
	  

	   	  
	   	  

	  
Mednarodni prostovoljski tabor 

»Razvoj turizma v zidanicah 
kot unikatnega turističnega 

produkta na podeželju« 
	  

Pred leti smo lastniki zidanic, sedaj združeni v Konzorcij 
turizem v zidanicah, trgu predstavili nov in unikaten 
turistični produkt »Turizem v zidanicah«. Ta je v nekaj letih 
obstoja poskrbel za v kriznih časih zelo dobrodošle pozitivne 
ekonomske učinke v regiji, ki je sicer beležila nizko število 
zasebnih turističnih namestitev. Vinogradi so se začeli 
vzdrževati, zidanice pa obnavljati. Sedaj je v konzorciju 
povezanih že preko 100 ponudnikov te zanimive vrste 
nastanitev. 
 
Ker pa so ponudniki zidanic običajno ljudje, ki nimajo veliko 
izkušenj s promocijo turizma, spletnimi socialnimi omrežji, 
storitveno inovativnostjo in razvojem produktov, smo se v 
sodelovanju z Društvom mladih v turizmu, projektom T-lab 
in ob strokovni podpori Zavoda Voluntariat odločili 
organizirati mednarodni prostovoljski tabor.  
 
Tako bo skupina prostovoljcev iz 10 različih svetovnih držav 
med 17. in 26. majem v Grčevju nad Otočcem najprej 7 dni 
pomagala pri zasaditvi prvega mednarodnega EKO-vinograda v 
Sloveniji (vsaka država bo zasadila svojo vrsto), 
organizirala čistilno akcijo, pomagala pri vzdrževanju 
zidanice ter z izleti in dogodki spoznavala lokalno okolje 
in kulturo. Organiziran bo tudi kratek fotografski tečaj.  
 
Pridobljeno znanje bodo nadgradili še s T-lab Razvojno 
delavnico za turistične začetnike. Tam se jim bodo 
pridružili tudi slovenski študentje in priznani predavatelji, 
akademiki in poslovneži. Ti bodo z njimi delili primerna 
znanja, da bodo na koncu tabora v sklopu delavnic in svetovanj 
kot »zunanji opazovalci« ponudnikom zidanic lahko predlagali 
nove načine promocije in nove produkte. Uredili pa bodo tudi 
preprosto spletno stran in ustvarili račune na socialnih 
omrežjih.  
 
 
Vabljeni na novinarsko konferenco o taboru, ki jo 
organiziramo 20.05.2013 ob 11:00 na Pahi 3, 8222 Otočec 
(Matjaževa domačija) in k spremljanju našega projekta. 
Novinarski konferenci bo sledil obisk prostovoljcev v 
vinogradu. Za vse informacije smo Vam z veseljem na voljo na 
telefonski številki 040/454-963 in e-naslovu mitja.lavtar@dmt-
slovenija.si, kamor lepo prosimo tudi potrdite udeležbo.   
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