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1. STRATEGIJA RAZVOJA TURISTIČNEGA PRODUKTA 
 
Kako razumemo turistične produkte 
 
Turistični produkt lahko razumemo na več načinov, največkrat pa o njem govorimo, ko na 
določenem območju ali destinaciji razvijamo ponudbo za potrebe turizma. Turistične produkte 
delimo na delne oz. parcialne in celovite oz. integralne ter na organizirane in neorganizirane. 
 
Kadar je ponudba vezana na posamezne atrakcije ali naravne danosti, v katerih razvijamo 
zaokrožena doživetja, govorimo o delnem ali parcialnem turističnem produktu (npr. tematska 
pot, dogodek, nastanitev pri ponudniku, voden program obiska ipd.) Parcialni turistični 
produkt lahko deluje kot ideja za izlet (npr. obisk tematskih poti) ali pa ima tržno vrednost in 
za njim stoji ponudnik, ki ga trži in izvaja (npr. voden obisk tematske poti). 
 
Ko obstoječo razdrobljeno ponudbo (lahko tudi parcialne turistične produkte) povežemo, pa 
dobimo celovit ali integralni turistični produkt, ki deluje kot celota, kot zaokroženo doživetje. 
Enako kot delni so tudi celoviti produkti lahko neorganizirani (služijo kot „animacija“, ideja ali 
motiv za prihod) ali organizirani (mogoče jih je kupiti, imajo organizatorja oz. izvajalca in 
prodajalca).  
 
Neorganiziran turistični produkt najpogosteje služi kot animacija, motiv ali ideja za obisk, ki pa 
ga upravljavci največkrat ne nadzorujejo, nanj nimajo vpliva, prav tako ne ustvarja direktnih 
prihodkov v destinaciji, pa čeprav predstavlja pomemben del njene ponudbe. V primeru gozda 
gre največkrat za urejene tematske poti, ki so prosto dostopne in služijo kot interpretacija 
naravnih vrednot in kulturne dediščine, ter označene kolesarske in pohodniške poti. Vsekakor 
v teh primerih ne moremo govoriti o komercialni rabi gozdnega prostora. 
 
Organiziran turistični produkt je lahko delni ali celovit - v obeh primerih pa ima nosilca in je 
tržno usmerjen. Pri delnih organiziranih produktih turistični ponudnik ponuja eno storitev, pri 
celovitih pa sestavlja (večdnevno) doživetje, ki je lahko. 
 
Organizirani turistični produkti so lahko vodeni na način, da udeležence spremlja turistični 
vodnik, ali pa so samo-vodeni (z navigacijskim paketom, ki navadno vsebuje GPS-sledi, 
zemljevid in vnaprej rezervirane storitve, kot so nastanitve, prehrana, prevozi ipd.). 
 
Strategija razvoja skupnega turističnega produkta  
 
Kot smo zapisali zgoraj, posplošeno lahko rečemo, da je turistični produkt razvoj turistične 
ponudbe za turiste. Turistične produkte je treba oblikovati strateško. Zanje potrebujemo 
ustrezno varovano in interpretirano naravo in kulturno dediščino, ki omogočata doživetja in 



 
 

 

ogled, ustrezne naravne pogoje za razvoj turizma (npr. vremenske razmere), ustrezno 
kakovost okolja, razvito turistično infrastrukturo in zadosten obseg obiska. Nadalje je pri 
razvoju produktov pomembno, kako deluje in je organizirana ponudba. Ta mora v prvi vrsti 
zadovoljiti pričakovanja obiskovalcev, ki želijo produkte občutiti in doživeti. To pomeni, da 
produkti potrebujejo upravljavca, kontaktno točko, biti morajo vzdrževani, podpirati pa jih 
mora vodniška služba. Današnji gost mora predvsem imeti možnost izbire, ponudba ga mora 
presenečati ter mu omogočati spontanost in svobodo. Za obiskovalce je vedno bolj 
pomemben tudi občutek, da imajo srečo, da so ravno v pravem trenutku na pravem kraju, kar 
povečuje vrednost njihovega obiska. Poleg tega vse bolj iščejo priložnosti za sodelovanje, 
soudeležbo in vključenost. 
 
Strategijo razvoja turističnih produktov lahko vzpostavimo, ko: 
 izvedemo ANALIZO obstoječega stanja ter ocenimo potenciale razvoja; 
 opredelimo VIZIJO in KROVNO ZGODBO skupnega turističnega produkta; 
 povežemo parcialne turistične produkte v INTEGRALNI turistični produkt; 
 razvijemo skupne TRŽENJSKE STRATEGIJE. 
 
Natančneje to pomeni, da sledimo naslednjim korakom:  
 
ANALIZA 
Poznavanje turističnih in produktnih trendov.  
Pri razvoju produkta moramo v prvem koraku dobro spoznati globalne turistične in produktne 
trende in dosedanje izkušnje destinacije z razvojem produkta. 

 
Poznavanje ključnih značilnosti produkta in potencial razvoja v destinaciji.  
Na podlagi predhodnih ugotovitev pripravimo realno oceno potenciala in identificiramo tako 
neizkoriščene potenciale v destinaciji kot tudi dosedanje pomanjkljivosti, ki jih skušamo 
odpraviti. Za potrebe tega koraka moramo seveda dobro poznati ključne značilnosti produkta, 
ki ga razvijamo. 
 
OPREDELITEV VIZIJE IN KROVNE ZGODBE 
Opredelitev poslanstva in vizije skupnega turističnega produkta.  
Poslanstvo odgovori na vprašanje, zakaj razvijamo skupni turistični produkt in kaj je njegov 
osnovni namen. Vizija pa opredeli smer razvoja skupnega turističnega produkta. 
 
Opredelitev krovne zgodbe oziroma nosilne teme produkta.  
Opredelitev nosilne zgodbe oziroma teme produkta je ključna predvsem s komunikacijskega 
zornega kota. Dobra zgodba namreč ustvari občutek soudeležbe, uporabniku omogoča 
identifikacijo in gradi diferenciacijo. Zgodba ni le seznam must-see; je priložnost za gradnjo 
čustvene povezave z ljudmi in kraji v destinaciji. Zgodba je tista, ki gradi odnos med ponudbo 
in kupcem.  



 
 

 

 
Čeprav ima zgodba v odnosu do gosta predvsem komunikacijsko vlogo, pa je izjemno 
pomembno, da jo opredelimo še pred začetkom razvoja produkta. Samo tako lahko namreč 
zagotovimo, da bo obiskovalec obljubo (zgodbe) v destinaciji tudi doživel.  
 
Opredelitev ciljnih skupin.  
Pri oblikovanju turističnih produktov je pomembno, da ne izhajamo iz sebe in lastnih potreb, 
pač pa upoštevamo želje in potrebe naših kupcev. Zato pa moramo našo ciljno skupino 
natančno definirati in poznati. Upoštevamo tako demografske kot tudi socialne parametre 
obiskovalcev, predvsem njihov življenjski slog.  
 
STRATEGIJA VZPOSTAVITVE TURISTIČNEGA PRODUKTA 
Razvoj parcialnih turističnih produktov.  
V naslednjem koraku pripravimo natančen popis ponudnikov in obstoječih parcialnih 
produktov/ponudb, ki podpirajo nosilno zgodbo našega produkta in jih lahko 
vključimo/povežemo. Pogosto se sicer pokaže, da bo za produkt, ki ga razvijamo strateško in 
s katerim želimo maksimalno izkoristiti možnosti destinacije in pričarati posebno zgodbo, 
nujna investicija v posamezne elemente ponudbe, najsi bo mehke (storitve, standardi) ali trde 
(fizična infrastruktura).  
 
Razvoj integralnih turističnih produktov.  
Razviti parcialni turistični produkti so osnova za uspešno vzpostavitev skupnega turističnega 
produkta, so njegovi gradniki ter predstavljajo tudi ključni motiv za obisk. Zato tudi na nivoju 
razvoja integralnega turističnega produkta predvidimo ključne ukrepe, ki jih je treba realizirati 
v procesih razvoja.  
 
Testiranje produkta.  
Pri razvoju produkta nikakor ne smemo pozabiti na testiranje, saj se lahko v praksi izkaže, da 
produkt, kot smo ga predvideli, navkljub vsem predhodnim raziskavam za našo ciljno skupino 
iz različnih razlogov ni ustrezen. V tem primeru se vrnemo na začetek in produkt ustrezno 
modificiramo. Testiramo tako parcialne kot tudi integralni turistični produkt.  

 
Oblikovanje prodajnega programa.  
Turistične produkte, ki uspešno prestanejo testiranje, preoblikujemo v turistične programe ali 
pakete. Ključno pri tem je, da ima vsak program izvajalca, ceno, ki jasno opredeljuje, kaj 
program vključuje, in prodajno točko, ki je dostopna ciljnim skupinam. Prodajne pakete lahko 
razvijamo tako na nivoju parcialnih turističnih produktov kot tudi integralnega.  
 
NAČRT TRŽENJA 
Načrt trženja in prodaja.  



 
 

 

Za doseganje prodajnih rezultatov v zadnjem koraku vzpostavimo promocijske in trženjske 
poti. V sklopu trženjskega načrta razvijemo tudi tržno znamko, ki mora čim bolj jasno definirati 
ključne prednosti našega produkta ter biti obenem vizualno privlačna in sporočilno močna. 
Prek tržne znamke gradimo stik s svojimi uporabniki. Na osnovi trženjskega načrta pripravimo 
še načrt komuniciranja in vzpostavimo ključne prodajne kanale. Na koncu ne pozabimo niti na 
redno evalvacijo prodajne strategije in merjenje učinkov, saj se pogosto izkaže, da sredstva 
preveč pršimo, s čimer se niža naša učinkovitost nagovarjanja ciljnih skupin. 
 
