisov za 
zahtevano intervencijo, med drugim tudi poenostavitev in pospešitev postopkov za dostop, dodelitev 
in izplačilo sredstev, tudi s posodobitvijo metod ocenjevanja pobud in poročanja o stroških, ki so jih 
imeli upravičenci. 
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Z okrožnico generalnega direktorata za spodbude podjetjem št. 439196 z dne 16. decembra 2019 so 
bila opredeljena merila in metode za dostop, dodelitev in izplačilo sredstev.  

Subvencijski ukrep je namenjen inovativnim zagonskim podjetjem, ki se nahajajo na celotnem ozemlju 
države, so vpisana v posebni oddelek poslovnega registra in izpolnjujejo zahteve iz 25. člena 
zakonskega odloka št. 179/2012. Zagonska podjetja morajo biti na dan oddaje vloge ustanovljeni 
največ 60 mesecev in morajo biti razvrščeni med majhne. Inovativna zagonska podjetja so lahko vedno 
namenjena prikrajšani skupini, če so njihove vsebine tehnološke in inovativne. 

3.5.3. Belgija 

Množično financiranje, razmeroma nov način zbiranja kapitala za zagonska podjetja, je zdaj na pohodu. 
V Belgiji je veliko lokalnih platform za množično financiranje, kot so angel.me, Hello Crowd, Look&Fin, 
Spreds, Seedrs in Bolero Crowdfunding. Vse te platforme za množično financiranje povezujejo 
podjetnike z vlagatelji. 

V Belgiji je novim podjetjem na voljo veliko podpore in nasvetov. Poleg belgijskih bank vse tri belgijske 
regije ponujajo podporo in subvencije za podjetja, pa tudi EU zagotavlja vrsto podpore malim in srednje 
velikim podjetjem ter podjetnikom. To vključuje finančno podporo za podjetnike prek Evropskega 
investicijskega sklada. Za pomoč pri iskanju strokovnega davčnega računovodje obiščite spletno stran 
"Instituut van de Accountants en de Blastingconsulenten" (samo v francoščini ali nizozemščini). 

Koristni viri za tiste, ki želijo ustanoviti podjetje: 
– V tem primeru je treba zagotoviti, da bodo podjetniki lahko ustanovili podjetje: Zvezne javne 

službe za gospodarstvo, mala in srednja podjetja, samozaposlene osebe in energetiko (FPS): 
Informacije o samozaposlovanju v Belgiji, ki so večinoma v angleščini. 

– https://economie.fgov.be/en/themes/enterprises/starting-business   
– Business Belgium (slov. poslovna Belgija): tudi del FPS, ima v angleščini podrobne informacije 

o ustanovitvi podjetja v Belgiji. 
– Belgijska socialna varnost (služba javne zvezne družbe Securite Sociale): spletno mesto varnosti 

FPS 
– Za Valonski del: https://www.1890.be/, Samozaposlitev v Valoniji v Belgiji – deljeno v 

videoposnetkih: https://www.youtube.com/channel/UCACjrpdIcbFm5JTXTl33Elw?reload=9. 
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3.5.4. Irska 

Na Irskem obstajajo programi in organizacije, ki podpirajo zagonska podjetja. Enterprise Ireland je 
vladna organizacija, odgovorna za razvoj in rast irskih podjetij. Sodeluje z le-temi in jim pomaga pri 
ustanavljanju, rasti, inovacijah ter izvozu izdelkov in storitev na svetovne trge. Poleg tega ima Irska 
mrežo pospeševalnih programov za zagonska podjetja.  Skoraj vsi ti udeležencem zagotavljajo 
določeno obliko financiranja, pa tudi mentorstvo, inkubacijske prostore in delavnice. (www.enterprise-
ireland.com). V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov teh programov (Conmy, 2018):  

 Lokalni urad za podjetništvo (Local Enterprise Office): Urad za lokalno podjetništvo je 
namenjen ljudem, ki jih zanima ustanovitev novega podjetja, ali ljudem, ki so že dejavni v 
trgovini, vključno s podjetniki, začetniki, zagonskimi podjetji in malimi podjetji, ki se želijo 
razširiti. Uradi za podjetništvo na tem področju zagotavljajo širok nabor storitev.  

 Kratkoročno nadomestilo za podjetja: 
o Kratkoročni podjetniški dodatek (Short-Term Enterprise Allowance - STEA) podpira 

ljudi, ki so izgubili službo in želijo ustanoviti svoje podjetje, in velja nekaj mesecev. 
o NDRC:  NDRC je eden največjih inkubatorjev na svetu; pridobiva in gradi digitalna 

zagonska podjetja ter jim z deljenjem znanja, izkušenj, strokovnega znanja in 
skromnega zneska kapitala pomaga, da postanejo uspešna.  

o NovaUCD: Sedež ima na največji irski univerzi in je center odličnosti za zagonska 
podjetja. NovaUCD zagotavlja mentorstvo, brezplačno pravno, davčno in trženjsko 
svetovanje ter informacije o morebitnem financiranju.  

o Start-up Refunds for Entrepreneurs (SURE) (Nadomestila za zagon podjetij):  
Namenjen je ljudem, ki želijo ustanoviti zagonsko podjetje in potrebujejo sredstva.  

o Sklad OPTIMISE za elektronsko poslovanje: Ta sklad daje lastnikom malih podjetij e-
orodja in znanje za "optimizacijo" obstoječe spletne strani in učinkovito uporabo 
digitalnih orodij. 

3.5.5. Slovenija 

Finančno podporo za zagonska podjetja zagotavljajo različni mehanizmi, med katerimi so tudi sheme 
voucherjev oz. bonov. Voucherji so finančna podpora za podjetja, ki jo financirata Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropski sklad za regionalni razvoj. Sestavljajo jih ekonomske 
spodbude, ki jih lokalne, regionalne in nacionalne vlade dodeljujejo zasebnim podjetjem z namenom 
doseganja vnaprej določenih ciljev. V tem okviru. Programi vavčerjev so namenjeni reševanju težav 
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mikro, malih in srednje velikih podjetij ter vladnih institucij v zvezi z inovacijami in digitalizacijo s 
spodbujanjem uvajanja novih tehnologij, storitev ali spretnosti. 

Dodatna finančna podpora podjetjem na lokalni ravni je zagotovljena v okviru Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, in sicer s programom razvoja podeželja – pristop LEADER. Ta deluje na skupnosti prek 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (angl. Community-Led Local Development – CLLD).  

Mikro, mala in srednje velika podjetja lahko kandidirajo tudi kot projektni partnerji za pridobitev 
sredstev iz drugih evropskih skladov in ministrstev, na primer iz Evropskega socialnega sklada in 
Ministrstva za družino, delo in socialne zadeve v okviru kompetenčnih centrov za socialne inovacije.  

PROGRAMI EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA (ESS) 

Slovenski podjetniški sklad nudi finančno podporo novoustanovljenim inovativnim podjetjem z visokim 
potencialom rasti, ki so na začetku svoje poslovne poti in razvijajo inovativne izdelke za širši trg ter 
procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. Te spodbude zagotavljajo finančno podporo mladim 
podjetjem v prvi razvojni fazi, ki zajema ustanovitev podjetja, izdelavo minimalnega izvedljivega 
produkta na podlagi lastnega razvoja, oblikovanje podjetniške ekipe, neposreden prenos znanja in 
institucij znanja v poslovno okolje. Ena od treh razpoložljivih spodbud za zagon podjetij je spodbuda za 
zagon podjetij v problemskih regijah. 

Namen produkta je podpora zagonskim podjetjem, ki niso tehnološko inovativna, vendar ima njihov 
klasični projekt pozitiven gospodarski in družbeni potencial, zlasti v smislu zmanjševanja brezposelnosti 
v problemskih regijah. 

Mikrokrediti za problemske regije – produkt omogoča enostaven in hiter dostop do likvidnostnih 
sredstev za podjetja v posameznih regijah. Mikrokrediti predstavljajo neposredna posojila Evropskega 
socialnega sklada po ugodni pogodbeni obrestni meri. Tovrstno financiranje omogoča podjetjem 
določenih ciljnih skupin, ki predstavljajo določeno tržno vrzel, dostop do ugodnih finančnih virov v 
četrti razvojni fazi za financiranje nadaljnje rasti in razvoja, naložb in tekočega poslovanja podjetja. 

3.5.6. Bolgarija 

Podporni sistem za zagon podjetij je še vedno v veliki meri odvisen od javne podpore, zlasti od 
financiranja zagona. Finančni instrumenti so manj razviti kot v drugih evropskih državah. Financiranje 
tveganega kapitala in poslovnih angelov za nova in rastoča podjetja je še vedno precej pod povprečjem 
EU. 
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Glavni programi finančne podpore za zagon podjetij za programsko obdobje 2014-2020 so: 

 Operativni program za inovacije in konkurenčnost (OPIK). Ta program zagotavlja podporo 
podjetjem na posebnih področjih, npr. v ustvarjalnih in kulturnih industrijah, podjetjem, ki 
razvijajo nove izdelke in storitve, povezane s staranjem prebivalstva. Podpora je namenjena 
idejam, ki jih uresničujejo socialni podjetniki in osebe s posebnimi potrebami, podjetnice ter 
podjetniki, stari do 29 let in nad 50 let (OPIC, 2015). 

 Program razvoja podeželja – del programa je bil namenjen financiranju dejavnosti za razvoj 
turizma (gradnja in prenova turističnih objektov ter razvoj turističnih storitev). 

