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Projekt DiscOver55  
 

 

 
DiscOver55 je transnacionalen evropski 
projekt, ki želi privabiti turiste v starosti 
nad 55 let, da bi v nizki in srednji sezoni 
obiskali štiri ciljna območja v Italiji, 
Avstriji, Sloveniji in na Finskem. 
Destinacije so povezane s skupno temo 
- »Voda za dobro počutje«. 
Projekt DiscOver55 bo s pomočjo 
strokovnih znanj pestrega partnerstva, ki 
ga sestavljajo organizacije starejših, 
strokovnjaki s področja turizma ter pod  
supervizijo in ob sodelovanju 
raziskovalnega inštituta, oblikoval 
potrebam starejših prilagojene turistične 
pakete.  

 
 
DiscOver55 se zanaša na močno vključenost lokalnih akterjev v teh štirih območjih, zlasti lokalnih  
ponudnikov storitev ter agencij, ki bodo za oblikovanje novega turističnega produkta pomagali zbrati  
dragocene informacije oziroma ocene turistične ponudbe določene destinacije. Ker je ena glavnih 
težav analize turističnega trga na določenih področjih omejena razpoložljivost in usklajenost 
podatkov, je od začetka projekta zelo pomemben neposreden prispevek ponudnikov turističnih 
storitev (izpolnjevanje vprašalnikov, sodelovanje v fokusnih skupinah in intervjujih). 
 
Projekt je financiran iz evropskega programa COSME za konkurenčnost majhnih in srednje velikih 
podjetij (SME) in bo trajal 18 mesecev, od marca 2016 do avgusta 2017.  
 

Seniorski turizem v Evropi  

Evropske države se soočajo s pomembnimi demografskimi spremembami in s 25 % državljanov, 
starih med 55 in 80 let, starajoča populacija predstavlja največji izziv. Kljub temu bodo demografske 
spremembe prinesle tudi nove priložnosti za turistični sektor. Ker imajo starejši v upokojitveni dobi 
več prostega časa, so pogosteje bolj zdravi in premožnejši kot prejšnje generacije ter bolj 



 

prilagodljivi pri potovalnih navadah izven glavne sezone, zato je njihov prispevek k turistični industriji 
zelo pomemben. Potrebno pa ga je še okrepiti, saj je to uspešen način reševanja problema 
sezonskosti, prispeva k ekonomski rasti in odpiranju ali obdržanju delovnih mest tako v turističnih 
destinacijah kot splošno v Evropi. 
 
Za spodbujanje turističnih tokov med državami  EU v nizki  turistični  sezoni je Evropska komisija od 
pobude Calypso leta 2009 dalje financirala več projektov, ki so se osredotočali na seniorski turizem. 
Dodatne informacije o evropskih projektih seniorskega turizma lahko najdete na spletni strani: 
http://www.ecalypso.eu in na spletni strani programa COSME:  
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/index_en.htm in 
 

Eden glavnih rezultatov teh projektov je bila identifikacija in definiranje potreb starejših turistov, z 
obsežnimi raziskavami o njihovi starosti, spolu, potovalnih navadah in pričakovanjih in organizaciji 
ter upravljanju njihovih počitnic. Izkazalo se je, da je precej turistov nad 55 let neodvisnih pri 
organizaciji svojih počitnic (50 %). Ko se odločajo o destinaciji, jim je pomembno naravno okolje, 
lokalna kultura, hotelska namestitev, varnost, čistoča in zdravstvena oskrba ter dostopnost do 
zdravstvenih storitev. Prav tako jim je pomembna kulinarična ponudba (enogastronomija), zdravje in 
splošno dobro počutje, medtem ko so manj pomembni faktorji duhovno/religiozni vidik in športne 
aktivnosti.  

Poleg tega so ti projekti razvili nova orodja, kot so navodila in priporočila za razvoj seniorskega 
turizma ali turistične pakete, ki nudijo posebne pogoje za seniorje in ki bi zagotavljali visoko kakovost 
ponudbe in strokovnih storitev ter promocijske strategije za seniorje, kot so kartice ali spletne 
platforme.  

Z novim razpisom 2015 je Evropska komisija potrdila svojo zavezanost povečanju turističnih tokov v 
nizki  in srednji sezoni in spodbujanju starejših k potovanju po evropskih destinacijah.  

Projekt DiscOver55, izbran in financiran med številnimi drugimi prijavami, bo gradil na do sedaj 
zbranih izkušnjah, s ciljem ustvarjanja inovativnega turističnega produkta in različnih oblik promocije, 
prilagojenih za določeno ciljno skupino - starejše. 

 

Destinacije DiscOver55 

 

Vse regije Discover55 imajo skupna dva elementa: vodo in zeleno okolje. Zato je izbrana tema, ki 

povezuje vsa štiri območja in opredeljuje projekt »Voda za dobro počutje«. 