  



 
 

 

2. ANALIZA IN IDENTIFIKACIJA VSEBINE PRODUKTA 
 
V razvojno-trženjski turistični strategiji za Belo krajino (november 2017) smo opredelili 
naslednjo produktno matriko s tremi produktnimi stebri ter nosilnimi, podpornimi in 
potencialnimi produkti:  
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 vodeni programi 
interpretacije narave prek 
vseh čutov 

 vodeni programi 
opazovanja, spoznavanja in 
razumevanja narave 

 vodeni programi fotolova 
 velnes, selfnes, 

mindfulnes, detox 
 programi retreatov v naravi 

(joga in druge tehnike 
sproščanja, meditacija) 

 vodeni programi 
čolnarjenja ali zgolj 
izposoje, dopolnjeni z 
izobraževanjem o 
tradicionalnih oblikah 
čolnarjenja na reki 

 sprostitev, kopanje, 
preživljanje prostega časa 

 SUP-anje 
 Ribolov 
 vodeni izobraževalni 

produkti spoznavanja in 
razumevanja  narave 

 delavnice izdelovanja 
tradicionalnih izdelkov 

 spoznavanje tradicionalnih 
procesov in dejavnosti z 
vključevanjem 

 igrifikacija kot oblika 
spoznavanja 

 vodeni programi 
spoznavanja kulturne 
dediščine 
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strateško vodene usmeritve 



 
 

 

po
dp

or
ni

 
pr

od
uk

t ODDIH IN SPROSTITEV 
POHODNIŠTVO, 

KOLESARJENJE IN DRUGI 
ŠPORTI 

KULINARIČNA DOŽIVETJA 
po

te
nc

ia
ln

i p
ro

du
kt

i 

 produkti oddiha v 
ustreznih nastanitvenih 
kapacitetah, v naravnem 
okolju, s ponudbo lokalne, 
sezonske, lahke kulinarike 

 vodene lahkotne 
aktivnosti (sprehodi, 
vožnja po reki ...) 

 vodeni programi 
sproščanja v naravi 

 produkti doživljanja 
narave (pikniki, prostori 
za sproščanje v naravi ...) 

 doživljajski parki, pobegi 
iz narave 

 razvajanja 

 organizirani pohodi 
 manj zahtevni vodeni 

programi pohodništva 
 enostavno gorsko 

kolesarjenje 
 touring (tudi e-kolesa) 
 cestno kolesarjenje 
 kolesarske prireditve 
 tek 
 tekaške prireditve 
 jahanje 
 zimski športi in razvoj 

smučišča 
 padalstvo 

 programi za ljubitelje vin in 
kulinarike, dopolnjeni s 
programi oddiha 

 kulinarična razvajanja 
 vodene degustacije 
 kulinarične delavnice 

 
Vsak produktni steber smo tudi podrobneje opisali oz. opredelili. 
 
Produktni steber 1: Občutenje narave 
 
Razvoj produktov občutenja narave je skladen s trendi turističnega povpraševanja; turisti 
danes namreč iščejo močnejši in pristnejši stik z naravo, skušajo jo razumeti, se v njej sprostiti 
in uresničevati zdrav življenjski slog. V produktni steber občutenja narave smo tako umestili 
produkte iskanja stika z naravo in samim seboj ter produkte oddiha in sprostitve v naravi, ki 
imajo velik potencial, a so danes v Beli krajini nerazviti oz. slabše razviti. 
 
Produkte v tem stebru gradimo na edinstvenem značaju Bele krajine. Gostom ponujamo 
odmik od vsakdana, oddih, ponovno vzpostavitev vezi z naravo in njimi samimi ter skrb za 
dobro počutje. Doživetja prepletamo z bogatim kulturnim izročilom in tradicijo; na ta način 
čutnost narave obogatimo in ji damo izrazitejši lokalni značaj. 
 
  



 
 

 

Produktni steber 2: Aktivno odkrivanje 
 
Produkti aktivnega odkrivanja Bele krajine so danes kot delni proizvodi razviti predvsem na 
reki Kolpi, v obliki obstoječih kolesarskih in pohodniških poti ter na organiziranih pohodih. Gre 
za manj zahtevne športne aktivnosti, saj k temu botruje belokranjska pokrajina. Šport in 
rekreacija tako nastopata predvsem v vlogi sekundarnega motiva obiska. 
 
Na prvo mesto med produkti aktivnega odkrivanja smo postavili aktivnosti na reki Kolpi, ki že 
danes pritegnejo največ obiskovalcev, a ker razvoj produkta trenutno ni strateško voden, mu 
grozita nižanje privlačnosti in nezmožnost privabljanja želenih ciljnih skupin. Dodatno smo v 
to skupino produktov uvrstili pohodništvo, kolesarjenje in druge športe, med katerimi naj 
omenimo smučišče Gače, ki lahko nastopa kot protiutež poletnemu turizmu na reki Kolpi, in 
padalstvo. Tudi pri razvoju produktov aktivnega odkrivanja sledimo osnovni usmeritvi 
prepletanja narave in kulture. 
 
Produktni steber 3: Avtentična doživetja 
 
Turisti danes iščejo avtentična, edinstvena, neponovljiva doživetja, zato turistične smernice 
snovalcem narekujejo razvoj produktov, ki gostom omogočajo vključevanje in sodelovanje. To 
pomeni, da sodoben gost ni več le pasiven gledalec, pač pa aktiven soustvarjalec. 
 
V produktni steber avtentičnih doživetij smo tako umestili produkte kreativnega spoznavanja 
in doživljanja kulturne dediščine, ki zaradi etnične pestrosti in ohranjenega izročila v Beli krajini 
nosijo izjemen, danes še slabo izkoriščen potencial, in kulinarična doživetja, s katerimi 
ponudniki sicer uspešno že nagovarjajo obstoječe obiskovalce, ne pa tudi zahtevnejših gostov, 
ki iščejo butična in vključujoča doživetja. 
 
Produktna matrika z zgornjimi izhodišči nas vodi tudi pri tokratnem razvoju turističnih 
produktov. Na njeni osnovi razvijamo naslednjih šest produktov: 
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3. TURISTIČNI PRODUKT 1 - KOLPSKI SELFNES 
 
S Kolpskim selfnesom povezujemo lokalne ponudnike selfnes in velnes storitev, ponudnike 
nastanitev in kulinarike ter lokalne obrtnike in pridelovalce. Produkt temelji na celostnem 
pristopu k zdravju in lepotičenju. Izvaja se v naravi, ob reki Kolpi, kjer gostom omogoča oddih, 
sprostitev ter skrb za zdravje in dobro počutje. Ciljno nagovarja predvsem segment parov in 
žensk (individualno ali v skupinah prijateljic). Ponudi jim doživetje, osnovano na uporabi 
lokalnih sestavin (med, lan, olje ...), za potrebe skrbi za njihovo telo in sprostitve/odklopa od 
vsakdana. 
 
Osnovna, samovodena različica, zajema samostojno izdelavo pilinga ali podobnega 
kozmetičnega izdelka z navodili za izdelavo in uporabo v naravnem okolju, dodatna pa 
omogoča različne nadgradnje, od masaže z naravnimi sestavinami, oblog, zvočne terapije, 
tečaja priprave naravne kozmetike, do joge in moxe, tečajev dihalnih tehnik, zdrave kulinarike 
ipd. Programi v osnovi trajajo od 2 do 6 ur in se izvajajo za skupine od 2 do največ 8 oseb, v 
sodelovanju z zainteresiranim kampom pa se ponudijo tudi večdnevni programi, ki vključujejo 
bivanje. 
 
Krovna zgodba oz. nosilna tema 
 
Pri razvoju produkta se vežemo na trženjski del strategije razvoja in trženja turizma Bele 
krajine, ki za produktni steber Občutenje narave definira naslednje krovno sporočilo: 
 
"Magično moč narave v Beli krajini začutiš na prav vsakem koraku. Bogato izročilo dediščine 
se je globoko zarezalo vanjo in ji dalo poseben in nepozaben značaj. Skriti kotički med steljniki 
te bodo napolnili z novo energijo, meglice nad reko Kolpo te bodo popeljale v domišljijski svet 
mitološke dediščine, tvoj korak se bo ustavil in zadihal boš s polnimi pljuči. Vzemi si trenutek 
zase, za lepote narave in modrost preteklih rodov ter pusti, da te prevzameta mir in šepet vetra 
v krošnjah brez." 
 
Osrednja zgodba produkta Kolpski selfnes je prenos sprostitve in skrbi za zdravje in dobro 
počutje iz zaprtega prostora (kozmetični salon) v naravno okolje, s čimer ustvarimo povsem 
novo dimenzijo. Izkušnja sprostitve v naravi je namreč povsem drugačna od tiste v zaprtem 
prostoru. Gostje naravo občutijo (naravni vetrič, svež zrak …), vonjajo (poleg naravnih 
sestavin, ki jih uporabljamo za izvajanje produkta in niso vezane na prostor, nas v naravi 
obdajajo naravni vonji, kot so vonj po travi, rastlinah, živih bitjih; četudi je lahko katera od 
vonjav manj prijetna, saj nad njimi nimamo nadzora, pa je kljub temu naravna), slišijo 
(šelestenje listja, šum vodnega toka, ptičje petje …) in se je dotikajo (ležanje v travi, 
samostojna priprava pilinga z uporabo tako vnaprej pripravljenih kot tudi na lokaciji nabranih 



 
 

 

sestavin …). Zaradi odsotnosti hrupa1 in drugih motenj (npr. zvok mobilne naprave) se gost v 
vsakdan vrne energetsko polnejši in vitalnejši.  
 
Ciljne skupine 
 
Osnovi produkt je namenjen predvsem parom, medtem ko je razširjeni program namenjen 
tako parom kot tudi ženskam (individualno ali skupinam prijateljic). 
 
Personi slovenskega turizma, ki najbolje odslikavata to ciljno skupino, sta dve od skupno štirih 
Muz.  
 
Sproščeni eskapist Marco bi se razvajal skupaj z ženo. Luksuzne nastanitve so mu manj 
pomembne, zato bi lahko bil stacioniran v številnih nastanitvah v Beli krajini. Za razliko od 
njega je Yanina lepotna razvajenka, ki išče udobne nastanitve v termalnih centrih, obenem pa 
jo zanimajo wellness lepotni programi in programi za vitalnost telesa. Zanjo bi bil primeren 
izključno petzvezdični produkt selfnesa, na katerega bi se verjetno pripeljala iz enega od 
termalnih centrov v bližini (Dolenjske Toplice), lahko pa bi bivala tudi v lokalnem glamping 
resortu visokega nivoja. Da bi zadovoljili Yaninine zahteve, bi morali produkt pred tem večkrat 
izvesti za testne skupine in "Marcote" ter ga izpiliti do točke, ko bi ga ponudili tudi 
zahtevnejšim gostom, t.i. "Yaninam". 
 

 
 
 
 

 
1 Osnovna različica programa se zaradi oteženega dostopa do reke Kolpe izvaja na za javnost odprtih kopališčih, 
kar žal ne omogoča miru in sprostitve, kot bi si jo želeli. 