Projekt nacionalne strategije za MSP 2021-2027 za novo programsko obdobje predvideva več ukrepov 
za spodbujanje podjetništva, kot so: 

 Ukrep 1.1 Spodbujanje podjetniškega ekosistema. 
 Ukrep 1.3 Podpora novoustanovljenim podjetjem. 
 Ukrep 1.4 Spodbujanje ključnih vrst podjetništva – podpora socialnim podjetjem, ženskam, 

mladim, starejšim, družinskim podjetjem druge in tretje generacije. 
 Ukrep 1.5 Podpora obrti, podjetništvu na podeželju in ustvarjalnim industrijam, tudi na 

regionalni ravni – nepovratna sredstva in finančni instrumenti za potrebe podjetnikov in 
zagonskih podjetij na podeželju; projekti in ukrepi za spodbujanje obrti in podjetnikov v 
ustvarjalnih industrijah. 

3.5.7. Grčija 

V zadnjem desetletju je Grčija uvedla številne reforme za reševanje brezposelnosti. Programi za zagon 
podjetja so bili na voljo ljudem iz ranljivih skupin prebivalstva (npr. osebe s posebnimi potrebami, 
starejšim). V primeru oseb s posebnimi potrebami so bila sredstva na splošno radodarnejša, na voljo 
pa so tudi subvencije za skoraj popolno spremembo delovnega mesta. Te se običajno financirajo iz 
Evropskega socialnega sklada (do 75 %) z ustreznimi sredstvi nacionalne vlade (25 %). Trenutno obstaja 
pobuda za novoustanovljena podjetja, ki se osredotoča na inovacije in razvoj socialnih podjetij. 
Finančna podpora zagonskim podjetjem v Grčiji je še vedno omejena, ciljne skupine vključujočega 
podjetništva pa še težje najdejo sredstva za svoja podjetja. Začetna podjetja pogosto začnejo s posojili, 
vendar jih grške banke še vedno nerade odobravajo, če prosilec nima potrebnega zavarovanja. Obstaja 
nekaj programov za nove podjetnike, vendar so osredotočeni na mlade. 
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Nacionalni sklad za podjetništvo in razvoj (ETEAN S.A.) je glavni organ, odgovoren za ponujanje 
jamstev, vendar do nedavnega ni bilo oblikovanih posebnih programov za podjetnike, ki pripadajo 
prikrajšani skupini na trgu dela. 

3.6. Splošni sklepi raziskovalnega dela 

Iz te raziskave je mogoče izluščiti več sklepov, eden od najbolj očitnih pa je, da se prebivalstvo v večini 
evropskih držav hitro stara. 

Hkrati imajo ljudje boljše zdravje in boljše življenjske pogoje na splošno, zaradi česar je v naši družbi 
velik del prebivalstva upokojen, vendar si želi ostati aktiven na družbenem in poklicnem področju. Kot 
smo že omenili, smo prišli do sklepa, da veliko ljudi, starejših od 65 let, ne glede na to, ali so zaposleni 
ali nezaposleni, čuti potrebo po tem, da so aktivni. Pripadajo svojim skupnostim in so del njih. Ti starejši 
se veselijo, da se bodo lahko vključili, sodelovali in igrali pomembno vlogo v svojih skupnostih. 

Kot smo videli v prej omenjenih primerih, je turizem v Grčiji in Italiji, tako kot v številnih drugih 
sredozemskih državah, rastoča gospodarska panoga, ki ne ustvarja le na tisoče delovnih mest na leto, 
temveč predstavlja tudi veliko priložnost za starejše, da ostanejo dejavni na trgu dela.  

Opazimo lahko tudi, da starejši kljub svoji motivaciji in odločenosti, da bi s sodelovanjem v turističnem 
sektorju postali aktiven del družbe, za to niso v celoti opremljeni. Obstaja očitna potreba po 
usposabljanju in razširitvi njihovih kompetenc, zlasti kar zadeva IKT in digitalne spretnosti, saj je to 
vidik, ki zagotavlja kakovost storitev in izdelkov, ki se ponujajo v turističnem sektorju. 

Turizem, ki ga je tehnologija močno izboljšala, je eden najbolj razvijajočih se poslovnih sektorjev v 
Evropi, saj ponuja na tisoče priložnosti za zaposlitev, in glede na trenutne trende kaže še večje možnosti 
za še večjo rast. 

Hkrati pa procesi, kot so staranje prebivalstva, priseljevanje in razmeroma nizke plače v turizmu, 
povzročajo pomanjkanje usposobljenega osebja. Aktivnejše vključevanje starejših v delovno silo bi 
lahko bila ena od neraziskanih možnosti za ublažitev tega problema. 

V turizmu obstaja razlika med zahtevami po strokovnjakih na nizki in srednji ravni, saj zaposlitev na 
nizki ravni zahteva minimalno ali pogosto nikakršno digitalno znanje. Težave se pojavijo na srednji in 
višji ravni, kjer so digitalna znanja bistvenega pomena. 

Nazadnje, šole in univerze morajo še vedno dohajati najnovejše tehnološke procese, zato bi morale v 
učnih načrtih dati večji poudarek digitalnim spretnostim. 
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4. RAZISKAVA 

Dve različni vrsti anket sta bili razdeljeni odraslim s podeželja in zainteresiranim stranem, da bi 
analizirali pomen razvoja poslovanja v podeželskem turizmu.   

V raziskavi je sodelovalo 356 odraslih udeležencev izobraževanja in 70 deležnikov iz 7 evropskih držav. 
Vsi partnerji (razen EUROGEO) so dosegli število udeležencev, potrebno za pripravo analize, ki je lahko 
donosna za projekt. Cilj je bil zbrati skupaj vsaj 50 odgovorov za obe raziskavi (vsaj 10 za deležnike.  
Glede na območje pokritosti je vsak partner razdelil ankete v jeziku svojih ciljnih skupin. 

EUROGEO – uradni partner Erasmus+ projekta SMART VILLAGE – je mednarodna nevladna organizacija 
s sedežem v Belgiji. Ciljno območje, opredeljeno za to raziskavo, je valonska (francosko govoreča) 
provinca Hainaut. Projektna partnerja EUROGEO Michaela Lindner-Fally je iz Avstrije (nemško 
jezikovno območje), Harry Rogge pa iz Nizozemske (nizozemsko jezikovno območje). Jezikovna 
vprašanja in geografska lokacija partnerjev pojasnjujejo oviro, s katero se je EUROGEO soočil pri tej 
zadevi. 

Poglavje Analiza raziskav je razdeljeno na dva dela:  

1. Prvi del je namenjen analizi podatkov, zbranih z anketo med odraslimi. Cilj je oceniti 
njihovo raven znanja o IKT in zbrati podatke o stanju na področju podeželskega turizma v 
vsaki državi. 

2. Drugi del je namenjen podatkom, zbranim z anketo med zainteresiranimi stranmi. Ljudi, ki 
delajo v organizacijah, povezanih s turizmom, smo vprašali, katere so najpomembnejše 
razmere v zvezi z učinki covida na podeželski turizem. 

4.1. Poročilo o raziskavi ciljne skupine 

Ta del dokumenta je namenjen analizi podatkov o raziskavi med ciljnimi skupinami v sedmih različnih 
evropskih državah. 

4.1.1. Romunija 

V Romuniji je na anketo odgovorilo 73 udeležencev izobraževanja odraslih. 59 % jih je bilo starih od 40 
do 50 let, 27 % jih je bilo starih od 50 do 60 let, 14 % pa jih je bilo starih 60 let ali več. 
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Večji del anketirancev so predstavljale ženske (59 %), na splošno pa ima večina anketirancev končano 
višjo sekundarno izobrazbo (41 %). Druge stopnje izobrazbe, ki so jih dosegli anketiranci, so bile nižja 
srednješolska izobrazba (11 %), dodiplomska (22 %) in magistrska (15 %). 

73 anketirancev smo vprašali tudi o njihovih interesih, pri čemer so na prvo mesto izbrali kuhanje ali 
peko (40), sledijo potovanja (24), dejavnosti na prostem in v naravi, telovadba (22), zdravstvo (22) in 
igranje inštrumenta (17). Internet, tehnologije in informatika so bili eden od interesov, ki so jih prav 
tako zanimali (8), medtem ko so bili pisanje, bloganje in igranje iger med najmanj omenjenimi 
dejavnostmi.  

Večina ciljne skupine je izjavila, da nima izkušenj s pisanjem kode ali računalniškim programiranjem 
(99 %) – le 37 % jih je imelo predhodne izkušnje na področju IKT. Zaposlitveni status udeležencev 
romunske ciljne skupine: 12 % upokojencev, 62 % zaposlenih, 26 % brezposelnih. 

Najmočnejše in najbolj razvite osebne mehke spretnosti anketirancev: prilagodljivost (15 %) in 
reševanje problemov (14 %).  

84 % udeležencev je pripravljenih razviti ali izboljšati svoje znanje in kompetence na področju uporabe 
IKT in računalništva. To naj bi dosegli v okviru svojega osebnega in poklicnega razvoja. Raziskava je 
pokazala, da so gostinstvo (26 %), gostiteljstvo (22 %) in pridelava lokalne hrane prednostne dejavnosti 
ciljnih skupin, če so dejavne v podeželskem turizmu. Obrtništvo zanima 11 % anketiranih, kar je bilo 
prav toliko kot zanimanje za turistično dejavnost in vodenje. Visok odstotek anketirancev (89 %) je 
odgovoril, da nimajo znanja o financiranju razvoja podjetij. 

4.1.2. Italija 

Več kot polovica udeležencev je starih med 40 in 50 let. Drugo največjo kategorijo sestavljajo 
udeleženci, stari med 51 in 60 let, le nekaj udeležencev pa je starejših od 60 let. 

Več kot 70 % prejetih odgovorov je prišlo od žensk. Skoraj vsi udeleženci so iz Italije. 

Več kot 30 % udeležencev ima magisterij, še 30 % pa jih potrjuje, da imajo spričevalo o višji sekundarni 
izobrazbi. Preostalih 40 % ima različne stopnje izobrazbe. V nekaterih manjših primerih udeleženci 
potrjujejo, da imajo spričevalo o osnovnošolski izobrazbi. Na splošno je stopnja izobrazbe italijanske 
ciljne skupine visoka. 

