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Predloga za povzetek različice sinteze strategij 

Uvod 
 

Ta dokument je del Rezultata 4.1.1: Sklop za ocenjevanje INCIRCLE – Okvirna strategija ocenjevanje 

Sklop za ocenjevanje vključuje dva ločena dokumenta; Poročilo o okviru ocenjevanja strategije in 

Predlogo povzetka sinteze strategije. Dokument predloge je bil povzet za namen replikacijskega sklopa 

INCIRCLE (Rezultat 4.4.1). 

Predlogo je treba izpolniti v povezavi s poročilom o okviru ocenjevanja strategije, ki služi kot referenca. 

Namen te predloge je povzeti izdelane regionalne strategije za prehod v smeri bolj krožnega turizma, 

ki se bo potem uporabil za oceno predlaganih strategij.  

To predlogo je treba izpolniti, pri čemer je treba upoštevati format in število znakov. Prosimo vas, da 

kjer je le mogoče uporabite diagrame in sezname točk za lažje ocenjevanje. 
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1. Podrobnosti dokumenta strategije 
 

Prosimo vas, vpišite natančne podatke projektnega partnerja, tarčno regijo strategije, število 

prebivalcev in podatke o turizmu (povprečje zadnjih 5 let). Poleg tega vas prosimo, da priložite kratek 

opis ciljev strategije, kako so upoštevana vprašanja v zvezi z lokalnim/regionalnim/nacionalnim 

turizmom in kako jih strategija nagovarja k bolj krožni naravi. Najmanjše število znakov za poglavje 

1 je 1800 in največje 2500. 

<besedilo> 

 

2. Opis strateškega pristopa za zajemanje vseh načel INCIRCLE 
 

Prosimo vas, da opišete sprejeti strateški pristop in kako strategija upošteva uporabo vseh 5 načel 

INCIRCLE in jih vključuje v 4 stebre. Najmanjše število znakov v poglavju 2 je 1800 in največje je 2500 

znakov. 

 

2.1 Zmanjšaj  
Prvo načelo, ki opredeljuje model krožnosti, je preoblikovanje odpadkov. V takšnem modelu odpadki 

dejansko ne obstajajo, ker se štejejo za gospodarski, naravni in družbeni kapital in se jih zato čim dlje 

uporablja. Turistične politike lahko spodbujajo to načelo, če upoštevajo ukrepe, pri katerih je 

proizvodnja odpadkov čim manjša in poraba virov optimizirana. 

<besedilo> 

 

2.2 Obnavljaj  
Ideja tega pristopa je na eni strani optimizirati zanko virov, tako da sestavni deli izdelkov in materiali 

krožijo v tehnični in biološki zanki, in sicer z zbiranjem in nadomeščanjem na vsaki ravni ponovne 

uporabe, po drugi strani pa se skuša čim bolj dematerializirati vire, povezane s turizmom, s pomočjo 

virtualizacije. Zato bi moral biti turizem vključen v druge gospodarske dejavnosti, da dobimo sinergijo 

med turističnimi in lokalnimi dejavnostmi. 

<besedilo> 

 

2.3 Na novo razmisli 
Izpolnjevanje načela ponovnega razmisleka temelji na močni ozaveščenosti o učinkih odločitev v zvezi 

z viri v prestolnicah, v vseh fazah življenjskega cikla produktov in storitev. Turistične politike zaradi 

svoje medsektorske narave še posebej potrebujejo takšen pristop, ki lahko upošteva vse sektorje, na 

katere ta pojav vpliva. 

<besedilo> 

 

2.4 Uvajaj novosti 
Dolgoročna vizija je nujna, saj izrecno in implicitno navdihuje posamezna dejanja. Krožne lokalne 

politike bi morala navdihovati dolgoročna vizija evropskega zelenega dogovora in biti bi morale močno 

inovativne, uporabljati bi morale nove ideje ali metode, ki predvidevajo različne scenarije in ustvarjajo 

prostor za nadaljnji lokalni razvoj. 
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<besedilo> 

 

2.5 Prevrednotenje 
To načelo se nanaša na sposobnost odločevalcev, da vzdržujejo vrednost virov in produktov v različnih 

gospodarskih ciklih. To načelo specifično zahteva povečanje celotne zmogljivosti ciklov za predelavo. 

Predelava bi se lahko nanašala na postopek pretvorbe sekundarnih surovin/proizvodov v nove 

materiale, sestavne dele ali proizvode boljše kakovosti, izboljšane funkcionalnosti in/ali večje 

vrednosti. 