 
 

 

Identifikacija produkta 
 

produkt KOLPSKI SELFNES 
motiv Navezati stik z naravo in s samim seboj. Dotik lepote. 

gradniki 

OSNOVNA RAZLIČICA 
 sprostitveni in lepotni tretmaji 
 spominek (kupljeni in samoizdelani) 
 kulinarično doživetje 
NADGRAJENA RAZLIČICA 
 sprostitveni in lepotni tretmaji 
 kulinarično doživetje 
 antistresne delavnice 
 delavnice, povezane z zelišči in kozmetiko 
 spominek (samoizdelani) 
 (nastanitev) 

CELOVIT 
PRODUKT 

Nekajurno ali večdnevno doživetje, ki gostu omogoči odklop od vsakdana v mirnem, naravnem 
okolju, v katerem se sprosti, spočije, regenerira, "zlepotiči". Doživetje temelji na naravnih in 
lokalnih danostih (reki, naravnem prizorišču, naravnih elementih v tretmajih, naravnih elementih 
na delavnicah, lokalni kulinariki). 

potencial 
 trenutno nerazvit produkt z velikim potencialom 
 v skladu s trendi turističnega povpraševanja (nazaj k naravi, digitalni odklop, skrb za zdravje 

in dobro počutje, skrb za samega sebe, lokalna kulinarika) 

 
  



 
 

 

Razvoj produkta 
 
Faza 1 : Popis stanja in obstoječe ponudbe 
 
Ponudba selfnesa v naravi v Beli krajini ta hip še ne obstaja, pa čeprav so naravne danosti 
izjemne. Reka Kolpa je najbolj topla slovenska reka, v kateri je plavanje in sproščanje prijetno 
- zatorej jo lahko vključimo v turistično ponudbo. Voda in pokrajina ustvarjata posebno 
mističnost in edinstvene naravne posebnosti, kot so steljniki. Narava tudi bogato obrodi, tako 
da so na voljo lokalni sadovi, plodovi, zelišča ter navsezadnje kulinarične sestavine in 
tradicionalne dobrote. 
 
V Beli krajini sta že danes najmanj dve ponudnici sprostitvenih storitev pripravljeni sodelovati 
pri izvajanju produkta Kolpskega selfnesa. Kozmetični salon Tahu je specializiran za 
kozmetične storitve, kot so masaže, maske, obloge, medtem ko holistični studio Hollisana nudi 
celosten pristop k zdravju (telo - um - duša) in lahko ponudi predvsem delavnice obvladovanja 
stresa (dihalne vaje, zvočna terapija, joga, (samo)masaža, refleksoterapija…) ter delavnice 
nabiranja in uporabe zelišč, mešanja esenc, izdelave krem.  
 
Dodatno je interes za sodelovanje izrazil glamping Kolpa Resort, kjer se bodo terapije lahko 
izvajale za organizirane skupine oz. bodo tvorile del redne ponudbe, vključno z bivanjem. V 
destinaciji sicer obstaja več ponudnikov tako terapevtskih storitev kot tudi nastanitev, vendar 
se v tej fazi konkretni programi razvijajo s konkretnimi in v tem dokument navedenimi 
ponudniki. 
 
V produkt bodo vključeni tudi lokalni proizvajalci oz. podjetja, ki bodo zagotavljali med, penino 
in laneno rokavico za piling. Košara, v kateri bodo gostje prevzeli vse sestavine za piling, in 
kozarci bodo iz masivne proizvodnje in ne bodo imeli lokalnega pridiha. 
 
V produkt trenutno še ni vključen ponudnik lokalne kulinarike, čeprav bi bilo to dobrodošlo 
(gl. spodaj).  
 
Faza 2: Standardi 
 
Produkt Kolpskega selfnesa razvijamo v skladu s smernicami za petzvezdična doživetja 
Slovenske turistične organizacije s ciljem, da si v roku dveh let pridobi naziv Slovenia Unique 
Experience2. Odličnost se odraža v naslednjih elementih, ki jih želimo zagotavljati: 
 
Ključne besede: 

 
2 Za naziv Slovenia Unique Experience lahko kandidirajo le doživetja, ki so vodena. Samovodena različica 
Kolpskega selfnesa tako ni upravičena do tega naziva. 



 
 

 

lokalna identiteta, lokalno okolje, narava, lokalni in strokovno usposobljeni izvajalci, lokalna in 
sezonska kulinarika, mir, sprostitev, nova znanja, vključenost, zgodbe, personalizacija, 
kakovost, lokalne dobavne verige, trajnost 
 
Lokalnost: Doživetje, kot ga predlagamo, temelji na lokalni identiteti, opredeljeni v strategiji 
razvoja turizma. Izvaja se v naravnem, lokalnem okolju, z lokalnimi izvajalci. Kulinarična 
ponudba je lokalna in sezonska. Gostje lahko izdelke, ki jih izdelajo na delavnicah, odnesejo s 
seboj. 
 
Avtentičnost: Doživetje utemeljimo na lokalnem okolju, lokalnih ljudeh in lokalnih sestavinah; 
s tem bo avtentično, saj ga v tej obliki ne bo mogoče izvajati nikjer drugje. Velik poudarek 
namenimo predvsem avtentičnosti sestavin, ki jih uporabljamo v tretmajih, delavnicah in 
kulinariki - vključujemo plodove, sadove, zelišča in pridelke, ki so tipični za naše okolje.  
 
Edinstvenost: 5* doživetja zahtevajo skladnost programov z zelenim DNK-jem destinacije. 
Belokranjski DNK, opredeljen v Zeleni shemi slovenskega turizma, se glasi: "Bela Krajina vabi 
obiskovalca, ki išče mir in sprostitev v razkošju narave, adrenalinsko avanturo ali želi okusiti 
belokranjske dobrote." Doživetje je v skladu z zapisanim, saj temelji na miru, sprostitvi, naravi 
in lokalnih dobrotah. Prav tako je doživetje skladno z vizijo razvoja slovenskega turizma. Tudi 
lokacija, na kateri se doživetje izvaja, je vsekakor edinstvena, posebna, neponovljiva. Da bi v 
celoti zadostili kriteriju edinstvenosti, posebej preudarno v izvajanje produkta vključimo 
osrednje elemente razlikovanja (reka Kolpa, steljniki, lokalne sestavine, avtohtona kulinarika). 
 
Izkustvenost: Udeleženci si v osnovnem programu sami pripravijo piling, s čimer so aktivno 
vključeni v izvedbo. V razširjenem programu so jim na voljo tudi delavnice, ki še povečajo nivo 
aktivne udeležbe in soustvarjanja. Skozi doživetje pridobivajo nova znanja; ta so lahko 
posredovana v pisni obliki (navodila za pripravo pilinga npr. opremimo s podatki in 
informacijami o poreklu sestavin, zdravilnih učinkih, potencialni uporabi v kulinariki ipd.) ali 
ustno v primeru, ko doživetje vključuje tudi izvajalca. Vloga izvajalca je izjemna; pomembno ni 
le da dobro strokovno opravlja svoje delo (tretma, delavnica), temveč da je dober zgodbar. 
Zato poiščemo lokalne zgodbe o naravi, kulinariki, sestavinah, ki jih izvajalec v privlačni obliki 
posreduje udeležencem.  
 
Zelenost: Uporabljamo naravne materiale in se izogibamo plastiki. Udeležencem ponudimo 
vodo iz pipe v steklenicah. Poskrbimo za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastanejo na lokaciji 
v naravi. Za udeležence samovodenih tur pripravimo ustrezne napotke na to temo, medtem 
ko pri vodenih doživetjih za odpadke poskrbijo izvajalci. Za prihod na lokacijo spodbujamo 
rabo sredstev mehke mobilnosti.  
 



 
 

 

Butičnost: Doživetja izvajamo za skupine največ osmih oseb. Poskrbimo za čim bolj 
individualen pristop do gostov (prilagajanje posebnim potrebam, vnaprejšnje seznanjenje s 
posebnostmi, alergijami, osebno naslavljanje…). 
 
Premium kakovost: Zagotavljati želimo visoko kakovostno doživetje, zato opredelimo 
natančne korake izvedbe, od časa pred prihodom do izvajanja in obdobja po doživetju. Naloge 
vseh udeležencev so povsem jasne. Uporabljamo strokoven, profesionalen, izobražen in 
odgovoren kader. Poskrbimo, da je lokacija čista in urejena. 
 
Dodana vrednost: V doživetje vključujemo lokalne izvajalce in lokalne verige, s čimer v 
lokalnem okolju ustvarjamo dodano vrednost. Visokokakovostna in edinstvena izvedba 
zagotavljata dodano vrednost tudi za našega gosta. Pri postavljanju cene se odmaknemo od 
miselnost, da  je Bela krajina poceni destinacija; ne podcenjujemo se in zahtevamo ceno, ki 
pritiče kakovosti. 
 
Faza 3: Zapis produkta 
 
Produkt Kolpskega seflnesa razvijamo v dveh različicah. 
 
I. 
Osnovna različica je namenjena predvsem parom, ki si želijo sprostitve in razvajanja v naravi, 
pri čemer cenijo lokalne izdelke in so pripravljeni za selfnes v naravnem okolju, četudi v lastni 
izvedbi, plačati več. Produkt razvija in trži RIC Bela krajina v sodelovanju z vključenimi lokalnimi 
ponudniki in belokranjskimi TIC-i. 
 
Idealna ponudba vključuje: 
 nakup selfnes košar na enem izmed TIC-ev v Beli krajini;  
 v košari so naslednji izdelki:  

o lokalni med in lokalno konopoljino olje za izdelavo pilinga,  
o navodila za izdelavo pilinga,  
o lanena brisača oz. v primeru, da cenovno produkt tega ne prenese, rokavica za 

piling (lokalno poreklo),  
o steklenica semiške penine, 
o dva kozarca za penino, 
o steklenica navadne vode iz  pipe, 
o lokalni prigrizek; 

 ustna (na mestu nakupa) in pisna navodila z zemljevidom (priložena v košari) goste 
usmerijo na primeren, miren prostor ob reki Kolpi, kjer si izdelajo svoj piling in se razvajajo 
ob lokalni hrani in pijači; 

 gostom so na mestu nakupa na voljo informacije o trajnostnih načinih prihoda do lokacije, 
v ceno pa je vključena tudi brezplačna izposoja električnih koles; 



 
 

 

 priložena navodila vključujejo dodatne informacije o kulturni in naravni dediščini, navodila 
za ravnanje z odpadki ipd.; 

 gostje izdelke iz košare in piling, ki so ga izdelali, odnesejo s seboj domov kot trajen 
spominek. 

 
Največji izziv, kot smo ga identificirali, je ograja na meji s Hrvaško, ki onemogoča dostop do 
skritih, mirnih kotičkov ob reki Kolpi. Goste moramo zato usmeriti na organizirana kopališča, 
kjer pa se največja dodana vrednost produkta, tj. razvajanje v dvoje v mirnem okolju, na 
samem, na mestu, kjer se lahko dejansko sprostimo in se brezskrbno ckrljamo, izgubi. Glede 
na vodnatost pokrajine razmislimo o morebitni alternativni rešitvi ob reki Lahinji ali celo o 
vzpostavitvi sodelovanja s ponudnikom, ki bi takšnemu paru, podobno kot pri produktu II., 
ponudil miren kotiček za razvajanje. 
 