Večina tistih, ki so odgovorili pozitivno, trdi, da imajo izkušnje zaradi svoje zaposlitve ali predhodnih 
računalniških tečajev, ki so se jih udeležili. Glavni razlogi, zaradi katerih udeleženci uporabljajo internet 
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in tehnologije, so spletno nakupovanje, pisno komuniciranje in delo. V manj primerih udeleženci 
uporabljajo tehnologije za video komunikacijo, študij in prodajo izdelkov. 

Več kot 60 % udeležencev je zaposlenih, majhen del je upokojenih in le nekaj udeležencev je 
brezposelnih. 

Glavni interesni sektor za več kot 37 % udeležencev so potovanja; sledi jim kulinarika. Umetnost, 
zgodovina, narava, telesna vadba in socialne storitve so najpogosteje izbrane kategorije. Za večino 
udeležencev so najmočnejše veščine prilagodljivost, timsko delo, učinkovita komunikacija in reševanje 
problemov. 

60 % udeležencev želi svoje znanje in kompetence razvijati na področju IKT. Najbolj izbrana dejavnost, 
če razmišljajo, da bi se vključili v razvoj lokalnega podeželskega turizma, je pridelava lokalnih živil, 
sledita gostinstvo in gostinstvo.   

Večina udeležencev ne pozna nobenih finančnih sredstev ali ekonomske podpore za razvoj 
podjetništva, prav tako pa v večini primerov potrjujejo, da je niso nikoli iskali. 

4.1.3. Belgija 

V raziskavi je sodelovalo 24 anketirancev, od tega 54,2 % starih od 51 do 60 let in 20,8 % starih od 40 
do 50 let. Več kot polovica anketirancev (58,3 %) je moških, 41,7 % je žensk. Izobrazba anketirancev je 
sledeča: več kot polovica (58,3 %) ima magisterij ali enakovredno izobrazbo, 29,2 % ima dodiplomski 
študij ali enakovredno izobrazbo, medtem ko jih je le 8,3 % končalo srednjo šolo. Manj kot 4 % jih ima 
nižjo sekundarno izobrazbo. 

Velika večina anketirancev navaja, da nima izkušenj na področju IKT (70,8 %), le 29,2 % jih navaja, da 
so izkušeni uporabniki IKT. Na vprašanje o podrobnostih uporabe IKT so navedena nekatera orodja IKT, 
ki se uporabljajo posamezno (MS Office in »internet«). Navedeno je tudi, da nekdo poskuša uporabljati 
internet, vendar za to ni formalno usposobljen, ali da druga oseba sploh ne uporablja računalnika. 

Med dejavnostmi, za katere ciljna skupina uporablja IKT, vodi pisna komunikacija (100 %, 24 od 24) 
pred video komunikacijo (83,3 %, 20 od 24) in spletnim nakupovanjem (70 %, 17 od 24). IKT se 
uporablja tudi za namene učenja (41,7 %) in projektnega dela (37,5 %). Trženje in prodaja izdelkov 
imata po 16,7-odstotni delež (4 od 24). 

Zaposlitveni status udeležencev belgijske ciljne skupine je sledeč: 54,2 % je upokojenih, 41,7 % 
zaposlenih, ena oseba pa je bila brezposelna. Ozadje udeležencev: 2 (nekdanja) direktorja podjetij, 3 
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srednješolski učitelji, 3 direktorji, 1 uradnik, 1 profesor, 1 osnovnošolski učitelj, 1 turistični vodič, 1 
poštar, 1 gospodinja, 1 kmet (mleko), 1 načrtovalec (analitik in kartograf v službi skupnosti), 1 
uslužbenec službe za razvrščanje, 1 delavec v tovarni, 1 svobodni poklic, 1 upravljavec, 1 umetnik in 1 
oseba, ki je navedla, da je aktivna kot upravičenec. 

Največja področja zanimanja so narava (50 %), dejavnosti in narava, delo v skupnosti in socialni cilji 
(oboje 45,8 %) ter umetnost/zgodovina/gledališče (41,7 %). 29,2 % anketirancev rado potuje, kuhanje 
in zdravstvo pa zanima približno 25 %. Zanimivo je, da med anketiranci ni glasbenika in nihče ne navaja, 
da bi ga zanimali tuji jeziki. Internet in tehnologije so označili le 3 od 24 anketirancev, kar je 12,5 %. 

Pri vprašanju o osebni moči je najvišjo oceno doseglo timsko delo (50 %), sledita prilagodljivost (41,7 
%) in aktivna komunikacija. Najnižjo oceno ima reševanje konfliktov z 0 %, medtem ko je zanesljivost 
in reševanje problemov navedlo 16,7 % vprašanih. Kot druga močna stran je bila navedena vztrajnost. 

54,2 % vprašanih pravi, da jih zanima boljše znanje IKT, kar je v nasprotju z zgoraj opisanim nizkim 
zanimanjem za IKT pri vprašanju o posebnih interesih ciljne skupine. Kar 45,8 % vprašanih nima interesa 
za izboljšanje svojih znanj in spretnosti na področju IKT. 

Pokazalo se je tudi, da sta za ciljne skupine, če bi bili dejavni v podeželskem turizmu, najprimernejši 
dejavnosti ogledi in vodenje - bodisi kulturno (50 %) bodisi povezano z naravo in zdravjem (33,3 %) – 
ter gostovanje (33,3 %). 12,5 % jih želi pridelovati lokalno hrano, 8,3 % jih zanima gostinstvo in 
obrtniška dela. Le ena oseba bi se ukvarjala s športom. 

Tri četrtine belgijskih anketirancev pravi, da nimajo znanja o financiranju razvoja podjetij; ena četrtina 
ima znanje na to temo. Navedeni primeri vključujejo bolj ali manj konkretne odgovore, od navajanja 
primerov institucij, kot so Créajob, fundacija Wartoise, ki jo vodi opatija Scourmont, nepovratna 
sredstva EU in združenja, ki podpirajo pokrajino Valonijo za posebne ciljne skupine, do odgovora »Da, 
mislim, da obstajajo načrti za razvoj podeželskega turizma za obnovo po pandemiji. Vendar ne poznam 
nobenih podrobnosti.« in »Obstajajo posebna nepovratna sredstva za nova podjetja/začetke 
poslovanja na področju zelene tranzicije s strani lokalne skupnosti.« 

4.1.4. Irska 

Večina udeležencev, zlasti starejših od 50 let, je precej slabo seznanjena z uporabo rešitev IKT za druge 
namene kot pisno ali video komuniciranje (druženje). Vendar je raziskava pokazala, da je spletno 
nakupovanje dejavnost, ki je postala trend, zlasti po izbruhu pandemije. 
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Zdi se, da so skoraj vsi udeleženci ankete (92 %) pripravljeni razviti ali povečati svoje znanje in 
kompetence glede uporabe IKT in računalništva v okviru osebnega in poklicnega razvoja. 

Kar zadeva podeželski turizem, večino udeležencev zanima kulturna in zgodovinska dediščina v 
povezavi z lokalno pridelavo hrane. 

Lokalni/regionalni/nacionalni/mednarodni skladi, povezani z razvojem podjetništva, na podeželju niso 
zelo promovirani ali celo niso na voljo javnosti. 

4.1.5. Slovenija 

Odgovori iz ankete o ciljni skupini so pokazali, da je bila večina vprašanih mlajša od 60 let (40 % jih je 
bilo starih med 40 in 50 let, 42 % pa med 51 in 60 let). Večina slovenske ciljne skupine so bile ženske 
(84 %), med vsemi pa jih je imelo največ dokončano srednjo poklicno izobrazbo (70 %). Druge stopnje 
izobrazbe, ki so jih dosegli udeleženci, so bile visoka šola (8 %), dodiplomski študij (12 %) in magistrski 
študij (10 %).  

Čeprav so naša glavna ciljna skupina osebe, starejše od 40 let, smo ugotovili, da jih je imelo 69 % 
predhodne izkušnje z IKT. Zavedajo se, da se njeni uporabi ne morejo izogniti, saj so z njo obdani vsak 
dan – uporabljajo jo bodisi na delovnem mestu bodisi v prostem času, na primer, ko obiskujejo različne 
spletne tečaje ali ko se želijo naročiti pri zdravniku. Navedli so, da IKT najpogosteje uporabljajo za 
izobraževanje (32 odgovorov), pisno komunikacijo (31), video komunikacijo (25) in spletno 
nakupovanje (21). Glede na njihovo starost, ki so jo navedli v prvem vprašanju, je razvidno, da jih večina 
ni upokojenih (94 %). Tisti, ki so zaposleni, delajo bodisi v tovarnah, prodaji, trženju, upravi, 
izobraževalnih organizacijah ali na kmetiji. 

Ciljno skupino smo povprašali tudi o njihovih interesih, pri čemer so na prvem mestu izbrali vadbo in 
zdravstveno varstvo (19 %), sledijo dejavnosti na prostem in v naravi (16 %), kuhanje ali peka (14 %) 
ter narava (10 %). Internet, tehnologije in informatika so bili interesi, ki so jih prav tako zanimali (7 %), 
medtem ko so bili pisanje, bloganje, igranje iger in umetnost/zgodovina/gledališče med najmanj 
zanimivimi hobiji. Anketiranci so bili precej samozavestni pri vseh mehkih veščinah, razen pri reševanju 
konfliktov, kar lahko odraža tudi njihove delovne položaje – le nekaj jih je bilo na nekaterih vodilnih 
položajih, in tudi ti ljudje niso te veščine izbrali za eno od svojih najmočnejših. 

Pri zadnjem vprašanju ankete – nanašajoč se na poznavanje razpoložljivosti sredstev za razvoj 
podjetništva v naši državi/regiji/občini – večina anketirancev ne pozna nekaterih razpoložljivih 
sredstev. Tisti, ki jih poznajo, so omenili javne/občinske/evropske razpise, razpise Ministrstva za 
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gospodarstvo, evropske razvojne razpise, nepovratna sredstva, LAS (lokalne akcijske skupine), podporo 
občin, ASI (celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile), ZZRS (Zavod RS za 
zaposlovanje) in zagonsko pomoč v obliki subvencij. 

