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Naslov projekta: Z razvojem standardov kakovosti ter spletne aplikacije do povezanega podeželja 
 
V sodelovanju s KonektOn, Center poslovnih storitev, d.o.o., Univerza na Primorskem, Fakulteta za 
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), študenti UP FAMNIT in UP FTŠ 
(6): 2 študenta študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo UP FAMNIT, 2 študenta študijskega 
programa Računalništvo in informatika UP FAMNIT, 2 študenta študijskega programa Turizem UP 
FTŠ. 

Opis: Podeželski turizem je področje, ki postaja vse bolj zanimivo za potrošniški trg, namreč današnje 
razumevanje dopustniškega časa je mnogo bolj povezano z aktivnim preživljanjem časa, 
izobraževanjem, s spoznavanjem novih krajev in načina življenja v njih. Projekt se osredotoča na 
prostor Istre, kjer je, kljub zelo dobrim potencialom za razvoj različnih oblik podeželskega turizma, ta 
panoga dokaj nerazvita. Razvoj podeželskega turizma bi znatno pripomogel k diverzifikaciji kmetij, 
spodbujanju lokalne ekonomije, novim delovnim mestom, privabljanju mladih na podeželje, krepitvi 
človeškega in socialnega kapitala, ohranjanju naravne in kulturne krajine ter dediščine. Projekt je 
socialno-podjetniška ideja s ciljem povezovanja ponudnikov (ekološke kmetije, društva, zavarovana 
območja, nosilci kulturne dediščine) in razvoja inovativnih turističnih produktov ter ponudbe lokalnih 
pridelkov po načelih pravične trgovine. 

 
Projekt je vključeval naslednje aktivnosti:  

 analiza obstoječih standardov kakovosti v izbrani panogi in identifikacija dobrih praks; 

 izdelava portala, ki povezuje različne strateške deležnike ter omogoča sodelovanje in 
interakcijo med slednjimi; 

 analiza profila in življenjskega sloga kupcev na območju slovenske in hrvaške Istre ter 
tržaškega območja z identifikacijo povprečnega kupca v panogi; 

 analiza zmožnosti ponudnikov na obravnavanem območju ob analizi potencialov za 
lastno rast in razvoj teh ponudnikov; 

 analiza konkurenčne ponudbe na ruralnem območju Slovenije in identifikacija primerov 
dobrih praks; 

 analiza pripravljenosti okolja na koncept pravične trgovine z vidika različnih posrednikov 
proizvodov (v dotični panogi) na poti do končnega kupca. 

 
V okviru projekta je bil izdelan spletni portal, ki bo omogočal zbiranje, pregled in predstavitev 
turistične ponudbe slovenskega podeželja z vidika standardov kakovosti v izbrani panogi. 
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Fotografije izdelka oz. končnega produkta, ipd. 
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Opis podjetja: KonektOn d.o.o. je obalno-kraški podjetniški center, ki se zavzema za razvoj odprte 
podjetniške kulture v okolju, pri čemer izobraževalna, mentorska in svetovalna dejavnost segajo na 
področja:  
- sodelovalnega podjetništva,  
- ženskega podjetništva in  
- socialnega podjetništva.  
 
Poslanstvo centra je združevati poslovne ljudi, ki razvijajo svojo dejavnost, širijo poslovno mrežo ter 
želijo imeti sodobno znanje na področjih managementa, trženja in podjetništva. Verjamemo, da je 
spodbujanje in razvijanje kolektivnega znanja in povezovanja ključen potencial za uspeh 
podjetnikov. Zato smo razvili, testirali in v slovensko okolje implementirali model Sodelovalnega 
podjetništva. Skupina podjetnikov, katerih sodelovanje temelji na potrjenih etičnih načelih, se tako 
kontinuirano srečuje. Na srečanjih sodelovalnega podjetništva intenzivno razvijamo in realiziramo 
poslovne rešitve, se učimo, izmenjujemo informacije, znanje in izkušnje, spodbujamo kreativnost in 
inovativnost članov in še mnogo drugega. KonektOn je stičišče podjetništva, pri čemer svojo 
dejavnost razvijamo tudi s sodelovanjem z drugimi akterji v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem 
okolju. Izobraževalno, mentorsko in svetovalno dejavnost izvajamo na inkubatorjih, regionalnih 
razvojnih agencijah, zavodu za zaposlovanje, univerzo ipd. 
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Linki spletne strani: 
 
Spletna stran projekta na UP FAMNIT: 
http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/projekti/podezelje  
 
Spletna stran podjetja: 
http://www.konekton.net/  
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