II. 
Razširjena različica je eno- ali večdnevna, izvaja pa se v glamping resortu Krasinec. RIC Bela 
krajina sicer sodeluje pri razvoju produkta in nudi pomoč pri promociji, vendar je v osnovi 
produkt v domeni ponudnika nastanitev in izvajalk storitev. 
 
Idealna enodnevna ponudba vključuje: 
 lepotni tretma po izbiri v glamping resortu Krasinec, v ustrezno urejenem, mirnem, 

naravnem okolju; 
 delavnico3 po izbiri na isti lokaciji; 
 uporabo lokalnih izdelkov in materialov; 
 posredovanje lokalnih zgodb in interpretacijo s strani izvajalcev; 
 udeleženci izdelke odnesejo s seboj domov kot trajen spominek; 
 kulinarično pogostitev. 

 
Večdnevna ponudba dodatno vključuje nastanitev v glamping šotorih ali hiškah z zajtrkom ter 
poleg tretmajev in delavnic tudi vodene izlete po okolici, vezane na naravo, mir in tišino (gl. 
razvoj produkta Doživljanje tišine). Seveda pa lahko vključimo tudi druge že obstoječe izlete iz 
ponudbe oz. razvijemo nove.   
 
Vključeni ponudniki 
 

Ponudnik: Studio Hollisana, Ines Matkovič 
Splet: https://hollisana.si/ 
Obstoječa vključena ponudba Dodatne ideje razvoja ponudbe 
delavnice:  

 
3 na voljo bodo delavnice obvladovanja stresa (dihalne vaje, zvočna terapija, joga, (samo)masaža, 
refleksoterapija…) ter delavnice nabiranja in uporabe zelišč, mešanja esenc, izdelave krem… 



 
 

 

1) uporaba zelišča moxe v domači lekarni, 
trajanje do 1,5 h 
2) nabiranje preslice v naravi, samo od 
junija do avgusta, do 3 h 
3) delavnica z bachovo cvetno esenco, do 
1,5 h 
4) izdelava naravnih kremic z 
aromaterapijo, do 3 h 
5) različne delavnice obvladovanja stresa: 
(samo)masaža, refleksoterapija, 
regenerativna joga, raztezne in dihalne vaje, 
zvočna terapija, kristaloterapija, do 1,5 h 

 
 
 

 
Ponudnik: TaHu, kozmetični salon 
Splet: https://www.facebook.com/pg/tahukozmeticni/posts/ 
Obstoječa vključena ponudba Dodatne ideje razvoja ponudbe 
tretmaji: 
1) sivkin piling, 15 min 
2) masaža obraza s konopljinim oljem, 20 
min 
3) jogurtova maska, 15 min 
4) med in mleko obloga, 40 min 

 
 
 
 

 

4. TURISTIČNI PRODUKT 2 - DOŽIVLJANJE TIŠINE 
 
Matrika PSPN, ki je nastala v sklopu Analize stanja turizma v Beli krajini (2017), na prvo mesto 
med prednostmi postavlja "čisto, ohranjeno zeleno naravo in mir". Slednji postaja vse bolj 
cenjena dobrina, ki jo je vsekakor smiselno pretvoriti v turistični produkt. Mirno in tiho okolje 
nam namreč nudi predah od našega vsakdana, ki postaja vse bolj glasen in intenziven. Zato so 
vse bolj privlačni turistični produkti, ki se osredotočajo na tišino in mir ter nas vodijo v nas 
same. V tišini, ki jo spremljajo le zvoki narave, se umirimo in prisluhnemo svojim potrebam in 
občutjem. Tišina je vir zdravja, vitalnosti in dobrega počutja. Zunanji mir nam pomaga najti 
tudi notranji mir, ta pa pripomore k oddihu, sprostitvi in zdravju. 
 
»Zavedanje o blagodejnem vplivu narave oziroma o njenih pozitivnih učinkih na človeka je 
čedalje globlje. Številne raziskave obravnavajo psihološko plat vpliva narave na človeka, veliko 
jih je tudi, ki dokazujejo pozitivne fiziološke vplive narave na človeka, kot so na primer 
zmanjševanje stresa, zniževanje krvnega tlaka in krepitev imunosti organizma. Vse to za zdaj 
še ni tesno povezano s turizmom – je pa izjemen potencial zanj,« ugotavlja Henna Konu, višja 
raziskovalka na finskem inštitutu Natural Resources Institute Finland, po vzoru katerega 
želimo tudi v Beli krajini razviti turistične produkte v naravi. Obenem se zgledujemo tudi po 



 
 

 

japonski filozofiji gozdnih kopeli (shinrin-yoku), katerim je trenutno v Sloveniji najbližji produkt 
gozdnega selfnesa na Cerkljanskem. 
 
Produkt Silence tourism, ki ga lahko poslovenimo v doživljanje tišine, temelji predvsem na 
naravnih danostih Bele krajine - mirnem in čistem naravnem okolju. Namenjen je manjšim 
skupinam oseb, ki se želijo odmakniti od vsakdana s ciljem ponovnega odkrivanja in 
spoznavanja samih sebe. Gre torej za produkt, ki v sebi nosi tudi psihološko noto, zato ga 
izvajamo v sodelovanju z ustrezno kvalificiranimi izvajalci.  
 
Po vzoru finske regije Severna Karelija v naslednjem koraku vzpostavimo tudi mrežo 
ponudnikov doživljanja tišine, v katero poleg izvajalcev programa v gozdu povežemo 
predvsem majhne, butične in odmaknjene nastanitve ter ponudnike kulinarike. 
 
Krovna zgodba oz. nosilna tema 
 
Tudi pri razvoju produkta doživljanja tišine se vežemo na trženjski del strategije razvoja in 
trženja turizma Bele krajine, ki definira naslednje krovno sporočilo: 
 
"Magično moč narave v Beli krajini začutiš na prav vsakem koraku. Bogato izročilo dediščine 
se je globoko zarezalo vanjo in ji dalo poseben in nepozaben značaj. Skriti kotički med steljniki 
te bodo napolnili z novo energijo, meglice nad reko Kolpo te bodo popeljale v domišljijski svet 
mitološke dediščine, tvoj korak se bo ustavil in zadihal boš s polnimi pljuči. Vzemi si trenutek 
zase, za lepote narave in modrost preteklih rodov ter pusti, da te prevzameta mir in šepet vetra 
v krošnjah brez." 
 
Osrednja zgodba produkta Doživljanja tišine je odmik od vsakdana v tiho, mirno naravno 
okolje (tj. "v tišino"), kjer posameznik prek lahkotnega vodenega doživetja poišče in izkusi 
"svoj trenutek". Medtem ko se Kolpski selfnes osredotoča na lepotne tretmaje in delavnice, je 
Doživljanje tišine "globlje" doživetje, ob katerem posameznik išče (tudi) odgovore na globlja 
vprašanja. Celotno dogajanje poteka v tesnem stiku z naravo s posebnim poudarkom na tišini, 
prek katere se valorizirajo naravne in tudi kulturne danosti Bele krajine.  
 
Ciljne skupine 
Personi slovenskega turizma, ki najbolje odslikavata to ciljno skupino, sta Marco in Zoran. 
 



 
 

 

 

 
 
 
Identifikacija produkta 
 

produkt DOŽIVLJANJE TIŠINE 
motiv Oddahnem se in se sprostim. To je moj trenutek. 

gradniki 
 voden, lahkoten sprehod po gozdu s poudarkom na miru in poslušanju tišine  
 izkustvena doživetja ob poti 
 ustrezne nastanitve in kulinarika 

CELOVIT 
PRODUKT 

Nekajurno doživetje v naravi, ki gostu omogoči poglabljanje in odkrivanje samega sebe. Lahkotna 
vodena aktivnost v mirnem naravnem okolju s spremljajočimi doživetji, temelječimi na naravi in 
gozdu (sedenje in poslušanje naravnih zvokov, objemanje dreves, meditacija, opazovanje 
nočnega neba, peka ob odprtem ognjišču …). 
Mreža ponudnikov omogoča razvoj večdnevnih doživetij ter pestrejšo izbiro nastanitev in 
doživetij, ki pa morajo ustrezati celotnemu konceptu doživljanja tišine. 



 
 

 

potencial 

 trenutno nerazvit produkt z velikim potencialom 
 valorizacija narave na do sedaj neizkoriščen način v celotni Sloveniji, z izjemo gozdnega 

selfnessa (Cerkno), in s tem izjemna priložnost za konkurenčno prednost 
 v skladu s trendi turističnega povpraševanja (nazaj k naravi, digitalni odklop, skrb za zdravje 

in dobro počutje, skrb za samega sebe, lokalna kulinarika) 

 
Razvoj produkta 
 
Faza 1 : Popis stanja in obstoječe ponudbe 
 
Bela krajina vsekakor ponuja mirno naravno okolje, ki omogoča doživljanje tišine, kar pa 
trenutno globalno trži le en ponudnik, ki deluje neodvisno od DMO. Da bi Bela krajina postala 
širše prepoznavna kot destinacija miru in oddiha v naravnem okolju, potrebujemo večjo bazo 
ponudnikov podobnih storitev in več doživetij, temelječih na doživljanju tišine. Pri tem je lahko 
destinacijska organizacija za management turizma v veliko pomoč, saj lahko ponudnike na tem 
področju ozavesti in usposobi. V kratkem bodo prek Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) na voljo finančna sredstva za izobraževanje in usposabljanje, ki jih bodo 
destinacije lahko uporabile za svoje ponudnike. Priporočamo, da se prek tega razpisa 
(potencialno in/tudi iz drugih virov) financira usposabljanje ponudnikov in vzpostavljanje 
mreže. 
 
Faza 2: Standardi 
 
Glede na smernice slovenskega turizma in STO tudi produkte Doživljanja tišine razvijamo v 
skladu s smernicami za petzvezdična doživetja Zagotavljati želimo naslednje elemente 
odličnosti: 
 
Lokalnost: Vsa doživetja temeljijo na lokalni identiteti in se izvajajo v naravnem okolju. 
Pomembno je tudi, da so izvajalci in ponudniki doživetij lokalci. Zato moramo v prvem koraku 
nujno usposobiti zadostno število gozdnih terapevtov, ki bodo znali na primeren način 
obiskovalce  voditi po naravnem okolju in jim ga približati na način, kot to zahtevajo produkti 
doživljanja tišine. Dodatno usposabljamo tudi druge vključene ponudnike, predvsem lastnike 
in upravljavce nastanitev. 
 