<besedilo> 

 

3. Podrobnosti o ukrepih v vsakem od štirih stebrov INCIRCLE na področju 

sektorskih politik, ki so vključene v strategijo 
 

Naslednja poglavja se osredotočajo na različne ukrepe stebrov za vodo, energijo, odpadke in 
mobilnost, ki podpirajo izvajanje strategije. Poglobljeno razlago ukrepov sektorske politike najdete v 
dokumentu Poročila sklopa za ocenjevanje. Na tem mestu moramo opomniti, da smo ustvarili možnost 
prekrivanja in ponavljanja ukrepov med štirimi stebri in/ali horizontalnim pristopom, zato ni nobenih 
težav s ponovitvijo teh ukrepov. Dodaj dodatne vrstice v naslednji preglednici glede na število 
ukrepov (če je potrebno). 
 

3.1 Področje vode 
 

3.1.1 Ukrepi v zvezi z učinkovito rabo vode/upravljanje povpraševanja po vodi 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe1 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe iz zgornje preglednice. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

3.1.2 Ukrepi v zvezi s ponovno rabo vode in drugi alternativni sistemi proizvodnje vode 
 

Prosimo vas za natančnejši opis ukrepov iz spodnje preglednice, ki so zajeti v strategiji v zvezi s ponovno 

rabo vode in drugih alternativnih sistemov proizvodnje vode. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

 
 

1 Kratkoročni okvir je <1 leto, srednjeročni časovni okvir je <5 let, dolgoročni časovni okvir je >5 let 
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Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe iz zgornje preglednice. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

3.1.3 Vsi drugi relevantni ukrepi 
 

Prosimo vas za podrobnejši opis vseh drugih ukrepov iz spodnje preglednice, ki so zajeti v strategiji v 

zvezi s področjem vode. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe iz zgornje preglednice. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

3.2 Energijski sektor 
 

3.2.1 Ukrepi v zvezi z optimizacijo učinkovite rabe energije 
 

Prosimo vas za natančnejše podatke o ukrepih iz spodnje preglednice, ki so zajeti v tej strategiji v zvezi 

z optimizacijo učinkovite rabe energije. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

3.2.2 Ukrepi v zvezi z razvojem sistemov obnovljive energije 
 

Prosimo vas za natančnejše podatke o ukrepih iz spodnje preglednice, ki so zajeti v tej strategiji v zvezi 

z razvojem sistemov obnovljive energije. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 
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3.2.3 Ukrepi v zvezi z optimizacijo ogrevanja in hlajenja v turističnih obratih 
 

Prosimo vas za natančnejše podatke o ukrepih iz spodnje preglednice, ki so zajeti v tej strategiji v zvezi 

z optimizacijo ogrevanja in hlajenja v turističnih obratih. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

3.2.4 Ostali relevantni ukrepi 
 

Prosimo vas za natančnejše podatke o ukrepih, ki so zajeti v tej strategiji v zvezi z energetskim 

področjem. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

3.3 Področje ravnanja z odpadki 
 

3.3.1 Ukrepi v zvezi z optimizacijo ločevanja odpadkov in recikliranja 
 

Prosimo vas za natančnejše podatke o ukrepih iz spodnje preglednice, ki so zajeti v tej strategiji v zvezi 

z ločevanjem odpadkov in recikliranjem. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

3.3.2 Ukrepi v zvezi s povečanim zmanjševanjem odpadkov pri viru 
 

Prosimo vas za natančnejše podatke o ukrepih iz spodnje preglednice, ki so zajeti v tej strategiji v zvezi 

s povečanim zmanjševanjem odpadkov pri viru. 
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# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

3.3.3 Ostali relevantni ukrepi 
 

Prosimo vas za natančnejše podatke o ukrepih iz spodnje preglednice, ki so zajeti v tej strategiji v zvezi 

s področjem odpadkov. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

3.4 Področje mobilnosti 
 

3.4.1 Ukrepi za spodbujanje razvoja trajnostnih prometnih rešitev 
 

Prosimo vas za natančnejše podatke o ukrepih iz spodnje preglednice, ki so zajeti v tej strategiji v zvezi 

z razvojem trajnostnih prometnih rešitev. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

3.4.2 Ukrepi za spodbudo razvoja zahtevane infrastrukture za izboljšane rešitve prevoza 
 

Prosimo vas za natančnejše podatke o ukrepih iz spodnje preglednice, ki so zajeti v tej strategiji v zvezi 

z razvojem zahtevane infrastrukture za izboljšane rešitve prevoza. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 
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Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