Monte Pisano je majhna skupina gričev v severni 

Toskani, sestavljena iz sedmih območij med 

naselji San Giuliano Terme, Calci, Vicopisano, 

Buti, Capannori, Lucca in Vecchiano. To je 

relativno majhen teritorij, za katerega je značilna 

lepa narava, ki jo je človek skozi stoletja oblikoval, 

blaga klima, gostoljubnost družinsko vodenih 

kmetij in hotelov, počasen podeželski utrip in  

različne kmetijske dejavnosti. 

http://www.ecalypso.eu/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/index_en.htm


 

Regija Vulkanland na jugovzhodu Štajerske ima naziv 

Evropska destinacija odličnosti (EDEN). Regija je zelo 

aktivna v promociji turizma, začenši od bogastva lokalnih 

ponudb, ki se gibljejo med wellnessom in ponudbami 

zdravilišč do športnih aktivnosti (pohodništvo, nordijska 

hoja, kolesarjenje, ogled znamenitosti, kulinarika, itd.) 

 

 

Izola je mestece s pogledom na severno Jadransko morje 

in s 16.000 prebivalci. Zaradi prijetnega mediteranskega 

podnebja, ohranjene narave in živahnega srednjeveškega 

starega jedra, je priljubljeno turistično letovišče. Izola je 

destinacija, ki jo turisti cenijo tudi zato, ker jo je mogoče 

raziskati peš ali s kolesom. 

 

 

Jezero Saimaa je četrto največje jezero v Evropi in 

ponuja privlačno okolje za počitniške in prostočasne 

aktivnosti na jezerskem arhipelagu. Voda je ključni 

element pokrajine Savonlinna, ki se nahaja na izjemo 

privlačni lokaciji, na stičišču vodnih poti jezera Saimaa. 

Savonlinna je zelo znana kot destinacija zdravilišč, ki nudi 

splošno dobro počutje in rehabilitacijske aktivnosti. 

 

Dogodki  

20. aprila DiscOver55 predstavljen na Forumu turizma Savonlinna 
na Finskem 

Forum turizma Savonlinna je letno srečanje podjetnikov v finski regiji Savonlinna. Glavne teme so 

bile: hrana, narava in wellness ter trajnostni turizem. 

29. aprila DiscOver55 predstavljen na Informativnem dnevu v 

palači Boccella, Italija 



 

29. aprila je na Informativnem dnevu v 
palači Boccella v San Gennaru 
(Capannori, Lucca) potekala 
predstavitev projekta DiscOver55. 
Namen informativnega dneva, ki je bil 
odprt za vse, še posebej za 
predstavnike inštitucij, organizacij, ki 
promovirajo aktivnosti za starejše in 
turistične destinacije Capannori, je bil 
predstavitev ETIS-a, sistema 
indikatorjev evropskega turizma, ki ga je 
oblikovala Evropska komisija za 
ocenjevanje trajnostnih turističnih 
destinacij. Partnerji DiscOver55 smo ta 
sistem izbrali kot glavno orodje za 
vrednotenje štirih izbranih turističnih 

destinacij. Iz Generalnega direktorata Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter 
mala in srednja podjetja se je preko video konference vključila Cinzia De Marzo. 

Projektno partnerstvo 

Projekt koordinira italijanski partner MSP Timesis Ltd - Montepisano DMC 
http://www.montepisano.travel/en, ki ima izkušenje s področja vodenja projektov ter spremljanja 
novih agencij predvsem na področju turizma. 

Višji inštitut SiTI - teritorialni sistemi za inovacijo, nevladna raziskovalna organizacija, ki sta jo 
leta 2002 ustanovili Politecnico di Torino in Bančna fundacija Compagnia di San Paolo, s sedežem v 
Torinu, Italija; http://www.siti.polito.it/en 
 
Gefas Steiermark, neprofitna organizacija s sedežem v Grazu, Avstriji, ki se ukvarja z 
ozaveščanjem in širjenjem informacij o aktivnem staranju za radostno življenje; 
http://www.generationen.at/en 

 
ZDUS, nevladna in neprofitna organizacija, ki združuje 503 društev upokojencev, aktivov in klubov, 

s preko 233.000 člani po vsej Sloveniji http://www.zdus-zveza.si/en. 
 
Občina Capannori, z območja Monte Pisano (Italija), ki na lokalni ravni izvaja politike, ki se 
nanašajo na okolje, gospodarski razvoj, blaginjo in kulturo; 

http://www.comune.capannori.lu.it/node/23 
 
Savonlinna Business Services Ltd, regionalna ekonomsko razvojna agencija, ki je v lasti mesta 

Savonlinna (Finska) in ima status lokalnega organa; http://www.savonlinnanyrityspalvelut.fi/en 
 
Spirit of Regions, je agencija, ki deluje na Štajerskem, jugovzhodna Avstrija, ki ima izkušnje na 
področju projektnega oblikovanja in izvajanja; http://www.spiritour.at/en 

Spletna stran DiscOver55  

Za več informacij obiščite spletno stran projekta: www.discover55.eu 
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