Avtentičnost: Okolje, v katerem izvajamo doživetja, in spremljajoči program, ki ga ponudimo, 
utemeljimo na lokalnih sestavinah in lokalnih prebivalcih. Zgledujemo se po podobnih 
programih v tujini, a razvijemo povsem unikatnega, povsem belokranjskega. 
 
Edinstvenost: Velja enako kot za produkt Kolpski selfnes: doživetja razvijamo v skladu z 
zelenimi primerjalnimi prednostmi okolja. Zasnujemo jih na tišini, miru, čisti naravi in lokalnih 
dobrotah. Pazimo, da vključujemo osrednje elemente razlikovanja, kot so reka, steljniki in 
lokalne, avtohtone sestavine. 



 
 

 

 
Izkustvenost: Strokovno usposobljen vodnik (gozdni terapevt) bo znal goste na primeren način 
vključiti v izvajanje doživetja. Ponudil jim bo namreč le okolje, prostor, v katerem bodo vodeno 
odkrivali same sebe in se intenzivno poglabljali vase. Brez njihove aktivne udeležbe doživetje 
ni mogoče oz. ne doseže cilja. Dodatno gostom ponudimo izkustva, kot so opazovanje nočnega 
neba, kulinarično soustvarjanje ipd. 
 
Zelenost: Sledimo zelenim trendom, kot so trajnostna mobilnost, pitna voda, eliminacija 
plastike za enkratno uporabo, ekološka embalaža. Z odpadki skrbno ravnamo. Goste na mehek 
način osveščamo o primernem vedenju v naravi in primernem odnosu do okolja. 
 
Butičnost: Doživetja izvajamo za skupine največ osmih oseb. Poskrbimo za čim bolj 
individualen pristop do gostov (prilagajanje posebnim potrebam, vnaprejšnje seznanjenje s 
posebnostmi, alergijami, osebno naslavljanje…). 
 
Premium kakovost: Natančno opredelimo celotno nakupno pot in verigo vrednosti. 
Poskrbimo, da je na vseh korakih kakovost na visokem nivoju. Zagotovimo dodatna 
usposabljanja za turistične delavce, ki so vključeni v mrežo in izvajanje produktov.  
 
Dodana vrednost: Velja povsem enako kot za Kolpski selfnes: vključujemo lokalne izvajalce in 
lokalne verige ter ustvarjamo dodano vrednost. Postavimo ceno, ki produktu pritiče, pri čemer 
poskrbimo, da so izpolnjeni vsi pogoji iz prejšnjih točk. 
 
Razvoj mreže ponudnikov turizma v tišini 
 
Namen vzpostavitve mreže ponudnikov turizma, ki je vezan na doživljanje tišine, je valorizacija 
največjih prednosti Bele krajine, to sta mir in narava. Z ustreznim izobraževanjem, 
usposabljanjem in povezovanjem ponudnikov lahko Bela krajina kot destinacija zagotavlja 
visoko kakovost storitev na tem področju in s tem gradi svojo konkurenčno prednost. 
 
Ponudniki doživljanja tišine se zavežejo spoštovanju naslednjih načel4: 
1. nuditi kakovostne storitve, ki zagotavljajo izkušanje in doživljanje tišine, 
2. poslovati na način, ki povzroča čim manj hrupa in pripomore k ohranjanju mirnega in 

tihega okolja, 
3. skrbeti za ustrezno arhitekturo in urejeno okolico ter zagotavljati vzdušje, v katerem je 

doživljanje tišine mogoče, 
4. omogočiti gostom, da se sprostijo, ne da bi imeli občutek, da se jim kam mudi, 
5. omogočiti gostom, da najdejo njim lastno tišino, 
6. spoštovati in upoštevati posameznikove želje in kulturne razlike, 
7. ravnati se po načelih trajnostnega turizma. 

 
4 po zgledu mreže ponudnikov v finski regiji Severna Karelija 



 
 

 

 
Faza 3: Razvoj in zapis produkta 
 
Vključeni ponudniki 
 
V mrežo vključimo ponudnike, ki so v njej pripravljeni sodelovati, razpolagajo z osnovno 
infrastrukturo oz. so obstoječo pripravljeni prilagoditi/obnoviti in so ustrezno usposobljeni. 
Velik poudarek namenimo vsem trem točkam.  
 
Ponudniki se morajo zavezati načelom, navedenih v tem dokumentu, saj lahko le tako 
zagotavljamo kakovostne produkte doživljanja tišine. V prvem koraku lahko sodelujemo z 
manjšim številom ponudnikov ter mrežo sčasoma nadgrajujemo in krepimo. Vsi ponudniki naj 
zavezo k spoštovanju načel tudi podpišejo. 
 
Za vodenje po naravi priporočamo, da se v lokalnem okolju najmanj ena oseba usposobi kot 
gozdni terapevt. Ustrezna usposabljanja ponuja vodilno združenje na tem področju, ANFT - 
Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs.  V Sloveniji je trenutno po 
njihovem programu že usposobljenih pet vodnikov, vendar nihče od njih ne prihaja iz Bele 
krajine. Dokler nimamo lokalno usposobljenega vodnika, se za sodelovanje lahko dogovorimo 
s katerim izmed preostalih kvalificiranih gozdnih terapevtov. 
 
Na področju kulinarike sodelujemo s ponudniki, ki uporabljajo lokalne sestavine in strežejo 
belokranjske dobrote. Gostje bodo cenili lokalno, biološko in ekološko hrano. 
 
Če se odločimo za nudenje večdnevnih doživetij, je izjemnega pomena tudi nastanitev, ki jo 
bomo ponudili. Priporočamo sodelovanje s certificiranimi (zelenimi, trajnostmi) nastanitvami, 
pri čemer prej poskrbimo, da njihovo število v destinaciji naraste. Kamp kot oblika nastanitve 
ni primeren. Alternativno lahko namesto uradnega certificiranja pripravimo lasten, 
poenostavljen standard, s katerim presodimo, ali je določen objekt primeren za nastanitev 
naše ciljne skupine in ponuja vse, kar mreža od njega zahteva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. TURISTIČNA PRODUKTA 3 IN 4 – BIKEPAKING OB REKI KOLPI 

Kolesarski turistični produkti 
 
Kolesarjenje ima danes različne pojavne oblike; na eni strani predstavlja priljubljeno in 
množično rekreativno oziroma športno aktivnost in z njo povezano turistično dejavnost, na 
drugi pa trajnostni način mobilnosti oziroma prevozno sredstvo. Kolesarjenje postaja ena 
izmed najpomembnejših trajnostnih oblik športne, rekreacijske in turistične dejavnosti. Razvoj 
kolesarskega turizma in z njim povezana izgradnja kolesarjem prijazne infrastrukture omogoča 
in spodbuja uporabo kolesa za potrebe dnevne mobilnosti med lokalnim prebivalstvom. S tem 
razvoj kolesarskega turizma pomembno pripomore k rabi mehke mobilnosti in k dvigu 
kakovosti življenja za lokalno prebivalstvo.  
 
Kolesarski turizem v središče postavlja kolo kot sredstvo za premikanje in počitniško 
motivacijo. Gre za enega najbolj dinamičnih segmentov turističnega trga, ki je v skladu s 
sodobnimi smernicami in življenjskim slogom. Zapoveduje aktiven način potovanja, skrb za 
telesno pripravljenost, dobro počutje in pobeg od vsakodnevne rutine in stresa. Število 
destinacij, ki razvijajo kolesarske produkte in na letni ravni pritegnejo vse več obiskovalcev, 
hitro narašča. Evropska kolesarska zveza (European Cycling Federation) je leta 2012 objavila 
raziskavo, v kateri je ocenila, da kolesarski turizem v Evropi ustvari 44 milijard EUR letnega 
prometa. Škotsko letno obišče več kot milijon gorskih kolesarjev, prav tako gorsko kolesarjenje 
postaja eden izmed nosilnih turističnih produktov v poletni sezoni v sosednji Avstriji (Dravsko 
kolesarsko pot letno prekolesari prek 120.000 kolesarjev). Kolesarski turizem se hitro razvija 
tudi v Sloveniji. 
 
Obstaja več opredelitev kolesarskega turizma. Faulks, Ritchie in Fluker (2007) kolesarski 
turizem opredelijo kot obisk destinacije, ki traja najmanj 24 ur, vsebuje pa tudi kolesarske 
aktivnosti. Sirše (2005) kolesarski turizem opredeli še širše, kot obisk ali potovanje, bodisi eno- 
ali večdnevno, izven običajnega okolja. Vključuje aktivnost kolesarjenja kot osnovni motiv za 
obisk turistične destinacije, hkrati pa tudi potovanja, na katerih je kolesarjenje le ena izmed 
mnogih aktivnosti turista, vključno z enodnevnimi kolesarskimi potovanji. 
 
Izkušnje številnih evropskih destinacij, ki kolesarski turizem uspešno razvijajo, kažejo, da razvoj 
te oblike turizma vpliva na politiko trajnostne mobilnosti, spodbuja k ponovni rabi opuščene 
dediščine in infrastrukture ter omogoča razvoj turizma na odmaknjenih območjih in v obdobjih 
izven glavne turistične sezone. Zaključimo lahko, da kolesarski turizem prinaša številne 
prednosti in priložnosti za okolje, v katerem se razvija. 
 
 
 
  



 
 

 

Prednosti kolesarskega turizma delimo na: 
 
okoljske:  
● Kolesarski turizem je trajnostna in okolju prijazna oblika turizma z minimalnim negativnim 

vplivom na okolje in lokalno skupnost. Izgradnja namenske infrastrukture za kolesarjenje 
ureja kolesarjenje v lokalnem okolju, saj zmanjšuje potrebo po vožnji izven urejenih poti 
in z njo povezane negativne vplive na okolje. 

 
ekonomske: 
● Kolesarski turizem lahko s privlačno ponudbo v kratkem času spodbudi močno 

povpraševanje in omogoča razvoj spremljajočih dejavnosti, kot so gostinstvo, 
namestitvene kapacitete, servisna in informacijska dejavnost.  

● Kolesarski turizem beleži izjemno rast. Kolesarski turisti slovijo kot kakovostni gostje, saj v 
destinaciji ostanejo dlje in potrošijo več od povprečnega obiskovalca.  

● Razvoj turističnega kolesarjenja spodbuja dodatne investicije v kolesarsko infrastrukturo, 
ta pa razvoj trajnostne mobilnosti med lokalnim prebivalstvom.  

● Z razvojem kolesarjenja in kolesarskega turizma lahko izkoristimo obstoječo, največkrat 
neuporabljeno infrastrukturo, kot so stranske in podeželske poti in opuščene železniške 
proge. Tako že obstoječe prometnice postanejo ekonomske poti.  