4.1.6. Bolgarija 

Predstavnikov ciljnih skupin, ki so se odzvali na anketo, je skupaj 53, od tega jih je 25 starih nad 61 let 
in 21 starih med 51 in 60 let. Preostalih 7 jih je bilo starih od 40 do 50 let. Več kot polovica anketirancev 
(56,6 %) so ženske, 43,4 % je moških. Glede na njihovo izobrazbo je porazdelitev anketirancev 
naslednja: 52,8 % jih je končalo višjo srednjo šolo, 30,2 % je imelo dodiplomsko ali enakovredno 
izobrazbo, 13,2 % magistrsko ali enakovredno izobrazbo in 3,8 % nižjo srednjo šolo. 

Večji del, 37 od 53 (69,8 %) anketirancev, je izjavilo, da nimajo predhodnih izkušenj z IKT, hkrati pa so 
nekateri med njimi povedali, da internet in komunikacijske tehnologije uporabljajo vsaj za 
komunikacijo, bodisi video ali pisno. To pomeni, da čeprav nekateri med njimi izvedenih dejavnosti ne 
dojemajo kot "uporabo IKT" in so zato navedli, da nimajo izkušenj z IKT, dejansko imajo nekaj izkušenj, 
predvsem na področju komunikacije, čeprav se tega ne zavedajo. Komunikacijski nameni uporabe IKT 
so dejansko najbolj priljubljeni med ciljnimi skupinami, saj je 44 od 120 odgovorov namenjenih video 
komunikaciji, 36 pa pisni komunikaciji, ki ji sledi spletno nakupovanje. Osem oseb navaja, da IKT 
uporabljajo za izobraževanje, štiri za trženje in promocijske dejavnosti, tri pa za prodajo izdelkov.  

Trenutni ali zadnji delovni položaji anketirancev se precej razlikujejo in vključujejo učitelja (3), kuharja 
(3), kmeta (2), menedžerja (2), računovodjo (2), knjižničarja (2), električarja (2), strugarja, delavca v 
kuhinji, voznika, strokovnjaka, dispečerja vozil, delavca na bencinski črpalki, strokovnjaka za 
zagotavljanje kakovosti, varnostnika in tehničnega pomočnika. 

Glavna interesna področja ciljne skupine so dejavnosti na prostem in v naravi (21), potovanja (20), 
kulinarika – kuhanje in peka (19), narava (15) in obrt (12), umetniške dejavnosti, kot sta slikarstvo ali 
grafično oblikovanje (7), delo v skupnosti in socialni cilji (6). 

Kot svoje najmočnejše in najbolj razvite osebne mehke spretnosti anketiranci izpostavljajo učinkovito 
komunikacijo (36), timsko delo (31), zanesljivost (26) ter prilagodljivost (22). 

Največ anketirancev (46) želi razviti svoje spretnosti na področju IKT in računalništva. 

Dejavnosti, s katerimi se ciljne skupine najpogosteje ukvarjajo pri razvoju turizma na podeželju, so na 
prvem mestu lokalna pridelava hrane, na drugem mestu obrtniška dela, na tretjem mestu gostinstvo 
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in turistično vodenje (kulturna, zgodovinska dediščina), sledijo turistično vodenje (naravoslovni in 
zdravstveni sektor) ter gostinstvo. 

Večina anketirancev (90 %) ni seznanjena z razpoložljivostjo sredstev za razvoj podjetništva v svoji 
državi/regiji/občini. Po njihovem mnenju so sredstva na voljo za: nekmetijske dejavnosti, kmete, 
tehnološke inovacije, razvoj kmetijstva, nekateri pa menijo, da so sredstva na voljo le za velika podjetja. 

4.1.7. Grčija 

V Grčiji je na ta vprašalnik odgovorilo 53 udeležencev izobraževanja odraslih. Od tega jih je 32 starih 
med 40 in 50 let, 12 jih je starih med 50 in 60 let, in 9 jih je starejših od 60 let. 

Na podlagi odgovorov na 15 vprašanj v tej spletni anketi se je pokazalo, da večina odraslih na podeželju 
v Grčiji ne pozna nobenih nacionalnih ali regionalnih skladov za razvoj podjetništva, vendar je treba 
omeniti, da bi bili vsi udeleženci zainteresirani za sodelovanje v podeželskem turizmu, bodisi z 
vključitvijo v lokalno proizvodnjo hrane in gostinstvo bodisi v turistično dejavnost in vodenje po 
kulturni in zgodovinski dediščini, pa tudi v naravnem sektorju. Glede na te informacije so rezultati 
raziskave pokazali, da 23 od 53 udeležencev rado kuha ali peče, 22 od 53 jih zanima telovadba, 20 od 
53 udeležencev pa rado potuje, kar prikazuje, da starejše odrasle na podeželju žene razvoj njihovega 
podeželja z vključevanjem v področje, ki jih navdušuje. 

Kljub temu pa glede na stopnjo izobrazbe in področje študija večina udeležencev ne pozna ali ni 
usposobljena za IKT in digitalne spretnosti, saj 54,7 % odraslih nima nobenih izkušenj na področju 
komunikacijske tehnologije ali IT, torej spretnosti, ki so v podjetniškem sektorju bistvene. 

Nazadnje, zaradi dejstva, da so najnaprednejše ključne kompetence, ki jih imajo starejši odrasli, 
zanesljivost, učinkovita komunikacija in prilagodljivost, so dovolj kompetentni, da jih dejansko 
spodbujajo in vključijo v sektor podeželskega turizma, saj so zainteresirani tudi za izboljšanje svojih IKT 
in računalniških spretnosti. 
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4.2. Primerjalna analiza raziskave ciljne skupine 

4.2.1. Starost 

 

Rezultati kažejo, da je večina anketirancev iz večine sodelujočih držav, ki so izpolnili vprašalnik, starih 
med 40 in 50 let. V Bolgariji in Belgiji večina sodelujočih v anketi spada v kategorijo starejših od 61 let. 

Romunija Bolgarija Grčija Slovenija Italija Irska Belgija

40-50 let 59% 13% 60% 40% 62% 55% 21%

51-60 let 27% 40% 22% 42% 25% 26% 25%

več kot 61 let 14% 47% 17% 18% 13% 19% 54%
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4.2.2. Spol 

 

V povprečju je okoli 60 % udeležencev iz vseh sedmih partnerskih držav projekta ženskega spola. 

Romunija Bolgarija Grčija Slovenija Italija Irska Belgija

Moški 36% 43% 43% 16% 26% 40% 58%

Ženski 59% 57% 55% 84% 74% 60% 42%

Se ne želim opredeliti 5% 0% 2% 0% 0% 0% 0%
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4.2.3. Stopnja izobrazbe 

 

Glede stopnje izobrazbe statistični podatki kažejo, da ima večina anketirancev na splošno dobro 
stopnjo izobrazbe – višješolsko ali višjo stopnjo izobrazbe. 
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4.2.4. Predhodne izkušnje na področju IKT 

 

Statistični podatki v grafu kažejo, da večina anketirancev v vseh državah nima izkušenj s kakršno koli 
IKT. Edina izjema je Slovenija, ki ima % anketirancev izkušnje z IKT. 

S pregledom povprečja na tem področju predhodnega znanja o IKT lahko opazimo zmerno raven znanja 
v vseh državah na enak način, brez razlik med njimi. Vendar se zdi, da ima Bolgarija nekoliko nižje 
povprečje znanja o teh izkušnjah v primerjavi z drugimi državami. 

Romunija Bolgarija Grčija Slovenija Italija Irska Belgija

DA 37% 30% 45% 69% 51% 41% 29%

NE 63% 70% 55% 31% 49% 59% 71%
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4.2.5. Zaposlitev 

 

Zgornji graf kaže, da je v skoraj vseh državah večina ljudi, ki so odgovorili na vprašalnik, zaposlenih – 
izjema je Belgija, kjer je delež zaposlenih 42 %, brezposelnih pa 54 %. V Italiji, Grčiji in na Irskem je 
delež zaposlenih med vsemi državami najvišji (več kot 70 %). 

Romunija Bolgarija Grčija Slovenija Italija Irska Belgija

Zaposlen 62% 57% 70% 57% 76% 74% 42%

Brezposeln 26% 17% 17% 37% 14% 10% 54%

Upokojen 12% 26% 13% 6% 10% 16% 4%
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4.2.6. Področja zanimanja 

 

Glede na statistične podatke, ki smo jih prejeli od anketirancev, se večina anketirancev zanima za 
področja kuhanja in peke, telovadbe in zdravja, dejavnosti na  prostem in naravo. Pisanje in bloganje 
ter igranje video iger sta področji z najmanjšim zanimanjem. 
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4.2.7. Veščine 

 

Iz odgovorov udeležencev iz Romunije ugotovimo, da so zanje pomembne vse naštete veščine; manj 
anketirancev se je odločilo za veščini reševanje problemov in zanesljivost. 

Tudi pri udeležencih iz Bolgarije in Grčije je podobna situacija.  Pri teh dveh državah so se anketiranci 
redkeje odločali za veščini reševanje konfliktov in zanesljivost.  

V Sloveniji so bile za pomembnejše veščine izbrane prilagodljivost, vodstvo in reševanje konfliktov. 
Podobno je bilo tudi v Italiji, kjer so poleg omenjenih treh veščin pogosteje omenili tudi reševanje 
problemov. 

Na Irskem je pri veščini reševanje konfliktov bila opazna največja razlika, saj je le-ta veščina dobila 
skoraj 20 glasov medtem ko so se ostale veščine gibale pod desetimi glasovi. Za zanesljivost se ni odločil 
nihče od anketirancev. 

