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Bela krajina srčnih ljudi, ki vidijo
in delujejo zeleno.
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Destinacija Bela krajina si z razvojem prizadeva, da vključuje smernice krožnega razvoja in pri tem
upošteva vse tri stebre, ki so pomembne za trajnostni razvoj destinacije. Z delovanjem iščemo
ravnovesje med gospodarskim in socialnim razvojem ter varstvom okolja. Turizem se v Beli
krajini gospodarsko razvija tako, da ohranjamo čim večjo blaginjo za vsakdanje življenje ljudi pri
tem pa skrbimo, da naravno okolje vzdržuje oz. izboljšuje svoje vrednote, zaradi katerih je Bela
krajina tako posebna in drugačna od ostalih destinacij.
V obdobju 2016 – 2019 smo v sklopu »Zelene sheme slovenskega turizma« izvajali
različne ukrepe, ki sledijo smernicam trajnostnega razvoja. Z vsemi zelenimi aktivnostmi si
prizadevamo, da jih začutijo tudi naši prebivalci in obiskovalci. Želimo si, da so aktivno vključeni
in dobre prakse ter navade širijo tudi v druge kraje.

BOLJŠE OKOLJE
Zero waste festival - JURJEVANJE
Festival Jurjevanje v Beli krajini je 2017 postal prva slovenska
prireditev po načelih Zero waste ter tako prijel naziv Prireditev z
manj odpadki. Odpadkom smo se celovito posvetili in s skupnimi
močmi smo proizvedli 35% manj odpadkov kot leto poprej, ločeno pa
smo zbrali 65% odpadkov.

Posebna pozornost na Festivalu Jurjevanje je namenjena:
•
•
•
•
•

Doslednemu ločevanju odpadkov, zato smo na več mestih namestili otoke za ločeno zbiranje odpadkov.
Zmanjševanje rabe plastike na prireditvi, zato so bili nameščeni pitniki in vse pozvali k rabi lastnih
steklenic in bidonov.
Zmanjševanje rabe plastičnih vrečk, zato so bile na voljo papirnate vrečke ter bombažne vrečke za
večkratno uporabo.
Promocija brez odpadkov – brez odvečnih letakov, plakatov in drugih predmetov, ki hitro postanejo nov
odpadek.
Večja pozornost pri komuniciranju in informiranju o možnostih zmanjševanja in preprečevanja
odpadkov.

Trajnostna mobilnost
Električna kolesa
Kolpa E-bike je trajnostni projekt, ki je v vseh večjih krajih ob reki

Kolpi vzpostavil mrežo električnega kolesarjenja. Po novem so vse od
Metlike pa do Starega trga ob Kolpi na voljo postaje z električnimi kolesi,
električnimi polnilnicami za kolesa kakor tudi avtomobile ter 350km
atraktivnih e-kolesarskih poti, po katerih navigira posebna mobilna
aplikacija Kolpa E-bike.

Električne polnilnice
V Črnomlju in v Metliki so leta 2017 in 2018
odprli dve polnilni postaji za električna vozila.
V Črnomlju lahko obenem svoji bateriji polnita
dve vozili hkrati in do nadaljnjega je polnjenje
brezplačno.
Polnilne postaje so pomembne za turistične
obiskovalce, ki v destinacijo pridejo z
električnim vozilom in za prebivalce destinacije,
ki se bodo pogosteje odločali za e-mobilnost.

Souporaba vozil
Občina Metlika je vključena v akcijo
Prostofer, kjer je glavni cilj spodbujanje in
ohranjanje mobilnosti v tretjem življenjskem
obdobju, izboljšati varnost starejših voznikov
in drugih udeležencev v prometu ter povečati
dostopno mobilnost in socialno vključenost
starejših.
Podobni iniciativi se je pridružila Občina Semič
z akcijo Moj šofer.

Investicije, ki izboljšujejo naravno in
kulturno dediščino
V destinaciji Bela krajina skrbimo za investicije, ki dajejo naravni in kulturni dediščini dodano vrednost, jo
približujejo obiskovalcem in jih ob enem varujejo. Nova infrastruktura in vsebina v prostoru daje možnost
domačinom in obiskovalcem, da bolje razumejo proces narave in kulture v desitnaciji in se jo naučijo ceniti
in varovati.

Infocenter Črne
človeške ribice

Ureditev KP Lahinja

Projekt Misterion

Projekt s katerim želimo informirati javnost o fenomenu črne človeške
iz Bele krajine ter zmanjšati njeno lokalno ogroženost. Pri tem se
razvija nova doživljajska zelena turistična ponudba na domačiji
Zupančič ob izviru Jelševnik, ki je edina lokacija, kjer je črno podvrsto
možno opazovati v naravi.
V KP se vzpostavlja nova turistična in informativna infrastruktura, ki
ne posega neposredno v ranljiv prostor oz. obiskovalce usmerja po
utrjenih poteh in na interaktiven način izobražuje o redki in ranljivi
naravni dediščini.
Glavni cilj projekta je ohraniti in povečati privlačnost edinstvene
naravne in kulturne dediščine ter razviti trajnostni turistični produkt
tako, da bo obiskovalcem omogočal drugačno doživetje skrivnosti
podzemnih voda in bo vključeval elemente ozaveščanja obiskovalcev o
pomenu trajnostne rabe naravnih in kulturnih virov.