3.4.3 Ukrepi za spodbujanje javnega prevoza in rešitev deljenega zasebnega prevoza 
 

Prosimo vas za natančnejše podatke o ukrepih iz spodnje preglednice, ki so zajeti v tej strategiji v zvezi 

s spodbujanjem javnega prevoza in rešitev deljenega zasebnega prevoza. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

3.4.4 Ostali relevantni ukrepi 
 

Prosimo vas za natančnejše podatke o ukrepih iz spodnje preglednice, ki so zajeti v tej strategiji v zvezi 

s področjem mobilnosti. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

 
# Ime ukrepa Opis 

1   

 

4. Horizontalni ukrepi 
 
Naslednja poglavja se bodo osredotočila na horizontalne ukrepe za podporo izvajanja strategije. Ti 
ukrepi se nanašajo na sprejemanje pristopa povezanosti, vključevanje področja turizma v okoliške 
skupnosti, na svetovanje in ukrepe obveščanja, raziskave in spodbude inovacij in razumljivo 
oblikovanje politik. Poglobljena razlaga horizontalnih ukrepov je na voljo v dokumentu poročila sklopa 
ocenjevanja. 
 

4.1 Pristop povezanosti vključuje štiri stebre INCIRCLE 
 

Prosimo vas za opis (manj od 500 besed), kako strategija poskuša sprejeti integriran pristop, ki 

povezuje skupaj vse štiri stebre področij INCIRCLE (voda-energija-odpadki-mobilnost). 

<besedilo> 
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Prosimo, opišite ukrepe za spodbujanje integriranega pristopa s povezavo štirih stebrov INCIRCLE. 

Integriran pristop je povezan s sodelovanjem med pristojnimi službami in javnimi organi (horizontalna 

integracija) in z različnimi nivoji oblasti (vertikalna integracija), za ustvarjanje praktične in strateške 

politike. To povezuje skupaj dejanja dveh ali več stebrov INCIRCLE.  

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

4.2 Integracija turizma v naravna področja in okoljske skupnosti 
 

Prosimo vas za opis (manj kot 500 besed) kako strategija poskuša prečno povezati turistične 

aktivnosti (v zvezi z vodo, energijo, odpadki in mobilnostjo) z okoljskimi skupnostmi in naravnim 

okoljem. 

<besedilo> 

 

Prosimo vas, da opišete ukrepe, zajete v strategiji, ki spodbujajo vzpostavitev povezave med turističnim 

območjem in okoliškimi skupnostmi in naravnim okoljem. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

4.3  Svetovanje in ozaveščanje 
 

Prosimo vas, da opišete (z manj kot 500 besedami), kako strategija razvoja in postopka izvedbe 

upošteva mnenja in pomisleke zainteresiranih strani (v zvezi z vodo, energijo, odpadki in mobilnostjo) 

s svetovanjem, ozaveščanjem, participativnim pristopom in delovnimi skupinami zainteresiranih. 

<besedilo> 

 

Prosimo vas za opis ukrepov, ki so zajeti v strategiji, ki spodbujajo svetovanje in ozaveščanje 

zainteresiranih strani pri delovanju in izvedbi. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 
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Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

4.4 Raziskave in inovacije 
 

Prosimo vas za opis (z manj kot 500 besedami), kako strategija spodbuja raziskave in inovacije (v zvezi 

z vodo, energijo, odpadki in mobilnostjo) znotraj in v podporo turističnemu sektorju. 

<besedilo> 

 

Prosimo vas za opis ukrepov, ki so zajeti v strategiji, ki spodbujajo raziskave in inovacije znotraj in v 

podporo turističnemu sektorju. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

4.5 Celovito oblikovanje politike 
 

Prosimo vas za opis (z manj kot 500 besedami), kako strategija poskuša vključiti turistično politiko 

(vključno z vodo, energijo, odpadki in mobilnostjo) v širši okvir nacionalnih/regionalnih politik. 

<besedilo> 

 

Prosimo vas za opis ukrepov, ki so zajeti v strategiji, ki spodbujajo celovito oblikovanje politik v 

povezavi z nacionalnimi/regionalnimi razvojnimi politikami. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 
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5. Orodja za podporo pri izvajanju strategije 
 

Naslednja poglavja se osredotočajo na razpoložljiva orodja, ki podpirajo izvajanje strategije. Orodja so 

lahko v povezavi z zakonodajo, spodbudami, tehnično podporo, pobudami za povečanje zmogljivosti, 

znaki kakovosti, referenčnimi vrednostmi in tržno podporo za nove tehnologije. Poglobljeno razlago 

omenjenih orodij najdete v dokumentu sklopa za ocenjevanje – poročilu ocenjevanja strategije. 