V Belgiji je prav tako mogoče opaziti velike razlike med izbirami veščin. Med pomembnejšimi so 
prilagodljivost (ki je izmed vseh držav tukaj največkrat izbrana), reševanje problemov in timsko delo.  
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4.2.8. Zanimanje za razvijanje spretnosti IKT 

 

Pri analizi zgornjega grafa je mogoče podati nekaj posebnih pripomb. Statistični podatki kažejo, da si 
večina ljudi, ki so odgovorili na spletno anketo, želi razviti digitalne spretnosti. V vseh državah je 
odstotek anketirancev, ki so na to vprašanje odgovorili z DA, veliko večji od tistih, ki nimajo interesa za 
razvijanje spretnosti IKT. Ta razlika je manj opazna v Grčiji in Belgiji. 

Romunija Bolgarija Grčija Slovenija Italija Irska Belgija

DA 84% 84% 55% 60% 92% 54%

NE 16% 13% 45% 40% 8% 46%
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4.2.9. Želje po vključevanju v področja podeželskega turizma 

 

Pri vprašanju glede želje po vključevanju v področja podeželskega turizma statistični podatki kažejo, da 
so med področji z več interesa lokalna pridelava hrane, nastanitve in gostinstvo. 

V Romuniji so največ interesa pokazali za področje gostinstva, v Bolgariji, Grčiji in Italiji so anketiranci 
najbolj zainteresirani za lokalno pridelavo hrane, medtem ko je področje z največjim interesom na 
Irskem in v Belgiji turistično vodenje po kulturnih in zgodovinskih dediščinah. 
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4.2.10. Financiranje razvoja 

 

Na področju ozaveščanja o možnostih financiranja razvoja podeželskega turizma so odgovori 
anketirancev pokazali, da velika večina nima informacij o obstoječih skladih ali programih za 
financiranje razvoja. 

4.3. Poročilo o raziskavi med zainteresiranimi stranmi 

Druga ciljna skupina, ki je bila predmet raziskave, so bili izobraževalci odraslih in zainteresirane strani. 

4.3.1. Romunija 

Sektor, ki prevladuje med zainteresiranimi stranmi, so zasebna podjetja in turistični sektor. Dejavnosti, 
ki so del zasebnega sektorja, vključujejo usnjarsko obrt, spominke in sezonske izdelke – trgovine, šole, 
čebelarstvo. V turističnem sektorju prevladujejo dejavnosti, povezane z nastanitvijo, hotelirstvom in 
gostinstvom. 

Večina anketirancev meni, da se bo veliko lokalnih podjetij po krizi COVID-19 soočilo z velikimi težavami 
in da bodo preživela le tista, ki bodo imela sposobnost, da se na novo izobrazijo. 
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Med rešitvami, ki jih ciljna skupina prepoznava kot učinkovite, sta krožno gospodarstvo in znižanje 
davkov. So ključnega pomena za pomoč in podporo lokalni poslovni skupnosti. Sredstva za razvoj 
lokalnih proizvajalcev in spodbujanje njihovega dela se zdita dobri zamisli za večino anketirancev. 

Rezultati osvetljujejo tako finančno šibkost številnih malih podjetij kot tudi pomemben vpliv, ki ga je 
imel COVID-19 na ta podjetja. Najbolj prizadeta so podjetja v gostinskem sektorju, sledijo mu podjetja 
na področju kulture. 

IKT zagotavlja orodja in ponuja priložnosti za razvoj lokalnega turizma, da bi lažje deloval in ustvaril 
nove priložnosti, saj turističnim proizvodom zagotavlja dodatno vrednost. 

Turizem, lokalna gastronomija in delo obrtnikov – za ta področja velja, da je treba izboljšati storitve, ki 
jih ponujajo ali jim manjkajo, ter način, kako te storitve promovirati v javnosti in jih povezati s ponudniki 
storitev. Kar zadeva gostinstvo in nastanitev, so dejavnosti na prostem še ena od dejavnosti, ki jih je 
mogoče povezati s tem področjem. 

4.3.2. Italija 

Na splošno zainteresirane strani pravijo, da mala in srednje velika podjetja propadajo zaradi krize 
COVID-19 in da bodo ostala le velika podjetja. IKT in digitalna orodja se štejejo za temeljne za 
prihodnost, kot tudi za sedanjost, vendar pa sta trajnost in spoštovanje okolja prav tako pomembna 
vidika za prihodnja podjetja. 

Nekateri menijo, da bi morala glavno pomoč zagotoviti vlada, ki naj bi namenila veliko denarja za 
pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri ponovnem zagonu po krizi COVID-19. 

99 % vprašanih je odgovorilo pritrdilno, vendar niso odgovorili, kako. 1 % vprašanih je odgovorilo z 
NE/DA, kar pomeni, da lahko IKT in digitalni pripomočki pomagajo in podpirajo turizem le delno, saj je 
turizem prisoten tudi zdaj in je realen ter ga je treba izvajati že danes. IKT so bile pomembne pred 
zaprtjem in so pomembne na enaki ravni tudi zdaj. Turizem je treba obnoviti in mu dati novo podobo 
ter upoštevati trajnostni in zeleni vidik. 

4.3.3. Belgija 

Odzvalo se je 10 ljudi, od tega trije upokojenci, dva iz šol, po eden iz zavarovalnice, univerze, pivovarne 
in kmet.  Dejavni so na področju izobraževanja (4), kmetijstva, nekdanji poštar, storitev (finančne 
storitve, natakarica) in turizma (turistični vodnik). 
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Na vprašanje, kako naša ciljna skupina vidi krizo zaradi koronavirusa za podjetja, se večina odgovorov 
osredotoča na to, da se povsod zapira (zlasti v gostinski panogi in malih lokalnih podjetjih). Glede na 
ugotovitve v raziskavi jih ima malo zaupanja v to, da bodo ta lahko ponovno odprla svoja vrata in 
obstajala tudi v prihodnosti. Eden od anketirancev vidi nove priložnosti, če se poudarek preusmeri na 
krajše proizvodne cikle za lokalna podjetja. 

Anketiranci kot dejavnike, ki bi podprli ponoven vzpon gospodarstva v regiji, (večkrat) navajajo 
finančno podporo, pomoč vlade, izobraževanje in usposabljanje na področjih, kjer primanjkuje delovne 
sile – kot so IKT in nove tehnologije, promocija in mreženje podjetij. 

Gospodarski sektorji oz. podjetja, za katere anketiranci menijo, da jih bo pandemija COVID-19 najbolj 
prizadela so storitve (turizem/gostinstvo, frizerji in fitnes), vse, kar ne velja za nujno potrebno, mala 
podjetja, ki se ne morejo prilagoditi, ali odsotnost digitalnih medijev. 

Finančna podpora in/ali prihranki oz. zdrava baza strank veljajo za dejavnike, ki bodo omogočili 
okrevanje. Poleg tega se kot preživeli omenjajo lokalna in mala podjetja, tista, ki izkazujejo 
prilagodljivost za inovacije, ter sektorji, ki dajejo prednost krožnemu gospodarstvu in lokalnim virom, 
vključno z novimi načini razširjanja in povezovanja v mreže. 

Številni anketiranci menijo, da lahko informacijsko-komunikacijske tehnologije pomagajo turizmu, da 
se po krizi COVID-19 vrne na pravo pot. Podrobneje predlagajo spletno prodajo, trženjske strategije in 
virtualne oglede, da bi privabili več turistov in jih seznanili z lokalno dediščino. Prav tako pozivajo 
lokalne akterje, naj prispevajo k stalnemu bogatenju in vzdrževanju dediščine ter povečajo zanimanje 
zanjo. Predlagana so orodja IKT za potrebe takšne skupne zbirke podatkov o dediščini, ki bi lahko 
vključevala tudi gospodarske dejavnosti v regiji (nastanitve, gostinstvo, dejavnosti), in za oblikovanje 
strategije trženja. 

Storitve v skupnosti, ki jih anketiranci želijo okrepiti, vključujejo turizem, promet in infrastrukturo 
(vključno z infrastrukturo IKT). Omenjen je pomen vaškega življenja, socialnih storitev, dejavnosti za 
gradnjo skupnosti in ohranjanje dediščine ter podpora umetnikom in obrtnikom. En anketiranec 
poroča o vzpostavitvi stalnega nadzora za krepitev dediščine in njeno interakcijo z lokalnimi 
gospodarskimi dejavnostmi z uporabo digitalnih orodij, s katerimi bi prebivalci prostovoljci delili svoje 
znanje o lokalni dediščini. To se zdi zanimiv partner za naš projekt SMART VILLAGE. 
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4.3.4. Irska 

Sektorji, ki jih je pandemija najbolj prizadela, so kulturni in ustvarjalni sektor (s poudarkom na turizmu 
in promociji umetnosti) ter lokalna podjetja, ki so zaprta zaradi globalne blokade (banke, prodajalne, 
restavracije in kavarne, hoteli itd.). 

Večina podjetij se zdaj trudi preživeti na zelo konkurenčnem, zaprtem trgu brez potovanj, pri čemer so 
podjetja, ki se ukvarjajo z IKT, svetla izjema od te norme. 

Vloga IKT v (lokalnem) turizmu se šteje za ključno, saj obstaja več rešitev, ki jih je mogoče ponuditi za 
oživitev panoge. Te vključujejo e-trgovanje, e-trženje, avtomatizacijo poslovnega upravljanja in celo 
uporabo igrifikacije za spodbujanje in rast e-turizma. 

Da bi podjetja preživela napad COVID-19, potrebujejo finančno in tehnološko podporo v smislu 
financiranja in digitalnih virov. Pomemben predpogoj je tudi usposabljanje o tem, kako digitalno 
preoblikovati (svoja) podjetja. 

