Evropa za
državljane
Projekt „ Skupaj – za razvoj evropskega podeželja (RurAll) “ je
financirala Evropska unija v okviru programa
„Evropa za državljane“

Sklop 2, Ukrep 2.1 pobratenja mest

Udeležba: Projekt je omogočil srečanje 2.000 državljanov, od katerih jih 57 prihaja iz mesta Idrija (Slovenija), ostali
državljani so bili večinoma iz Italije, največ iz mesta Abbadia San Salvatore in okoliških italijanskih mest.
Kraj/datumi: Srečanje je potekalo v Abbadii San Salvatore (Italija) od 13/10/2016 do 15/10/2016.
Kratek opis:
Dogodek 1: SPREJEM IN SPOZNAVANJE UDELEŽENCEV, je potekal 13. 10. 2016. z začetkom ob 15.30 v
prostorih Videotece Comunale. Dogodek je bil posvečen sprejemu in spoznavanju udeležencev ter predstavitvi
projektnih vsebin. Zbrane udeležence sta najprej nagovora predstavnika obeh sodelujočih mest; in sicer župan
Občine Abbadia San Salvatore, g. Fabrizio Tondi; ter podžupan Občine Idrija g. Bojan Režun. Oba predstavnika sta
izpostavila pomen sodelovanja obeh občin, kar sta pozneje nadgradila tudi z internim sestankom o pobratenju obeh
mest (ki sicer ni bil predviden v programu projektnih aktivnosti). Mojca Gorjup Kavčič in Nina Erjavec, sodelavki
Centra za idrijsko dediščino, sta nato predstavili projektne aktivnosti in program Evropa za državljane. Sledili sta še
predstavitvi obeh sodelujočih občin s poudarkom na turističnih potencialih in priložnostih podeželja.
Dogodek 2: STROKOVNI DOGODEK je potekal 13. 10. 2016. z začetkom ob 17.00 v prostorih Videotece
Comunale. Dogodek je bil posvečen k seznanjanju državljanov o razvojnih izzivih podeželja s poudarkom na
trajnostnih oblikah turizma. Prvi del strokovnega dogodka je bil namenjen strokovnemu predavanju g. Alessandra
Tortellija, direktorja Centra za turistične študije z Firenc, ki je na primeru Abbadie San Salvatore prikazal primer
oblikovanja trajnostnih turističnih produktov podeželja. Sledila je okrogla miza, kjer je neposredno sodelovalo 6
predstavnikov lokalne oblasti, turističnih organizacij in turističnih ponudnikov iz Idrije in Abbadie San Salvatore.
Aktivno pa so se v debato vključili tudi ostali udeleženci v dvorani. Na podlagi mnenja udeležencev smo izpostavili
3 izzive, ki smo jih obravnavali v okviru okrogle mize, in sicer: OHRANJANJE IN IZPOSTAVLJANJE NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE, PROMOCIJA,TRŽENJE in PRODAJA TURISTIČNIH PRODUKTOV ter POVEZOVANJE
PONUDNIKOV. Glavni rezultat okrogle mize so skupni zaključki, predlogi in ukrepi, ki so bili posredovani
predstavnikom Evropske komisije v Sloveniji.
Dogodek 3: STROKOVNA EKSKURZIJA je potekala 14. 10. 2016. z začetkom ob 09.00 in je trajala do 18.30.
Dogodek je bil posvečen medsebojnem povezovanju in vzpostavljanju novih mrež poznanstev med udeleženci,
spoznavanju s primeri dobrih praks, seznanjanju z različnimi oblikami turistične ponudbe na podeželju. V okviru
strokovne ekskurzije so si udeleženci ogledali novo multimedijsko razstavo v Mining Museum Parku, kjer jih je sprejel
direktor muzeja in jih seznanil z njihovim z njihovim dosedanjim delom na področju razvoja turističnih produktov in
ohranjanja rudarske dediščine. Nato je sledil ogled botaničnega vrta, s katerim upravlja lokalni ponudnik. Sledilo je
kosilo na družinski kmetiji s predstavitvijo upravljanja kmetije in tradicionalnih jedi območja. V popoldanskem času
so si udeleženci strokovne ekskurzije ogledali še primer ohranjanja naravne dediščine – naravne terme San Fillipo
in starega mestnega jedra mesta Abbadia San Salvatore. Dogodkov v okviru projekta RurAll so se udeležile tudi 4
dijakinje Gimnazije Jurija Vege iz Idrije, ki so skupaj s profesorico italijanskega jezika, v tem dnevu izkoristile
priložnost za obisk italijanskih dijakov in profesorjev s srednje šole v Abbadii San Salvatore.
Dogodek 4: SKUPNI KULTURNI DOGODEK je potekal 14. 10. 2016. z začetkom ob 20.00 v okviru tradicionalnega
praznika Festa D`Autuno. Dogodek je bil v okviru projektnih ciljev posvečen medsebojnemu povezovanju in
vzpostavljanju novih mrež poznanstev med udeležencev, promociji raznolike dediščine evropskega podeželja in
krepitvi zavesti o skupni evropski identiteti. V prvi vrsti pa je imel dogodek izjemen humanitarni pomen, saj je potekal
v okviru dobrodelnega večerje, ki so jo pripravili prostovoljci iz prostovoljne organizacije Proloco iz Abbadie San
Salvatore. Dobrodelni prispevek je bil namenjen, v nedavnem potresu prizadetemu, italijanskemu kraju Amatrice.
Humanitarno večerjo je popestrilo Turistično društvo Kanomlja, z nastopom Kanomeljskih punc. Večerje se je
udeležilo preko 300 udeležencev iz Italije in Slovenije, pri organizaciji pa je sodelovalo preko 50 prostovoljcev.
Dogodek 5: PREDSTAVITEV IN PROMOCIJA PONUDNIKOV S PODEŽELJA je potekala 15. 10. 2016. z
začetkom ob 9.00 na Mestnem trgu v Abbadii San Salvatore. Dogodek je bil v okviru projektnih ciljev posvečen
medsebojnemu povezovanju in vzpostavljanju novih mrež poznanstev med udeležencev, promociji raznolike
dediščine evropskega podeželja in krepitvi zavesti o skupni evropski identiteti. Udeleženci iz Idrije so predstavili
bogato naravno in kulturno dediščino ter njihov prispevek pri njenem ohranjanju.
Dogodek 6: DELAVNICA - PRIPRAVA TURISTIČNIH PRODUKTOV PODEŽELJA je potekala 15. 10. 2016. z
začetkom ob 10.00 v prostorih Videotece Comunale. Dogodek je bil namenjen oblikovanju "pilotnih" turističnih
produktov obeh sodelujočih partneric. Udeleženci delavnice so glede na tri tematske sklope: rekreacija, dediščina in
kulinarika, oblikovali turistične pakete za obe destinaciji.

Dogodek 6: ZAKLJUČEK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI je potekal 15. 10. 2016. z začetkom ob 13.00 v prostorih
Videotece Comunale. Namenjen je bil zaključku druženja ter hkrati medsebojnim dogovorom o nadaljnjem
sodelovanju obeh lokalnih skupnosti.