Informiranje deležnikov o varovanju narave
Bela krajina si želi ostati zelena destinacija, zato vse deležnike informiramo kako naj nam pomagajo
ohraniti zeleno Belo krajino. V ta namen je bila izdana brošura z “Zelenimi napotki za obisk

destinacije Bela krajina”

BOLJŠA SKUPNOST
Aktivnosti, ki prispevajo k varovanju narave
V destinaciji Bela krajina se odvijajo številna predavanja, delovne akcije in dogodki, ki prispevajo k
varovanju naravne dediščine in izbolšujejo njeno stanje. Poleg tega so prebivalci bolj odgovorni do svojega
okolja in gradimo močnejšo skupnost.

PREDAVANJA

DELOVNE AKCIJE

• 29.5.2018
“KAJ JE ZERO WASTE?”
• 17.5.2019
“Ločevanje in pravilno
shranjevanje odpadkov”
• 19.9.2019
“Tujerodne vrste v kmetijski
krajini”
• 14.10.2019
“Pomen in upravljanje obrežne
zarasti ob reki Lahinji”
• 20.1.2018
Belokranjske vode med varnostjo
in nervarnostjo

VSAKOLETNA ČISTILNA AKCIJA
Prebivalci Bele krajine se vsako
leto udeležijo čistilne akcije po
celotnem območju destinacije in
poskrbijo za čistejše okolje
ZASADITEV URBANIH DREVES V
MESTU ČRNOMELJ
Prebvalci so v letu 2019
samoiniciativno posadili 25
dreves v mestnem jedru in tako
poskrbeli za lepši izgled mesta
in prispevali k manjšem učinku
podnbnih spremeb.

DOGODKI

POKOSIMO NERAJSKE LUGE
Pokosimo Nerajske luge je
vsakoletni dogodek v okviru
katerega se obiskovalci parka
pomerijo v spretnosti košnje na
tradicionalen način in pri tem
ohranjajo kulturno krajino.
DAN BREZ AVTOMOBILA
Po celotni destinaciji se
vzpodbujanje prebivalcev k
trajnostni mobilnosti z različnimi
animacijami in predstavami v
mestnem jedru.

Izobraževanj in informiranje deležnikov o razvoju
Pri razvoju destinacija skušamo upoštevati želje in pobude deležnikov, zato jih vključujemo že pri samem
načrtovanju in pri oblikovanju strateških dokumentov.
Od leta 2016 so bili prebivalci in turistični ponudniki vključni pri oblikovanju naslednjih bolj pomembnih
dokumentov za destinacijo Bela krajina:
•
•
•
•
•
•

Strategija razvoja turizma Bele krajine
Celovita ureditev krajevne skupnosti Petrova vas
Celostna prometna strategije Občine Črnomelj in Občine Metlika
Zasnova celostnega razvoja Črmošnjiške doline
Strategija Občine črnomelj
Čezmenji turistični produkt Misterion

Izobraževanje turističnih ponudnikov
Turistični ponudniki in vsi ostali zainteresirani so imeli v preteklih
letih veliko možnosti za brezplačno izobraževanje na temo turizma.
Predstavljene so bile smernice turizma, ki jih kot destinacija skušamo
doseči. Turistični ponudniki so se lahko tako na izobraževanjih in
delavnicah naučili kako raziviti zeleno in butično turistično nastanitev.

Mreža lokalnih ponudnikov
Prepoznavnost Bele krajine temelji tudi na povezovanju in mreženju lokalnih ponudnikov ter s skupnim
nastopom na trgu. V zadnjih letih so se zato izvedle različne aktivnosti, ki vzpodbujajo majhne lokalne
ponudnike k povezovanju in jim omogočiti skupno trženje.
Med uspešnimi projekti so:
•
•
•
•

VIKEND OKUSOV BELE KRAJINE
ODPRTA VRATA BELE KRAJINE
KARTICE BELOKRANJSKIH PONUDNIKOV
VOLNA, LAN, KONOPLJA

BOLJŠE GOSPODARSTVO
Strategija
razvoja turizma
destinacije
Bela krajina
Oblikovanje
novih
turstičnih
produktov

V sklopu Strategije razvoja turizma v destinaciji Bela krajina so bili
oblikovani turistični produkti, ki povezujejo med seboj različne turistične
in gostinske ponudnike ter lokalne pridelovalce in izdelovalce lokalnih,
avtentičnih izdelkov. V ponudbi so vključeni tako športne aktivnosti,
raziskovanje narave, sprostitev, kulinarična in degustacijska doživetja in
pristno spoznavanje kulturne dediščine.
S povezovanjem ponudnikov znotraj turističnih produktov skrbimo za
enakomeren in pravičen razvoj celotne destinacije. Z izvajanjem le teh
pa lahko v prihodnosti pričakujemo tudi nove zaposlitve v turizmu in
gospodarski razvoj Bele krajine na tem področju.