4.3.5. Slovenija 

Večina zainteresiranih strani se strinja, da bi najpomembnejši ukrep, ki bi pomagal gospodarstvu ne le 
na lokalni, temveč na državni ravni, bilo odprtje vseh dejavnosti v skladu z natančnimi in jasno 
določenimi pravili. Slednje je pomembno, ker bi odprtje dejavnosti z upoštevanjem priporočil vsaj 
ohranilo vse sektorje gospodarstva v minimalnem stanju, kar je bolje kot njihovo (trajno) zaprtje. 
Pravila in pogoje bi bilo treba določiti daleč vnaprej in ne od danes na jutri, kar bi pripomoglo k 
organizaciji podjetnikov in storitev. Primer: Danes, 23. marca, bi moralo biti jasno, če bomo za 
prvomajske praznike lahko potovali na Hrvaško na krajši oddih in pod kakšnimi pogoji. Tako bi lahko 
vsi deležniki pravočasno pripravili, sprejeli in obdelali rezervacije ter bolje organizirali delo. Ljudje si 
želijo potovati in bi že zdaj opravili rezervacije, če bi vedeli, kakšna bodo pravila. Imeli pa bi tudi upanje 
in jasen cilj, kdaj je treba "stisniti zobe" in to storiti – zdaj je vse tako "nepredvidljivo", zato ljudje nimajo 
več prave motivacije in volje za dosledno upoštevanje ukrepov. 

Druga pomembna meritev, ki so jo omenili številni deležniki, je bila finančna pomoč. Zainteresirane 
strani se strinjajo, da mora biti odziv vlade hitrejši, to pomeni hitrejše in večje izplačevanje finančne 
pomoči. Ta bi morala biti prav tako razdeljena na vsa področja, ne le na gospodarstvo, temveč tudi na 
kulturo, kmetijstvo itd. Delavcem, ki med pandemijo niso mogli ali smeli delati, je treba zagotoviti 
finančno pomoč in prispevke za zavarovanje. Težave imajo tudi nekatera podjetja, ki so odprta za 
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poslovanje, zato je ključnega pomena pokrivanje tistih stroškov, ki bi podjetjem omogočili preživetje 
in ohranitev delovnih mest (tj. fiksni stroški in stroški dela). 

Prve tri možnosti, ki so jih izbrale vse zainteresirane strani, so bile turizem, gostinstvo in kultura. To so 
področja, ki so bila najdlje nedostopna javnosti, saj jim vladne omejitve ne dopuščajo odprtja. 

Deležniki se strinjajo, da se bodo vsi sektorji ponovno dvignili. Ljudje si želijo ponovno potovati in se 
vrniti k "normalnemu" načinu življenja. Trenutno si vsi želimo potovati, iti v restavracijo na kosilo oz. 
kavo ali na koncert. Vprašanje pa je, kako hitra bo obnova in ali bodo vsi sektorji lahko okrevali enako 
hitro.  

Večina zainteresiranih strani se strinja, da lahko IKT pomaga lokalnemu turizmu. Tehnologija lahko 
pomaga premagati negativne posledice pandemije v smislu, da je mogoče razviti proizvode ter jih 
predstaviti širšemu krogu ljudi (npr. na spletu itd.), kar je lahko pomembno pri privabljanju novih 
gostov. Tista podjetja, ki so svoje storitve ponujala prek spleta (npr. spletne trgovine), so imela nekaj 
prihodkov tudi v mesecih popolne zapore. Kar zadeva turizem, je mogoče ohraniti stik s potencialnimi 
gosti, ki bodo po koncu pandemije začeli raziskovati manj znane, skrite kotičke lokalnega okolja. Tisti, 
ki delajo v turističnem sektorju, že opažajo nekatere pozitivne premike ob sprostitvi prepovedi gibanja 
med občinami in regijami. 

Zainteresirane strani so imele pri odgovarjanju na to vprašanje veliko predlogov. Menijo, da je treba 
številne obstoječe storitve izboljšati, na primer kakovost storitev, promocijo podjetij, povezovanje z 
drugimi ponudniki storitev itd. Nekateri so že uspešni pri povezovanju lokalnih ponudnikov blaga in 
storitev, saj sodelujejo s Turističnim-informacijskim centrom (TIC). Skupaj ustvarjajo nove turistične 
proizvode in imajo boljšo promocijo, ponujajo pa tudi dobra doživetja, ki so kakovostno pripravljena. 

4.3.6. Bolgarija 

Na vprašalnik za zainteresirane strani je odgovorilo 10 oseb, od tega 5 predstavnikov nevladnih 
organizacij, 2 predstavnika občinske uprave in 1 predstavnik podjetja, 1 predstavnik izobraževalne 
ustanove in 1 predstavnik potovalne agencije. Dejavni so na področjih javnih politik, lokalne uprave in 
upravnih storitev, turizma in kulture in z njima povezanih storitev), nevladnih organizacij, podpornih 
storitev za podjetja ter izobraževanja. 

Večina anketirancev je opazila negativne posledice za lokalna podjetja, zlasti tista, ki delujejo v 
turističnem sektorju, vse to pa je povzročila pandemija COVID-19. Dva anketiranca v krizah vidita nove 
priložnosti ter napredek podjetij v smeri digitalizacije, modernizacije in prilagodljivosti. 
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Možne dejavnosti za pomoč lokalni poslovni skupnosti, ki so jih predlagali udeleženci raziskave, 
vključujejo: skupne trženjske strategije, zagotavljanje spletnih usposabljanj, svetovanj, spletnih 
seminarjev, skupnih potovalnih storitev in idej za inovativne izdelke, prehod njihovega poslovanja v 
spletno okolje in, če je mogoče, organizacijo in izvedbo kariernih forumov za zaposlovanje zaposlenih, 
organizacijo festivalov, predstavitev lokalnih priložnosti za turizem ter regije kot turistične destinacije 
po pandemiji s skupnimi potovalnimi storitvami in idejami za inovativne izdelke, zmanjšanje deleža 
plačil podjetij v državni proračun in neposredno finančno pomoč. 

Vsi anketiranci so si enotni, da je turistični sektor (vključno z njegovimi segmenti, kot so: restavracije, 
gostinstvo, zabaviščni turizem, pa tudi povezani sektorji – promet, zabava itd.) najbolj prizadet zaradi 
krize s koronavirusom. 

Hkrati so odgovori glede sektorjev, ki imajo potencial za ponoven vzpon in novo poslovno obdobje, 
razdeljeni predvsem med turizem in z njim povezane sektorje ter IKT, spletno trgovino, podporo 
strankam in kurirske storitve. 

Večina anketirancev vidi potencial IKT za pomoč lokalnemu turizmu pri soočanju z negativnim vplivom 
koronavirusa – na področju trženja in zagotavljanja informacij, otipljive prisotnosti in spletnega 
oglaševanja, promocije in informacijskih platform, logistike, sledenja tokovom ljudi in ponudbe 
individualnih storitev, ter izvajanja virtualne resničnosti. Seveda so nekateri skeptični in vidijo turizem 
v njegovi tradicionalni obliki ali pa menijo, da je IKT lahko koristna za oživitev sektorja po koncu 
pandemije. 

Deležniki menijo, da je treba v prvi vrsti spodbujati (lokalni) turizem na lokalni ravni, pa tudi ekološko 
pridelavo hrane, tradicionalne sektorje v regiji – podjetja, ki se ukvarjajo s sečnjo in obdelavo lesa, 
farmacijo, kemijo, turizmom, oblačilno industrijo in strojništvom; obrtnike z vseh področij in podjetja 
na področju storitev IT. 

4.3.7. Grčija 

Vsak od deležnikov deluje v različnih vrstah organizacij – sektorju trgovine na drobno, muzeja, 
kozmetičnega salona, potovalne agencije in večinoma v hotelskem sektorju. 

Prevladujoča sta zasebni in turistični sektor. Njihove dejavnosti, ki so del zasebnega sektorja, so 
vključene v trgovine z nakitom, kozmetične salone, trgovine s spominki in sezonskimi izdelki. Turistični 
sektor vključuje predvsem dejavnosti, povezane s hotelirstvom in gostinstvom. 
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Za vse deležnike, ki opravljajo dejavnosti v hotelskem, maloprodajnem in gostinskem sektorju, so 
stopnja njihove trajnosti, vloga pri varovanju naravnega okolja in značaja območja ter stopnja družbene 
odgovornosti le nekateri od načinov, s katerimi lokalni prebivalci in organizacije pomagajo lokalni 
poslovni skupnosti. 

Sektorji, ki jih je kriza najbolj prizadela in za katere je zelo zaskrbljujoče, kako si bodo opomogli, so 
turizem, gostinstvo in širši maloprodajni sektor, ki daje poudarek oblačilom in obutvi. Natančneje naj 
bi pandemija povzročila izgubo več kot 1 milijona delovnih mest v turizmu. Učinki pandemije na turizem 
naj bi bili po pričakovanjih mnogokrat hujši kot finančna kriza leta 2008. 

IKT lahko lokalnemu turizmu pomaga pri spopadanju z negativnimi učinki, ki jih je povzročila pandemija 
COVID-19. Na lokalni turizem vpliva nov poslovni okoljski model, ki ga ustvarja razvoj IKT – zagotavljajo 
orodja in omogočajo razvoj lokalnega turizma na lažji način ter ustvarjajo nove priložnosti, saj 
zagotavljajo dodatno vrednost turističnim proizvodom. 

Menijo, da so glede na njihovo ozemlje skupnostne storitve, ki bi jih radi okrepili, na področju zdravja 
skupnosti, čiščenja, kulture, zabavnih storitev, lokalne pridelave hrane in lokalnega trga. Menijo, da je 
na teh področjih treba izboljšati storitve, ki jih nudijo ali jih primanjkuje, način promocije storitev v 
javnosti in povezane ponudnike storitev. V skladu z gostinstvom in nastanitvijo so drugo povezano 
področje dejavnosti na prostem, saj nekateri kraji, kot so otoki, nujno potrebujejo boljši javni prevoz. 

