
Vizija Akademije je razvoj ino-
vativnega turizma ter postati 
prepoznaven, zanesljiv in 
priznan animator ozaveščanja 
pomena trajnostnega in 
družbenoodgovornega raz-
voja turizma, ki pomembno 
prispeva k celovitemu raz-
voju slovenskega turističnega 
prostora v skladu s Strategijo 
trajnostne rasti slovenskega 
turizma 2017–2021.

Vabljeni na ustvarjalnice 
inovativnega turizma – 
pot do novih znanj
Odprta akademija za inova-
tivni turizem je usmerjena v 
načrtovanje, organizacijo, pro-
mocijo in izvedbo štirih odprtih 
ustvarjalnic inovativnega tur-
izma z aktualnimi vsebinami:

• Organizacija atraktivne pri-
reditve, pridobitev certifikata 
organizator turističnih pri-
reditev, izvajanje v urbanih nas-
eljih Straža, Adlešiči, Mirna, Vi-
nica z Drenovcem, Šentjernej;

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST 

eu-skladi.si 

ODPRTA  AKADEMIJA  ZA 
INOVATIVNI  TURIZEM 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

ODPRTA AKADEMIJA ZA INOVATIVNI 
TURIZEM IN USTVARJALNICE 
INOVATIVNEGA TURIZMA 
POT do novih znanj in novih turističnih produktov – vabljeni k 
soustvarjanju 

Fakulteta za organizacijske študije 
v Novem mestu v sodelovanju s 
Kompasom Novo mesto in Turističnim 
informacijskim centrom Novo 
mesto, Termami Krka, Visoko šolo 
za upravljanje podeželja GRM Novo 
mesto in Grmom Novo mesto – centrom 
biotehnike in turizma, izvaja projekt 
Odprta akademija za inovativni turizem, 
ki je bil prepoznan kot odličen in 
inovativen na prvem javnem pozivu 
LAS Dolenjska in Bela krajina in je 
sofinanciran iz sredstev CLLD 2014–
2020, sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.

• Oblikovanje in predstavitev 
privlačne zgodbe, pridobitev 
certifikata pripovedovalec 
zgodb, izvajanje v urbanih 
naseljih Šmarjeta, Stari trg ob 
Kolpi, Šentjernej, Mokronog;

• Vzpostavitev dodatne in 
dopolnilne dejavnosti na 
podeželju, pridobitev cer-
tifikata  nosilec dodatne in 
dopolnilne dejavnosti na 
podeželju, izvajanje v urban-
ih naseljih Mirna Peč, Škocjan, 
Semič, Šentjernej;

• Umetnost sožitja vin in kuli-
narike, pridobitev certifikata  
vinski svetovalec, izvajanje 
v urbanih naseljih Metlika, 
Črnomelj, Šentrupert, Otočec.

Ustvarjalnice s kakovost-
nimi kurikuli bodo izvajali 
predavatelji s strokovnega 
in znanstvenega področja. 
Udeleženci bodo pridobili 
certifikate, ki bodo ovred-
noteni s kreditnimi točkami 

(ECTS), ki jih bodo študentje 
lahko uporabili pri priznavan-
ju praktičnega usposabljanja 
ali sorodnih predmetnih vse-
binah na fakultetah v evrop-
skem prostoru, brezposelne 
osebe pri potencialnih za-
poslitvah in samozaposlitvah, 
pridobljena znanja in spret-
nosti pa bodo slušatelji lahko 
dokazovali tudi pri pridobit-
vah certifikatov nacionalnih 

poklicnih kvalifikacij.
Z izvedbo projekta bodo 
deležniki na področju turizma 
(turistični ponudniki, društva, 
študentje, zainteresirana ja-
vnost) pridobili nova znanja in 
veščine, ki so potrebni za pre-
poznavanje novih proizvodov 
in zgodb, oblikovanje kako-
vostnih in atraktivnih integral-
nih turističnih proizvodov v 
turističnem prostoru, promo-

cijo, komunikacijo in razvoj 
ponudbe v skladu s sodobnimi 
smernicami. 

VABLJENI NA BREZPLAČNE 
USTVARJALNICE (prijave so 
možne še do 6. 4. 2018). 
Prijavite se lahko prek spletne 
strani www.fos.unm.si ali po 
telefonu 059 082 060 ali na 
info@fos-unm.si.
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