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Inovativno

Pred dobrimi tremi leti so se v portoroškem podjetju Fonda.si, ki upravlja ribogojsko in školjkarsko dejavnost, 
lotili novih projektov. Z inovativnimi, sodobnimi in trajnostno naravnanimi programi so želeli zagotoviti še 
boljšo poslovno podporo blagovni znamki Fonda piranski brancin in povečati njeno prepoznavnost. Za nove 
programe, povezane v ponudbi Izobraževalni trajnostni turizem Fonda, pa so lani tudi prejeli srebrnega sejal-
ca, priznanje agencije Spirit za inovativnost.

Izobraževalni turizem Fonda

Doživetje ribogojstva  
v kajaku, kanuju ali na supu

Z vodenimi ogledi ribogojnice v Piranskem zalivu so v podjetju že 
pred časom razvili tudi predstavitveno dejavnost. 

Naravi prijazno in aktivno
Največji in najpomembnejši investicijski zalogaj na tem področju je 
bil nakup fotovoltaičnega hibridnega plovila – sončnega čolna Inti, ki 
je bil iz osnovnega modela barke Greenlyne prirejen za prevoz do 22 
obiskovalcev. Solarno plovilo omogoča plutje med Piranom in Sečo 
ter Sečovljami na sončno električno energijo. Se pravi: ekološko, traj
nostno brez škodljivih izpustov v morje in zrak. 
Za uresničitev drugega programa so kupili kajake, kanuje in čedalje 
bolj priljubljene supe (deske za stoječe veslanje). Z njimi so želeli 
privabiti aktivnejše obiskovalce, ki jih veseli šport v naravi. S tem pro
gramom so svojo ponudbo ribogojskih in kulinaričnih »teambuildin
gov« razširili tudi s športnimi aktivnostmi. 
Poleg teh dveh programov so v sodelovanju z restavracijami, lokal
nimi vinogradniki in oljkarji  pripravili še nekaj kulinaričnih možnosti. 
Vodene pokušnje in kulinarične delavnice so lepo nadgradile osnov
no turistično ponudbo ogledov ribogojnice, vsem programom, po
vezanim v Izobraževalni trajnostni turizem Fonda, pa zagotavlja 
odlično prepoznavnost kot samostojne turistične ponudbe. 

Navdušeni turisti
»Vesela sem investicijskega projekta, tretjega po vrsti iz naslova nepo
vratnih sredstev Evropskega sklada za ribištvo. Še bolj pa se veselim 

programa, ki smo ga zastavili najprej ekološko, zatem še športno in 
turistično ter naposled tudi izobraževalno. To je dodatna ponudba ob 
naši osnovni panogi, ribogojstvu in školjkarstvu, in pripomore k diver
zifikaciji panoge v trajnostni in naravi prijazni smeri. Zadali smo si vodi
lo: Veslaj in poberi; našim obiskovalcem naj bi bilo v izziv, da ob vračanju 
z morja med veslanjem poberejo iz njega kakršno koli smet. Pločevinko, 
plastično steklenico, kos lesa ... Kar koli onesnažuje zaliv, v katerem 
plavajo školjčišča in kjer je naša ribogojnica. S tem našim ekološko
športnim programom je pridobila tudi turistična ponudba kraja. V naši 
ribogojnici smo imeli obiskovalce iz več kot sedemdesetih držav. Preje
mamo veliko spodbudnih komentarjev, namigov in izrazov zanimanja 
agencij. Tudi tujih, kar me še zlasti navdušuje, saj nam prav ta trg vztraj
no raste,« je povedala dr. Irena Fonda, direktorica družbe.
Lani so v podjetju našteli največ obiskovalcev iz Avstrije, nato iz Slovenije 
in Nemčije. Z razširjeno dejavnostjo so tudi utrdili precej poslovnih stikov 
in prijateljstev. Znani avstrijski strokovnjak za turistično pripovednost 
Folke Tegetthoff iz Gradca, ki dobršen del leta preživi v Piranu, se je nad 
veslanjem v kajaku tako navdušil, da skoraj ne mine jutro v sezoni, da ne 
odvesla v kanal Drnice proti Lepi vidi. »Izvrstno. Ne bom preveč oglaševal, 
da ne zmanjka termina ali čolna. To zlitje z naravo, morjem, okoljem, je 
naravnost božansko,« je pred nekaj dnevi dejal Folke Tegetthoff.
In vse kaže, da bo letošnje poletje lepše in prijaznejše z vremenom 
kot lansko!
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