4.4. Primerjalna analiza raziskave deležnikov 

a) Kje se nahaja vaša organizacija (država)? 
Večina zainteresiranih strani ima sedež v državi, v kateri prebivajo, razen anketirancev z Irske, ki imajo 
sedež po vsej Evropi. 

b) Za kakšno organizacijo delate? 
Vsaka od zainteresiranih strani dela za drugačno vrsto organizacije. Delajo na področju svetovalne 
agencije, lokalne skupnosti, občine, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, zasebnega zavoda, turistično-
informacijskega centra, turistične kmetije, javnega zavoda, turistične agencije in prostovoljne 
organizacije, ki skrbi za kulturne, zgodovinske in naravne znamenitosti. 

c) Kateri je vaš prijavni sektor? 
Sektorja, ki prevladujeta med prijavitelji, sta javni sektor in turizem. Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru 
turizma, so organizacija prireditev, urejanje lokalnega časopisa in delo v muzejih. Drugi omenjeni 
sektorji so bili kmetijstvo (bodisi področje predelave proizvodov bodisi nastanitev), lokalna skupnost 
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in prostovoljstvo. Najdemo tudi druge sektorje dejavnosti, kot so usposabljanje in izobraževanje, 
raziskave in razvoj, družbene pobude, IKT in človeški viri. 

d) Kako vidite lokalna podjetja po krizi zaradi koronavirusa? 
Gospodarske razmere se slabšajo, zlasti na področjih, kot sta turizem in gostinstvo, ki sta pred meseci 
obstali. Nekatere restavracije bodo verjetno trajno zaprte, vprašljivo pa je tudi poslovanje potovalnih 
agencij. Zaradi krize s koronavirusom je morala vlada sprejeti številne ukrepe. Številna podjetja in 
podjetniki so med epidemijo delno ohranili svoje poslovanje, še več pa jih še vedno čaka na konec krize 
in ukrepov, da bi lahko ponovno začeli poslovati. Hkrati so glede sektorjev, ki imajo potencial, da se 
ponovno dvignejo in vodijo novo poslovno dobo, odzivi razdeljeni predvsem med turizem in z njim 
povezane sektorje ter IKT, spletno trgovino, podporo strankam in kurirske storitve. 

Večina anketirancev je dejala, da bo digitalizacija podjetij pospešila okrevanje po koronavirusni krizi. 

e) Kako bi vi/vaša organizacija pomagali lokalni poslovni skupnosti, če bi imeli možnost odločanja? 
Anketiranci kot dejavnike, ki bi pripomogli k ponovnemu vzponu gospodarstva v regiji, navajajo 
finančno podporo (večkrat), pomoč vlade, izobraževanje in usposabljanje na področjih, kjer 
primanjkuje delovne sile, kot so IKT in nove tehnologije, promocijo in povezovanje lokalnih podjetij. 
Poleg tega predlagajo tudi, da bi nekatere lokalne proizvajalce izbrali za dobavitelje surovin za 
restavracijo ali da bi ustvarili sprejemni prostor ali stalno stojnico, na primer v hotelu, z lokalnimi izdelki 
kot majhno posredno reklamo za lokalne trgovine in družinska podjetja. Nekateri so omenili, da je zlasti 
v tem težkem obdobju treba združiti moči s preostalo poslovno skupnostjo na območju, kar lahko 
ustvari enotno poslovno fronto, poveča obseg storitev in tudi dvigne splošno raven poslovne skupnosti. 

f) Kateri so po vašem mnenju sektorji, ki jih je kriza zaradi koronavirusov najbolj prizadela? 
Turistični sektor, ki vključuje predvsem dejavnosti, povezane s hotelirstvom in gostinstvom, je najbolj 
prizadet v vseh državah. V Bolgariji so vsi anketiranci navedli turistična podjetja kot sektor, ki ga je kriza 
zaradi koronavirusa najbolj prizadela. Prizadeta so bila tudi majhna lokalna podjetja in podjetja, ki se 
niso prilagodila. Kulturni in zabaviščni sektor je bil zaradi omejitev zaprtja zelo prizadet. 

g) Kateri sektorji bodo po vašem mnenju najverjetneje ponovno vstali in vodili novo poslovno dobo? 
Podjetja, ki se na novo izumljajo in imajo znanje za prilagajanje, so med tistimi, za katere deležniki 
menijo, da se bodo ponovno dvignila, npr. lokalna podjetja, ki svoje izdelke prodajajo z uporabo tehnik 
elektronskega poslovanja. Deležniki se strinjajo, da se bodo vsi sektorji ponovno dvignili. Ljudje si želijo 
ponovno potovati in se vrniti k "normalnemu" življenjskemu slogu. Trenutno si vsi želimo potovati, iti 
v restavracijo na kosilo oz. kavo ali na koncert. Vprašanje je, kako hitro bo okrevanje in ali bodo vsi 
sektorji lahko rasli enako hitro. 
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h) Ali menite, da lahko informacijsko-komunikacijske tehnologije pomagajo lokalnemu turizmu pri 
soočanju z negativnim vplivom koronavirusov? Če da, kako? 
Ciljna skupina iz vseh partnerskih držav meni, da je vloga IKT v turizmu ključna. Elektronsko poslovanje 
lokalnim podjetjem omogoča, da se usmerijo na globalno občinstvo. Tehnologija lahko pomaga pri 
premagovanju negativnega vpliva pandemije v smislu, da je bilo mogoče razviti izdelke ter jih 
predstaviti širšemu krogu ljudi (na spletu itd.), kar je lahko pomembno pri privabljanju novih gostov. 
Tista podjetja, ki so svoje storitve ponujala prek spleta (npr. spletne trgovine), so imela nekaj prihodkov 
tudi v mesecih popolne zapore. Na področjih trženja in zagotavljanja informacij, otipljive prisotnosti in 
spletnega oglaševanja, promocijskih in informacijskih platform, logistike, sledenja tokovom ljudi in 
ponujanja individualnih storitev, ter izvajanja virtualne resničnosti je IKT zelo pomembna. 

i) Če pomislite na svoje ozemlje, katere skupnostne storitve bi želeli okrepiti?  
Zainteresirane strani so imele pri odgovarjanju na to vprašanje veliko predlogov. Dejavnosti, povezane 
s turizmom, in promocija lokalnih proizvajalcev so tiste, ki jih je mogoče najti po vseh anketiranih 
državah. Skladi/finančna podpora za digitalno preobrazbo, ki vključuje tudi orodja in tehnološke vire, 
ter za lokalna podjetja za razvoj krožnega gospodarstva. Nekateri že uspešno združujejo lokalne 
ponudnike blaga in storitev, saj sodelujejo s TIC (turistično-informacijski center).  Skupaj ustvarjajo 
nove turistične proizvode in imajo boljšo promocijo. 

5. SPLOŠNI ZAKLJUČEK RAZISKAVE 

Rezultati kažejo, da je poznavanje digitalnih kompetenc še vedno izziv v vseh državah, ki so sodelovale 
v raziskavi. 

Večina odraslih anketirancev namerava razvijati dejavnosti  na področjih, ki so v skladu z njihovimi 
interesi (lokalna pridelava hrane, turistično vodenje in usmerjanje, gostovanje, kuhanje, dejavnosti na 
prostem, narava) in menijo, da je ideja o razvijanju njihovih spretnosti IKT dobra priložnost. To 
dokazuje, da nameravajo izboljšati svojo raven v digitalnem svetu. 

Na splošno imajo vsi člani ciljne skupine srednjo raven izkušenj na področju IKT, kar je v skladu z njihovo 
stopnjo izobrazbe. 

Prav tako je ciljna skupina opazila, da so informacije o lokalnih razvojnih skladih ali financiranju v vseh 
državah zelo omejene. 



 
 

  
 

 
Strateško partnerstvo Erasmus+ - 2020-1-RO01-KA204-080290 

 
 

 

[IO1 Bela knjiga – Metodološki okvir] 
 

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta publikacija odraža le stališča avtorja, Komisija pa ni odgovorna za 
kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta publikacija vsebuje. 
 

62 
 

Nekatera področja znanj so ocenjena kot pomembnejša od drugih, na primer "timsko delo" in 
"učinkovita komunikacija". Anketiranci izjavljajo, da imajo manj sposobnosti na področju bolj 
specifičnih veščin, kot je "reševanje konfliktov". 

Razvoj podeželskega turizma potrebuje sposobnost zagotavljanja nove in spremenjene podobe. 
Gospodarski izziv je tako specifičen ravno zaradi tega zelo posebnega obdobja (tj. pandemije COVID-
19). Ta raziskava lahko pomaga prebivalcem podeželja, ki se nameravajo ukvarjati s podeželskim 
turizmom, da učinkoviteje izkoristijo razpoložljive vire le-tega ter jim pomaga pri bistvenih 
spremembah kakovosti podeželskih turističnih proizvodov – vse to v perspektivi povečanja 
zadovoljstva turistov! 

Ciljne skupine iz vseh partnerskih držav menijo, da je vloga IKT v turizmu ključna. Elektronsko 
poslovanje lokalnim podjetjem omogoča, da se usmerijo na globalno občinstvo. Tehnologija lahko 
pomaga pri premagovanju negativnih posledic pandemije v smislu, da je bilo mogoče razviti izdelke ter 
jih predstaviti širšemu krogu ljudi (na spletu itd.), kar je lahko pomembno pri privabljanju novih gostov. 
Tista podjetja, ki so svoje storitve ponujala prek spleta (npr. spletne trgovine), so imela nekaj prihodkov 
tudi v mesecih popolne zapore. IKT zelo pomembna na področju trženja in zagotavljanja informacij, 
otipljive prisotnosti in spletnega oglaševanja, promocijskih in informacijskih platform, logistike, 
sledenja tokovom ljudi in ponujanja individualnih storitev, ter izvajanja virtualne resničnosti. 