● Kolesarski turizem nudi dodaten vir prihodkov turističnim ponudnikom, ki so težje 
dostopni in oddaljeni od glavnih prometnic.  

● Z razvojem kolesarske infrastrukture se oživlja podeželje in razvijajo nova delovna mesta, 
ki omogočajo aktivno zaposlovanje mladih, kar posledično zmanjšuje demografsko 
ogroženost. 

 
socialne: 
● Kolesarjenje spodbuja aktiven in zdrav način življenja. Je priložnost za kakovosten način 

preživljanja prostega časa na prostem in v naravi za otroke in mladino, ki izgublja 
zanimanje za gibanje in aktivno preživljanje prostega časa. 
 

Slovenija kot kolesarska turistične destinacija 
 
Kolesarjenje postaja vse pomembnejša športna, rekreacijska in turistična dejavnost tudi v 
Sloveniji, vendar pa urejanje potrebne kolesarske infrastrukture ne sledi razmahu in 
potrebam. V večini slovenskih destinacij so kolesarji prepuščeni lastni iznajdljivosti, kar znižuje 
kakovost izkušnje. Destinacije zamujajo priložnosti za razvoj dodatne ponudbe in ustvarjanje 
dodatnih prihodkov. Neurejena infrastruktura oziroma pomanjkanje osnovne infrastrukture, 
kot so namenske poti, parkirišča na kolesarskih izhodiščih ipd., vodi do sporov s preostalimi 
uporabniki in lokalnim prebivalstvom in ima negativne vplive na naravno okolje.  
 



 
 

 

Evropska kolesarska zveza je leta 2012 objavila raziskavo, v kateri je ocenila, da kolesarski 
turizem v Evropi ustvari 44 milijard EUR letnega prometa. Po njihovih ocenah je v Sloveniji 
dnevno opravljenih devet milijonov kolesarskih tur in 70.000 tur, ki ustvarjajo prenočitve, kar 
prinese letno 180 milijonov EUR prihodkov oz. 10 % vseh prihodkov, ki jih ustvari slovenski 
turizem. Ker v Sloveniji statistike prenočitev ne beležimo po turističnih produktih, natančni 
podatki niso znani. Kolesarski turizem je v trendu, zato tudi v prihodnje pričakujemo hitro rast. 
Je eden najbolj perspektivnih turističnih produktov tako v širšem evropskem prostoru kot tudi 
pri nas. 
 
Streteški okvir za razvoj kolesarskega turizma v Sloveniji 
 
Krovni razvojni dokument slovenskega turizma, je Strategija trajnostne rasti slovenskega 
turizma 2017–2021, ki kot temeljne usmeritve slovenske turistične ponudbe začrta ”zelena, 
aktivna in zdrava destinacija za 5* doživetja”. Ugotavlja, da zelene danosti same po sebi nudijo 
izjemne priložnosti za šport in rekreacijo. Slovenija je že desetletja priljubljeni cilj ljubiteljev 
pohodništva, kolesarjenja, vodnih športov in preostalih oblik aktivnega preživljanja prostega 
časa. Produkta pohodništvo in kolesarjenje vodi in razvija gospodarsko interesno združenje 
Pohodništvo&kolesarjenje giz, ki deluje od aprila 2008 in katerega člani so specializirane 
namestitve, destinacije in agencije za pohodništvo in/ali kolesarjenje. Pohodništvo in 
kolesarjenje sta med najpomembnejšimi in najbolj trajnostnimi produkti aktivnih počitnic v 
Sloveniji. Strategija je Slovenijo razdelila na štiri makro destinacije (Alpska, Osrednja Slovenija, 
Termalna Panonska in Mediteranska). Bela krajina je uvrščena kot vodila destinacija v 
Osrednjo Slovenijo, v kateri so nosilni produkti poslovna srečanja & dogodki, mesta & kultura, 
krožna potovanja in gastronomija. Kot sekundarni pa tudi outdoor, v katerega spada 
kolesarjenje.  
 
Slovenska turistična organizacija je leta 2005 naročila izdelavo študije Strategija razvoja 
turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji (Mednarodni inštitut za turizem, Janez Sirše). 
Najbolj zanimiva je analiza PSPN, ki ugotavlja, da ima Slovenija zaradi naravnih danosti, 
majhnosti, številnih naravnih in kulturnih znamenitosti, čistega in ohranjenega okolja ter 
ugodnih vremenskih razmer izjemne priložnosti za razvoj gorskega in nižinskega turističnega 
kolesarjenja. Kljub temu je kolesarjenje kot turistični produkt v Sloveniji še vedno na začetku 
razvoja, večina ponudbe pa temelji na ljubiteljski ali klubski pobudi.  
 
PREDNOSTI SLABOSTI 
● pestra razporejenost turističnih središč,  
● majhne razdalje med turističnimi središči,  
● veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, 

ugodna geografska lega in relief,  
● obsežna območja naravnega prostora,  
● relativno ugodne cene. 

● nepopolne, nepovezane in nedograjene 
kolesarske poti,  

● neenotnost koncepta izgradnje kolesarskih 
povezav,  

● slabe in nepopolne oznake kolesarskih poti, 



 
 

 

● neopredeljene odgovornosti posameznih 
subjektov, ki delujejo na področju 
kolesarjenja,  

● nezanimanje določenih ponudnikov, 
nepovezanost ponudnikov turističnega 
kolesarjenja,  

● premalo specializirana ponudba,  
● neizdelana politika razvoja turističnega 

kolesarjenja, 
● nejasno pozicioniranje Slovenije kot 

kolesarsko zanimive države.  
PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
● možnost povezave na evropsko 

kolesarsko omrežje,  
● hitro rastoče povpraševanje po turistični 

ponudbi kolesarjenja,  
● možnost uporabe obstoječih poti za 

turistično kolesarjenje,  
● izkoriščanje naraščajočega povpraševanje 

po aktivnih počitnicah,  
● dopolnjevanje obstoječe turistične 

ponudbe v turističnih središčih,  
● podaljšanje sezone, 
● razvoj specialne kolesarske 

infrastrukture. 

● vse večja konkurenca,  
● premajhno razumevanje države za vlaganja 

v turistično in kolesarsko infrastrukturo, 
● nadaljnja neorganiziranost področja 

turističnega kolesarjenja,  
● nadaljnja nezainteresiranost turističnih 

ponudnikov,  
● nezadostna promocija turističnega 

kolesarjenja na nacionalni ravni, 
● zakonodajne omejitve . 

Vir: Strategija razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji, 2005. 
 
Analiza iz leta 2005 je v veliki meri aktualna še danes, kar kaže na (pre)počasen razvoj 
kolesarskega produkta na nacionalni ravni.  
V Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 tako zapišejo, da ima Slovenija 
naravne danosti za razvoj kolesarskega turizma. Težava je pomanjkanje razvoja kolesarskih 
poti in povezovanje poti v skupno hrbtenico. 
Temu navkljub so posamezni ponudniki in destinacije že prepoznali prednosti razvoja 
kolesarskega turizma. 
 
Strateški okvir za razvoj kolesarskega turizma v Beli krajini 
 
Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018 – 2022 je bila sprejeta novembra 
2017. Za krovno vsebino turističnih produktov Bele krajine je definirale odnos, ki ga 
opredeljuje NARAVA in osmisli KULTURA. V vseh turističnih produktih se dosledno prepletata 



 
 

 

oba elementa, ki drug drugega vedno znova dopolnjujeta in osmišljata ter s tem turistični 
ponudbi Bele krajine dajeta njeno specifiko. 
 
Vzpostavljeni so bili tri produktni stebri: občutenje narave, aktivno odkrivanje in avtentična 
doživetja. Na prvo mesto med produkti aktivnega odkrivanja so postavili aktivnosti na reki 
Kolpi, ki že danes pritegnejo največ obiskovalcev, a ker razvoj produkta trenutno ni strateško 
voden, mu grozita nižanje privlačnosti in nezmožnost privabljanja želenih ciljnih skupin. 
Dodatno smo v to skupino produktov uvrstili pohodništvo, kolesarjenje in druge športe. 
 
Gre torej za aktivno odrivanje Bele krajine na različne načine, kjer je reka Kolpa v ospredju. 
Kolpa predstavlja naravno vrednoto in primaren motiv obiska tako račnim športom kot 
kolesarjenju.  
 
POMEMBNO: 
 
Kolesarski turizem je eden najhitreje rastočih segmentov turistične ponudbe. Je trajnostno 
naravnan, saj ponuja doživljanje naravnih vrednot in kulturne dediščine na odgovoren in 
okolju prijazen način. S tem pomembno vpliva na potencial rasti in priložnosti za razvoj 
lokalnih skupnosti. 
 
Slovenska turistična organizacija je v svojih strateških dokumentih kolesarski turizem 
prepoznala kot nosilne oz podporne turistične produkte, ki osmišljajo sporočilo znamke 
zelena, aktivna in zdrava destinacija za 5* doživetja.  
 
Aktualna strategija razvoja slovenskega turizma narekuje razvoj slovenskega turizma po 
trajnostnih načelih. Kolesarjenje prepoznava kot produkt, ki po strukturi močno ustreza 
nacionalnim razvojnim in promocijskim ciljem.  
 
Tudi Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018 – 2022 kolesarjenje postavlja kot 
pomemben člen enega izmed treh produktnih stebrov, ki so bili definirani in sicer aktivnega 
odkrivanja Bele krajine, kjer je Kolpa kot naravna vrednota in primaren vidik prihoda v 
ospredju.  
 
Kolesarjenje ima potencial postati eden osrednjih produktov Slovenije in tudi Bele krajine 
kot destinacije,  ki temelji na trajnostnem razvoju in nudi priložnosti za odgovorni, aktivni 
oddih v ohranjenem naravnem okolju.  
 
Segmentacija kolesarskega gosta 
 
S kolesarskim turističnim produktom nagovarjamo kolesarskega gosta, ki skrbi za dobro 
počutje in aktivno preživlja svoj prosti čas. V destinacijo prihaja na enodnevni izlet, na daljše 



 
 

 

kolesarske počitnice ali pa počitnice dopolnjuje s kolesarskimi aktivnostmi. Potuje počasi in 
potrebuje popolno oskrbo lastnih potreb, od ustrezne hrane in pijače do prenočišča, prevozov 
in podpornih storitev. Ker je počasen, v destinaciji preživi več časa (povprečno tri dni), 
kolesarske aktivnosti pa rad združuje z doživetji, ogledi in aktivnostmi. V destinaciji je lahko 
nastanjen na enem mestu in opravlja dnevne izlete ali pa se premika zvezno in vsako noč 
prenoči drugje. Potuje individualno ali v manjših skupinah. Rad je neodvisen. Je pripadnik 
srednjega ali višjega srednjega sloja, ima svoje kolo in pričakuje urejeno kolesarsko 
infrastrukturo. Pri izbiri destinacije mu je pomembna bogata in zanimiva ponudba ob poteh 
(kulturne in naravne znamenitosti, ponudba za otroke, dobra kulinarika ipd.).  
 
