
Projekt „Staza Gospi Sinjskoj“ -  Trening programi za Pružatelje turističkih usluga 

s prekograničnog područja HR-BiH. 

 
U sklopu projekta „Staza Gospi Sinjskoj“, kojeg provode Grad Sinj kao vodeći partner, partneri Grad 

Solin, HGSS-Stanica Split, Općina Prozor Rama, Općina Livno i Općina Tomislavgrad, te suradnici TZ 

Grada Sinja, Franjevački samostan Gospe Sinjske, TZ Herceg-bosanske županije, PD Kamešnica Livno 

te Franjevački samostan Rama-Šćit, u Sinju je 13.svibnja, 2014.god. počela provedba Trening 

programa za Pružatelje turističkih usluga s prekograničnog područja Hrvatska-Bosna i Hercegovina. 

Također, u Općini Livno počelo je 8.svibnja,2014.god. provođenje Trening programa za  predstavnike 

civilnog društva s prekograničnog područja Hrvatska-Bosna i Hercegovina. 

Tijekom trening programa za Pružatelje turističkih usluga, koji se održavaju u Sinju, polaznici će se  

educirati o sljedećim temama: Modul 1 - Destinacijski menadžment (13. i 14.svibnja, 2014. godine), 

Modul 2 - Osnovna poslovna informatička znanja (15. i 16.svibnja, 2014.godine), Modul 3 – Osnovne 

poslovne vještine (20. i 21.svibnja, 2014. godine) te Modul 4-Organizacija turističkih događanja (22. i 

23.svibnja). 

Također tijekom trening programa koji se održavaju u Općini Livno, a odnose se na predstavnike 

civilnog društva, polaznici će dobiti znanja o temama: Modul 1 - Marketing u turizmu (8. i 9.svibnja, 

2014.godine), Modul 2 - Event management(15. i 16.svibnja, 2014.godine) te Modul 3- Osnove ICT 

vještina (5. i 6. lipnja, 2014.godine). 

Oba trening programa provode se u svrhu postizanja drugog specifičnog cilja projekta „Staza Gospi 

Sinjskoj“ koji se odnosi na unaprjeđenje znanja / vještina pružatelja turističkih usluga i predstavnika 

civilnog sektora u prekograničnom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine te promicanja 

turističke ponude i osiguranja kvalitetne usluge za turiste, sve u skladu s općim ciljem projekta, 

odnosno unaprjeđenjem zajedničke turističke ponude na temelju zajedničkog kulturnog identiteta 

pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kako bi se poboljšala konkurentnost 

lokalnog turističkog gospodarstva. 

U sklopu edukacija, organizirani su i zajednički moduli, za Pružatelje turističkih usluga te za 

predstavnike civilnog društva, koji će se održavati u Sinju. Teme spomenutih modula su: Modul 1 -

Zajednička povijest hrvatsko-bosanskog-hercegovačkog područja s osvrtom  na značajne povijesno-

turističke lokalitete (29. svibnja, 2014.godine), te Modul 2 - Komunikacijsko-prezentacijske vještine 

(30. svibnja, 2014.godine). 

Sve navedene module trening programa provode renomirani stručnjaci: dr.sc. Romana Lekić, 

predstojnica Katedre turizma, veleučilišta  Vern i  Dean Nižetić, bacc. inf.(Nižetić d.o.o.). 

 

 

 