Pomembna praktična posledica te raziskave je spodbujanje novega načina razmišljanja in sprejetje 
nove poslovne filozofije, prilagojene svetovno priznanim trendom, ki uvaja nove standarde za prihodnji 
gospodarski razvoj, ki je prej zgolj potencial kot dejanska gospodarska dejavnost. 

Glede na raznolikost v vsaki državi lahko menimo, da je to poročilo lahko dobro stališče glede pravilne 
uporabe prednosti naravnega okolja in kulturne dediščine, ki zahteva izobraževanje prebivalcev 
podeželja z inovacijami, ki se nameravajo vključiti v podeželski turizem. 

6. SVETOVALNA SKUPINA 

Država IME STROKOVNJAKA / 
INSTITUCIJE / ORGANA 

VRSTA ORGANIZACIJE / 
PODROČJE INTERESA 

PODROČJE DELOVANJA KONTAKT 

Romunija Asociația pentru 
Promovarea Văii 
Șomuzului 

Društvo za promocijo 
vasi Dolheștii Mici in 
okolice 

Organizacija promovira vas, 
lokalno skupnost, organizira 
tiskovne prireditve ali lokalne 
prireditve za turiste. 

0040756087821 
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Primaria Targu Neamț Mestna občina Targu 
Neamt town 

Institucija je tista, ki odloča o 
mestu Targu Neamt, odloča pa 
lahko tudi mesto, obdano z 
vasmi in vpliva na odločitve v 
nekaterih okoliških vaseh. 

Občina Targu Neamt 

Eugenia Niculescu Izobraževanje v sektorju 
turizma 

Izobraževalec v turizmu. niculescu_eugenia@yahoo.com  

Belgija Wallonië België 
Toerisme 

Združenje Organizacija, ki spodbuja 
turizem v Valoniji in Ardenih. 

j.henneke@wbtoerisme.nl  

Blue Turtles 
Development / Urban 
Living Lab Breda 

Podjetje/izobraževanje /  
krožno gospodarstvo 

Začetek projektov z lokalnimi 
podjetji, kmeti in državljani s 
strani študentov in 
strokovnjakov. 

tjebbe.will@blue-turtles.com  

Kasbah du Toubkal 
Discover Ltd 

Kmečki turizem / 
trajnostni turizem 

Nosilec trajnostnega 
podeželskega turizma v 
Maroku, zlasti Kasbah du 
Toubkal 
www.kasbahdutoubkal.com. 

mike@discover.ltd.uk  

Italija MAG VERONA Socialna zadruga za 
samoupravljanje 

Vzajemna družba za 
samoupravljanje MAG se je 
rodila leta 1978 v Veroni po 
volji moških in žensk, ki so trdno 
verjeli v solidarno ekonomijo in 
nove oblike samoupravnega 
dela. Danes je Mag postal 
povezovalna mreža za približno 
400 socialnih podjetij – zadrug, 
združenj, fundacij in odborov – 
in 250 posameznikov, skupaj 
približno 2300 ljudi, ki delujejo 
na različnih področjih, od 
storitev oskrbe do ekološkega 
kmetovanja; od etičnega 
financiranja do proizvodnje 
industrijskega blaga; od 
pravične trgovine do kulturnih, 
umetniških in novih dejavnosti 
blaginje. 

https://magverona.it/  

 

info@magverona.it  

GEA ONLUS Nevladna organizacija Društvo za okoljsko 
izobraževanje "GEA" je nastalo z 
željo po širjenju znanja in 
zavezanosti okolju, in sicer s 
spodbujanjem dejavnosti na 
šolski ravni ter ozaveščanjem 
državljanov in upraviteljev. 

http://www.gea-onlus.it/wp/  

 

associazionegea@yahoo.it  
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Združenje želi zadovoljiti 
potrebo po večji pozornosti in 
ozaveščenosti glede vprašanj, 
kot so: naravni viri, odpadki, 
poznavanje različnih 
ekosistemov, naravna hrana, 
obnovljivi viri energije in 
trajnostni razvoj ozemlja. 

AMENTELIBERA Kulturno društvo Naša družba je bila 
ustanovljena leta 2008 z 
namenom spodbujanja 
"trajnostnega" načina življenja z 
ustvarjanjem izkušenj na 
prostem in okoljskih 
izobraževalnih poti, ki temeljijo 
na izobraževanju in vzgoji v 
naravi. 

Sčasoma smo te cilje prenesli v 
izobraževalne poti za trajnostni 
razvoj za otroke in odrasle ter v 
izkušnje, povezane s 
skupnostmi, kulturami in okolji 
različnih ozemelj, s katerimi 
sodelujemo, kar nam omogoča 
ustvarjanje odnosov in širjenje 
znanja o italijanskih pokrajinah, 
ki so plod večstoletnega dela 
človeka in narave. 

Naši predlogi za spodbujanje 
ljudi, da "... so radovedni glede 
tega, kar nas obdaja, so odprti 
za nove izkušnje in uporabljajo 
nov pogled za opazovanje 
sveta, se vključijo, da se rešijo 
svojih navad ..." s praksami 
izobraževalne zabave. 

https://www.viaggiamenteliber
a.it/  

 

 

info@viaggiamentelibera.it  

Irska HeartHands Solutions Organizacija za poslovno 
in tehnično svetovanje, 
specializirana za 
digitalne učne rešitve 

Organizacija zasnuje, oblikuje, 
razvija in izvaja inovativne in 
trajnostne poti za učinkovito 
digitalizacijo izobraževanja za 
različne namene in ciljne 
skupine. V ta namen razvija 
lastna digitalna orodja za 
izobraževalne namene, vključno 
s platformami za e-učenje, 
spletnimi resnimi igrami in 
aplikacijami razširjene 

info@hearthands.solution  
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resničnosti. Organizacija bo 
tako podprla tehnično izvedbo 
projekta in razvoj digitalnih 
orodij. 

EKVASIS Socialno podjetje, ki 
zagotavlja storitve 
coachinga in svetovanja 

Glavna področja, na katera se 
organizacija osredotoča, so: 

digitalni marketing, osebni in 
poklicni razvoj, digitalne 
veščine, zaposljivost, e-
demokracija in krožno 
gospodarstvo. Organizacija za 
promocijo svojih storitev 
uporablja tudi digitalna orodja 
(razširjena resničnost, umetna 
inteligenca itd.). 

info@ekvasis.online  

Digicult Strokovnjak za kulturne 
organizacije na področju 
kulturne dediščine in 
trajnostnega turizma 

Organizacija izkorišča 
tehnologije IKT za spodbujanje 
kulturnih dejavnosti, povezanih 
z: 

- turizmom, 
- intelektualno lastnino na 
področju kulturne dediščine, 
- okoljsko in finančno trajnost 
doživetij in proizvodov CH, in 
- civilnim izobraževanjem. 

info@digicult.team  

 KOMICHA Center za usposabljanje 
odraslih, ki vključuje 
učence iz različnih ciljnih 
skupin (nizko 
kvalificirani odrasli s 
podeželja, manjšine itd.) 

Organizacija zagotavlja hibridne 
in kombinirane tečaje za 
različne namene –
izpopolnjevanje odraslih in 
ozaveščanje o različnih zadevah, 
večinoma povezanih z 
digitalizacijo, osebnim in 
poklicnim razvojem, stalnimi 
izboljšavami, možnostmi 
vseživljenjskega učenja itd. 

info@ekvasis.eu  

Slovenija     

Bolgarija Desislava Dimitrova – 
strokovnjakinja za 
usposabljanje 

Organizacija za podporo 
podjetjem 

Strokovnjakinja za 
usposabljanje. Ima bogate 
izkušnje z ugotavljanjem potreb 
po usposabljanju, razvojem 
usposabljanja, metodologij in 
gradiv na področju razvoja 
poslovnih modelov, 
podjetništva in inkubacije 
socialnih inovacij. 

info@innobridge.org  
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Strokovnjakinja ima tudi 
praktične izkušnje z 
dejavnostmi, povezanimi z 
izpopolnjevanjem osebja in 
upravljanjem MSP, ki delujejo v 
turističnem sektorju. 

Nikolay Tsolev – 
strokovnjak za turizem 

Organizacija za podporo 
podjetjem 

Strokovnjak za turizem. Ima 
praktične izkušnje z izvajanjem 
analiz in raziskav v turističnem 
sektorju. Sodeluje tudi pri 
dejavnostih, povezanih s 
podporo in promocijo turizma. 

info@innobridge.org  

Ivanichka Yankova – 
oblikovalka politike 

Občina Dve mogili Občina se aktivno ukvarja s 
projekti za razvoj in 
spodbujanje podeželskega in 
ekološkega turizma v regiji. 

info@innobridge.org  

Grčija George Kaplanis Združenje hotelov v 
Kefaloniji in Itaki 

Poleg sindikalne vloge sta 
glavna cilja sindikata promocija 
in nadgradnja turističnih 
proizvodov Kefalonije in Itake. 

giorgoskap@gmail.com  

George Ntaikos Kmetijska zadruga 
Agrinio 

Ta zadruga je dejavna v sektorju 
predelave kmetijskih 
proizvodov, proizvedenih v 
regiji. V lasti ima podružnice, da 
bi zadovoljila potrebe svojih 
članov, in ima možnost 
poseganja v oblikovanje tržnih 
cen, hkrati pa si prizadeva za 
zagotavljanje višjih ekonomskih 
dohodkov proizvajalcev. 

ntaikos152@gmail.com  

Myrsini Rachani Občina Mytilene/Lesvos Občina je v sodelovanju z 
družbo ETAL S.A. prijavila 
projekt Metro3, ki ga sestavljajo 
štiri podkategorije za razvoj 
območja Mytilene. Poleg tega 
spodbujajo ukrepe za razvoj 
lokalnega turizma, lokalne 
proizvodnje in gospodarstva ter 
digitalno usposabljanje 
državljanov. 

dimos@mytilene.gr  

 