Glede na tip kolesarjenja v osnovi lahko opredelimo tip kolesa in vrsto podlage: 
1. Kolesar popotnik, ki uporablja pretežno treking kolo, vozi po asfaltnih cestah in  

makadamih, ki večinoma potekajo po namenski infrastrukturi (t. i. kolesarskih poteh). 
Primer take poti je obrečna kolesarska pot od Kranjske Gore do Rateč. 

2. Cestni kolesar, ki uporablja cestno kolo oziroma ”specialko”, vozi po obstoječem cestnem 
omrežju z dobro (utrjeno) asfaltno površino. 

3. Turni kolesar, ki uporablja cross country ali all mountain gorsko kolo, večinoma  vozi po že 
obstoječih gozdnih, poljskih in pohodniških poteh. Pri spustih uporablja predvsem 
enoslednice (single trail). 

4. Gravitacijski gorski kolesar, ki uporablja kolo za spust ali freeride, vozi po tehnično 
zahtevnih  enoslednicah, potrebuje pa tudi namensko infrastrukturo . 

5. Družinski kolesar kolesari z družino in otroki, za kar potrebuje namensko infrastrukturo. 
 
Seveda pa obstajajo tudi razne izpeljanke in mešanice. Za ta produkt smo izbrali 
»bikepacking« kolesarja, ki je mešanica med kolesarskim popotnikom in turnim kolesarjem. 
Definicija tega tipa kolesarenja: “je potovanje s kolesom v lastni režiji, pri katerem s seboj 
na kolesu peljemo tudi lažjo prtljago. “Bikepackerji” običajno kolesarijo po odročnih 
makadamskih poteh.” Ta tip kolesarja je avanturist in destinacijo rad raziskuje sam oz brez 
vodiča in se poslužuje preprostih tipov namestitev. Še posebej ima rad kampiranje. 
Kolesarjenje rad združuje tudi z ostalimi tipi aktivnega dopusta. V primeru Bele krajine bi 
aktivnosti bili predvsem pohodništvo in vodni športi.   
 
Kolesarje delimo tudi glede na njihovo udejstvovanje. Največ je rekreativnih kolesarjev, med 
katere sodijo predvsem občasni kolesarji (npr. družine). Ti destinacije primarno ne obiščejo 
zaradi kolesarjenja. Najpogosteje kolesarijo v domačem okolju, imajo osnovne kolesarske 
spretnosti in so slabše fizično pripravljeni. Sledijo jim strastni kolesarji oziroma navdušenci, ki 
kolesarjenju namenjajo veliko časa in strasti. Čeprav tudi oni pogosto potujejo iz drugih 
vzgibov, pa izbirajo destinacije, ki omogočajo tudi kolesarjenje. Za strastne kolesarje je 
značilno, da najmanj enkrat letno odpotujejo z namenom kolesarjenja. Imajo napredne 
kolesarske spretnosti in so dobro fizično pripravljeni. Športni kolesarji kolesarijo skoraj 



 
 

 

dnevno, večina je tekmovalno aktivnih. Potujejo predvsem z namenom kolesarjenja. So 
izjemno dobro fizično pripravljeni in imajo odlične kolesarske spretnosti.  
 
Čeprav je navdušencev in športnih kolesarjev veliko manj kot kolesarjev rekreativcev, pa 
pomembno vplivajo na kolesarsko podobo destinacije, saj so njeni zagovorniki in ambasadorji.  
 
Opredelitev vizije in krovne zgodbe 
 
V Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018 – 2022 je zapisano, da sopProdukti 
aktivnega odkrivanja Bele krajine danes kot delni proizvodi razviti predvsem na reki Kolpi, v 
obliki obstoječih kolesarskih in pohodniških poti ter na organiziranih pohodih. Gre za manj 
zahtevne športne aktivnosti, saj k temu botruje belokranjska pokrajina. Šport in rekreacija tako 
nastopata predvsem v vlogi sekundarnega motiva obiska. 
 
Na prvo mesto med produkti aktivnega odkrivanja smo postavili aktivnosti na reki Kolpi, ki že 
danes pritegnejo največ obiskovalcev. Dodatno so v to skupino produktov uvrstili 
pohodništvo, kolesarjenje in druge športe. Aktivnosti v naravi se prepletajo s kulturo.  
 

v produktih se elementi čutnosti narave... ...prepletajo z elementi izročila dediščine 
Kolpa kot naravna vrednota  
reka kot primarni motiv obiska 
spoznavanje narave 
neokrnjenost narave 

Kolpa kot generator gospodarstva 
tradicija čolnarjenja 
kultura kot del vodenih aktivnih programov 

 
V strategiji je zapisana tržna pozicija Bele krajine: 

TRŽNA POZICIJA BELE KRAJINE potencialnemu gostu podaja odgovor na vprašanje, Zakaj 
naj pridem v Belo krajino?  
Opredeljuje želeno pozicijo Bele krajine na trgu oz. želeno percepcijo s strani gostov. 

KLJUČNA 
PREDNOST 
 

Ključna prednost Bele krajine je tesna soodvisnost narave in kulture, 
ki daje destinaciji edinstven značaj. Bogastvo etničnega izročila, ki ga 
je ustvarilo prepletanje narodov v prostoru Bele krajine, je pustilo 
otipljive dokaze izročila, tradicije in navad. Vse kulture, ki so 
naseljevale prostor Bele krajine, so spoštovale naravo, jo občutile 
skozi verovanja in na njej puščale svoj pečat.  



 
 

 

TOČKE 
RAZLIKOVANJA  

 bogata dediščina, ki temelji na prepletanju kultur petih 
etničnih skupin 

 edinstvena narava 
 reka Kolpa s pritoki 
 kulturna krajina (steljniki) 
 specifična kulinarika 
 razvita tradicija vinogradništva in vinarstva s prepoznavnimi 

vini 

PRIČAKOVANJA 
OBISKOVALCEV 

DANES največ obiskovalcev pride v poletnih mesecih na oddih ob reko 
Kolpo. Sledijo organizirane skupine, ki v destinaciji odkrivajo kulturno 
dediščino, kulinariko in vino, ter obiskovalci prireditev.  
JUTRI bo destinacija privabljala zahtevnejše goste na daljši obisk v 
vseh letnih časih. Zato razvijamo nišne, avtentične in butične produkte 
z višjo dodano vrednostjo, ki direktno nagovarjajo interese naših 
obiskovalcev. 

OBLJUBA 

Bela krajina obiskovalca očara z magično močjo narave, ki se na 
vsakem koraku prepleta z enkratnim kulturnim izročilom kar petih 
etničnih skupin. Bela krajina obiskovalcu ponudi edinstveno priložnost 
za sprostitev ter stik s samim seboj, z naravo in bogato kulturno 
dediščino. 

MARKETINŠKO 
SPOROČILO 

V Beli krajini je bogato izročilo dediščine pustilo otipljiv pečat na 
edinstvenem naravnem okolju, ga osmislilo in oblikovalo. Zato nas 
narava toliko bolj začara in očara, saj v sebi nosi bogastvo dediščine. 
Kjer narava v sebi nosi izročilo dediščine. 

 

Produktni steber 2 - AKTIVNO ODKRIVANJE / 
 ODKRIJ POTI, ODKRIJ BELO KRAJINO 
Motiv: Aktivni oddih v naravi, dopolnjen s kulturnimi posebnostmi. 
Produkt 1 - AKTIVNOSTI NA REKI KOLPI / SKRIVNOST REČNIH TOKOV 
Produkt 2 - POHODNIŠTVO, KOLESARJENJE IN DRUGI ŠPORTI / VEČ KOT SAMO POTEP 
KLJUČNO SPOROČILO 
Ko se v Beli krajini podaš na potep, vožnjo s čolnom ali kolesarsko raziskovanje, je to prav 
posebno doživetje. Pokrajina je razgibana in za vsakim ovinkom te preseneti nov razgled, 
nova zgodba in prav posebna dogodivščina. Belo krajino je zaznamovala bogata in 
raznolika kulturna dediščina, ki se prepletla z neponovljivimi lepotami narave. Rezultat so 
ideje za sproščena, aktivna potepanja med neskončnimi brezovimi gozdovi, od zgodbe do 
zgodbe, ob čistih rečnih tokovih in med prijaznimi ljudmi. In ko se dan prevesi v večer, je 
čas za prav posebna, avtentična, lokalna vinska in kulinarična razvajanja. 

 



 
 

 

Bikepacking aktivno odkrivanje Bele krajine sledi vsem zgoraj naštetim elementom. Saj 
izkorišča ključne prednosti, vključuje točke razlikovanja, izponjuje bodoča in sedanja 
pričakovanja obiskovalcev in obljube, ki jih damo ter sledi glavnemu sporočilu.  

Opredelitev poslanstva in vizije kolesarskega turističnega produkta 
 
Vizija produkta “Bikepacking aktivno odkrivanje Bele krajine”: 
S pomočjo bikepacking kolesarjenja, ki predstavja najbolj osnovno, čisto obliko kolesarjenja v 
naravi – cilj je namreč, da kolesar čim manj nosi s seboj, odkriva naravno in kulturno dediščino 
Bele krajine.  
 
S tem je poslanstvo produkta: 
Razvijati atraktivno ponudbo za izbrano ciljno skupino, skrb za ohranjanje narave, promocija 
bogate kulturne dediščine ter razvoj novih turističnih produktov, ki sledijo istemu poslanstvu. 
Obiskovalcu na aktiven in vključujoč način približati naravno bogastvo regije in mu s pomočjo 
eokološko pridelane hrane, dodatnimi aktivnostmi in bogato kultnurno dediščino omogočiti 
trajnostno kolesarsko doživetje.  
 
Za uresničitev poslanstva je potrebno: 
 razvijati vrhunska doživetja posameznih ponudnikov, ki so vključeni v produkt: ustrezna 

interpretacija, doživetja,… 
 označiti kolesaske poti na terenu, 
 koordiniran in dolgoročni razvoj produkta,   
 povezovanje, izobraževanje in spodbujanje nadaljnjega razvoja, 
 vzpostaviti povezovalne element lokalnih zgodb v celovito zgodbo regije, 
 zagotoviti ves potreben servis, ki ga kolesarsji potrebujejo, 
 povezati lokalne turistične produkte v celovite, regionalne produkte, 
 povezati bikepacking turistični produkt v Beli krajini s sosednjimi regijami (Kočevskim),  
 
Opredelitev krovne zgodbe oziroma nosilne teme produkta 
 
Krovna zgodba produkta je »Bikepacking« aktivno odkrivanje Bele krajine ob Kolpi in 
njenega kultunrga bogastva 
 
Krovno zgodbo podpira: 
 Avtentični kampi in glampingi neposredni locirani ob vodi, 
 Dodatna ponudba na in ob vodi: rafting, kajak, kanu, sup, mini raft, ribolov itn; 
 Spoznavanje destinacije preko avtentične kulinarike,  
 Obrečno kolesarjenje ob Kolpi. 