 

5.1 Zakonodaja 
 

Prosimo vas za opis (z manj kot 500 besedami) zakonodajnih ukrepov (v zvezi z vodo, energijo, odpadki, 

mobilnostjo in horizontalno zakonodajo za turistični sektor), ki so zajeti v strategiji. 

<besedilo> 

 

Prosimo vas za opis zakonodajnih ukrepov, ki so zajeti v strategiji.  

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas za kratek opis (<50 besed) vsakega zakonodajnega ukrepa. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

5.2 Spodbude 
 

Prosimo vas za opis (z manj kot 500 besedami), kako strategija uporablja sheme pozitivnih in 

negativnih spodbud (v zvezi z vodo, energijo, odpadki, mobilnostjo in vodoravnimi spodbudami za 

turistični sektor) za podporo pri doseganju ciljev. 

<besedilo> 

 

Prosimo vas, da opišete sheme spodbud, ki so vključene v strategijo, s ciljem prispevati pri doseganju 

ciljev.  

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 
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5.3 Tehnična podpora 
 

Prosimo vas za opis (manj kot 500 besed), kako strategija spodbuja nudenje tehnične pomoči (v 

povezavi z vodo, energijo, odpadki, mobilnostjo in vodoravnimi aspekti) podjetjem v turističnem 

sektorju za lažje usklajevanje s cilji. 

<besedilo> 

 

Prosimo vas, da opišete ukrepe, ki so zajeti v strategiji, ki spodbujajo nudenje tehnične pomoči 

podjetjem v turističnem sektorju. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <R, R, R, I, R> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1   

 

5.4 Povečanje zmogljivosti  
 

Prosimo vas za opis (z manj kot 500 besedami), kako strategija podpira spodbude za povečanje 

zmogljivosti (v zvezi z vodo, energijo, odpadki, mobilnostjo in vodoravnimi vidiki) v podporo 

turističnemu sektorju. 

<besedilo> 

 

Prosimo vas, da opišete ukrepe, ki spodbujajo/podpirajo povečanje zmogljivosti za lažje izvajanje in 

doseganje ciljev strategije. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <R, R, R, I, R> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

5.5 Smernice, znaki kakovosti in merila 
 

Prosimo vas za opis (z manj kot 500 besedami), kako strategija spodbuja smernice, merila kakovosti in 

znake kakovosti (v zvezi z vodo, energijo, odpadki, mobilnostjo in vodoravnimi aspekti) pri vodenju 

turističnega sektorja k bolj krožnemu pristopu. 

<besedilo> 

 

Prosimo vas, da opišete ukrepe, ki so zajeti v strategiji in spodbujajo smernice, merila kakovosti in 

znake kakovosti za lažje sprejemanje vedno bolj krožnega pristopa. 
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# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

5.6 Tržna podpora/Razpoložljive rešitve 
 

Prosimo vas za opis (z manj kot 500 besedami), kako strategija poskuša olajšati razpoložljivost novih 

tehnologij (v zvezi z vodo, energijo, odpadki, mobilnostjo in vodoravnimi aspekti), ki lahko nudijo 

podporo turističnemu sektorju pri doseganju vedno večjega nivoja krožnosti. 

<besedilo> 

 

Prosimo vas, da opišete ukrepe, ki so zajeti v strategiji, ki omogočajo lažji dostop do novih tehnologij 

subjektom v turističnem sektorju. 

# Ime ukrepa Časovni okvir 
izvedbe 

Merilo izvedbe Cilj izvedbe  Ocenjeni 
strošek 

Okoliščine 
INCIRCLE 

1 <besedilo> <dolgo-, srednje-
, kratkoročno> 

<Enota> <Količina> <Euro> <Načelo> 

 

Prosimo vas, da na kratko opišete (<50 besed) vse ukrepe. 

# Ime ukrepa Opis 

1 <besedilo> <besedilo> 

 

6. Dodatni komentarji 
 

Prosimo vas za opis (z manj kot 500 besedami) ostalih specifičnih posebnosti, ki so zajete v strategiji z 

namenom spodbujanja sprejema krožnega pristopa INCIRCLE, ki temelji na 4 stebrih v turizmu. 

<besedilo> 

 


