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Za najbolj obetavne ideje s področja turizma 

tudi letos na voljo 15.000 evrov 

 

Ljubljana, 17. februar 2016 - Slovenska turistična organizacija tudi letos 

razpisuje podelitev priznanja Snovalec, s katerim pomaga pri 

uresničevanju inovativnih projektov s področja turizma. Za najboljše 

ideje je na voljo 15.000 evrov nepovratnih sredstev. 

Slovenska turistična organizacija že dobrih deset let z različnim ukrepi spodbuja 

inovativnost v slovenskem turizmu. Ta teden je objavila poziv Snovalec, s katerim 

išče najbolj obetavne ideje s področja turizma. Prijavitelji imajo mesec dni časa, 

da na portal www.btps.si, kjer je objavljena tudi vsa razpisna dokumentacija, 

oddajo opise svojih idej in poslovne načrte. 

Vse prejete prijave bo v skladu z razpisnimi kriteriji ocenila 10-članska strokovna 

komisija in med predvidoma tri prejemnike razdelila nagradni sklad v višini 

15.000 evrov. Gre za nepovratna sredstva, ki jih prijavitelj prejme po tem, ko 

svojo idejo uspešno tudi uresniči in z novim turističnim produktom ali storitvijo 

pomembno obogati slovenski turistični prostor. 

Eden izmed ciljev Snovalca je podpreti invencije, ki bodo z uresničitvijo postale 

inovacije, zrele za kandidiranje na pozivu Sejalec, s katerim STO nagrajuje 

najboljše že uresničene turistične produkte. In več kot enkrat se je to že zgodilo - 

Penzion Raduha, snovalec leta 2010, je naziv sejalec prejel tri leta pozneje, 

koncept glamping vasi po vzoru Garden Village Bled, ki smo ga nagradili s 
snovalcem leta 2014, pa je sejalec postal lani. 

Lani so priznanje Snovalec prejeli projekti Pobeg iz igluja, Footgolf v dolini Soče 

in aplikacija za fotografe SnappGuides, med zmagovalci iz preteklih let pa so 

poleg že omenjenih še cerkljanski Gozdni selfness, projekt Okusi Kamnika z 

obuditvijo pastirske dediščine na čelu, blejska ekološka vas kožaric, hiške 
slovenske Istre v Truškah, produkt Potovanja za fotografe in drugi. 

Rok za prijavo na Snovalca je 14. 3. 2016, prijave in poslovne načrte pa zbiramo 
na spletni strani www.btps.si, natečaj Snovalec. 

Več informacij: 

Poziv Snovalec 2016 

Rezultati Snovalec 2015 

Rezultati Snovalec 2014 
Snovalci na turističnih straneh STO 
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