 
 

 

 
PRODUKTA: KOLESARSKO IN VODNO DOŽIVETJE »BIKEPACKING« AKTIVNEGA ODKRIVANJA 
BELE KRAJINE 

 
Opis doživetja 
KLJUČNI MOTIVI: AKTIVNO ODKRIVANJE BELE KRAJINE S KOLPO IN NJENIM KULTURNIM 
BOGASTVOM  
 
NOSILEC / IZVAJALEC: RIC Bela krajina 
 
NOSILNA TEMA ALI ZGODBA PRODUKTA:  
 
Bikepacking aktivno odkrivanje Bele krajine se začne v Metliki, središču te destinacije in se 
nadaljuje ob Kolpi kot osrednji hrbtenici turističnega in gospodarskega razvoja. Na to 
hrbtenico se veže kulturno bogastvo, ki se odraža v običajih, pokrajini, spomenikih, kulinariki, 
običajih, dogodkih itn. Pot je speljana po menj prometnih oz nepreometnih poteh ob vodi, ki 
je že v preteklosti omogočala življenje.  
 
Kolesarski gost se poslužuje majhnih, družinko vodenih butičnih namestitev s poudarkom na 
kampih in glampingih, ki omogočajo še bolj pristen stik z naravo, ki ga bikepavking gost išče, 
saj je njegov glavni motiv odkrivanja destinacij na enostaven način, brez nepotrebne navlake. 
 
Produkt je lahko samo kolesarski ali pa je vezna na aktivnosti na reki Kolpi, pri tem se te 
aktivnosti dopolnjujejo s kolesarjenjem.  

ZEMLJEVIDI IN PROFILI TRAS 

Hrbtenica: 

Potek: Metlika – Podzemelj – Adlešiči – Miliči – Balkovci – Vinica – Srednji Radenci – Prelesje 
– Črnomelj – Praprot - Metlika 
 



 
 

 

 
 
Kolesarski produkt smo »Bikepacking« akrtivno odrivanje Bele krajine je sestavljen iz tregh 
dni. Drugi in tretji dan imata dve verziji kar omogoča kolesarjem večji izbor glede na njihovo 
fizični pripravljenost ter na preference glede kolesarske podlage (asfalt, makadam). Kolesarji 
lahko tudi poljubno kombinirajo različne kombinacije in tako ustvarijo sebi najbolj želen 
kolesarski produkt (npr. drugi dan naredijo krožno turomed obema spodaj opisanima 
kombinacija). Kolesarski produkt se lahko poljubno kombinira tudi za ostalimi športnimi 
aktivnostmi. Zelo zanimiv lahko nastane aktivni oddih, ko se iz Metlike proti Vinici oz Dolu 
spustiš z raftom, kajakom, SUPom, mini raftom, kanujem, nazaj pa kolesariš.  
 
V drugi izvedbi pa produkt vežemo predvsem na aktivnosti na reki Kolpi, pri čemer gostje 
potujejo po destinaciji po reki, uporabljajo za prenočitve predvsem kampe in manjše 
namestitve. Vrnite na cilj pa izvedejo s kolesom. 
 

 

 



 
 

 

Dan 1: 

Potek dan 1: Metlika – Vinica 

 
 
Profil dan 1:  

Stage From To TYPE <gpx_file> Km 
Up 
(m) 

Down 
(m) 

dH 
(m) 

Day 1 

Metlika Vinica moderate BK_day1_Metlika-Vinica.gpx 36,9 400 375 25 

 

 
 
Asphalt: 30,6 km (83 %) 
Gravel:     6,3 km (17 %) 



 
 

 

Dan 2_1: 

Potek dan 2_1: Vinica – Dol: asfaltna verzija 
 

 
 
Profil dan 2_1:  

Stage From To TYPE <gpx_file> Km 
Up 
(m) 

Down 
(m) 

dH 
(m) 

Day 2 

Vinica Dol easy BK_day2_Vinica-Dol.gpx 26,8 575 560 15 
 

 
 
Asphalt: 24,6 km (92 %) 
Gravel:     2,2 km (08 %) 



 
 

 

Dan 2_2: 

Potek dan 2_2: Vinica – Dol: poteka tik ob kolpi, bolj panoramska, več makadama in enoslednic 
(Dameljska pot) 

 
 
Profil dan 2_2:  

Stage From To TYPE <gpx_file> Km 
Up 
(m) 

Down 
(m) 

dH 
(m) 

Day 2 

Vinica Dol moderate BK_day2_Vinica-Dol_(Dameljska).gpx 27,9 470 455 15 
 

 
 
Asphalt: 13,3 km (48 %) 
Gravel:   14,6 km (52 %) 



 
 

 

Dan 3_1: 

Potek dan 3_1: Dol - Stari trg ob Kolpi – Črnomelj – Metlika: asfaltna verzija  
 

 
 
Profil dan 3_1:  

Stage From To TYPE <gpx_file> Km 
Up 
(m) 

Down 
(m) 

dH 
(m) 

Day 3 

Dol Metlika easy BK_day3_Dol-Metlika.gpx 43,3 760 800 -40 
 

 
 
Asphalt: 38,2 km (88 %) 
Gravel:     5,1 km (12 %) 



 
 

 

Dan 3_2: 

Potek dan 3_2: Dol - Predgrad – Črnomelj – Metlika: bolj makadamska verzija  

 
 
Profil dan 3_2:  

Stage From To TYPE <gpx_file> Km 
Up 
(m) 

Down 
(m) 

dH 
(m) 

Day 3 

Dol Metlika moderate BK_day3_Dol-Metlika_(gravel).gpx 47,0 755 795 -40 
 

 
 
Asphalt: 29,7 km (63 %) 
Gravel:   17,3 km (37 %) 



 
 

 

TEHNIČNI PREGLED VSEH POVEZAV: 

 
 
VKLJUČENA PONUDBA, ATRAKCIJE IN VODNI VIRI:  
 
Kampi & Glamping ponudba ob poti: 

 
 
Športni ponudniki/agencije (rafting, kajak, kanu, mini raft, SUP…): 

 
 
 



 
 

 

Ostale znamenitosti: 

 
 
Dostop do interaktivnega Google zemljevida: https://tinyurl.com/kolesarjenje-ob-kolpi  
 

PRIMER PROGRAMA – KOLESARSKI TURISTIČNI PRODUKT »BIKEPAKING«: 

 
1.dan:  

 18.00: prihod v Metliko in kratko kolesarjenje do Kampa Podzemelj  
 20.00: postavitev šotora, večerja 

2.dan:  

 8.00: priprava zajtrka 
 9.00: odhod iz Kampa Podzemelj 
 9.00 – 14.00: kolesarjenje/odkrivanje znamenitosti med Kamp Podzemelj in Vinico, Kamp 

Kolpa 
 14.00: priprava kosila, postavitev šotora  
 16.00 – 19.00: aktivnosti na vodi, počitek, plavanje… 
 19.00: priprava večerje 
 
3.dan: 

 8.00: priprava zajtrka 
 9.00: odhod iz Kampa Kolpa  
 9.00 – 14.00: kolesarjenje med Kampom Kolpa in Kampom Muhvič 
 14.00: priprava kosila, postavitev šotora  
 16.00 – 19.00: aktivnosti na vodi, počitek, plavanje… 



 
 

 

 19.00: priprava večerje 

4.dan: 

 8.00: priprava zajtrka 
 9.00: odhod iz Kampa Muhvič 
 9.00 – 16.00: kolesarjenje med Kampom Muvič do Metlike 
 14.00: zaključek kolesarjenja  
 

PRIMER PROGRAMA – ODKRIVANJE REKE KOLPE: 

Reka Kolpa povezuje destinacijo in je kot takšna tudi glavna atrakcija destinacije. Obiskovalcu 
ponuja na eni strani sprostitev in zabavo ter je istočasno vir energije v destinaciji in omogoča 
aktivni oddih na in ob reki. Ponudniki ob Kolpi ponujajo produkte različnega aktivnega 
doživljanja reke: rafting, kanu, sup. S produktom povežemo različne ponudnike ob reki in gostu 
ponudimo večdnevno doživljanje reke. Pri tem je vsak dan namenjen drugačni dogodivščini na 
reki. Program v celoti zaobjame najlepše od Kolpe in istočasno obiskovalcu omogoča aktivno 
in zabavno preživljanje prostega časa.  
 
1.dan:  

 18.00: prihod v Metliko in kratko kolesarjenje do Kampa Podzemelj  
 20.00: postavitev šotora, večerja 

2.dan:  

 8.00: priprava zajtrka 
 9.00: odhod iz Kampa Podzemelj, izposoja kanuja, kajaka, rafta 
 9.00 – 14.00: odrivanje Kolpe po vodi med Kamp Podzemelj in Vinico, Kamp Kolpa 
 14.00: priprava kosila, postavitev šotora  
 16.00 – 19.00: počitek, uživanje ob vodi 
 19.00: priprava večerje 

 
3.dan: 

 8.00: priprava zajtrka 
 9.00: odhod iz Kampa Kolpa  
 9.00 – 14.00: odrivanje Kolpe po vodi med Vinico, Kampom Kolpa in Dolom, Kampom 

Muhvič 
 14.00: priprava kosila, postavitev šotora  
 16.00 – 19.00: počitek, uživanje ob vodi (iz Kampa Podzemelj pridejo pobrati kajake, rafte, 

kanuje in pripeljejo kolesa) 
 19.00: priprava večerje 



 
 

 

4.dan: 

 8.00: priprava zajtrka 
 9.00: odhod iz Kampa Muhvič 
 9.00 – 14.00: kolesarjenje med Dolom, Kampom Muvič do Vinice, Kampom Kolpa 
 14.00: priprava kosila, postavitev šotora  
 16.00 – 19.00: počitek, uživanje ob vodi 
 19.00: priprava večerje 

5.dan: 

 8.00: priprava zajtrka 
 9.00: odhod iz Vinice, Kampa Kolpa 
 9.00 – 14.00: kolesarjenje med Vinico, Kampom Kolpa do Kampa Podzemelj 
 14.00: priprava kosila 
 16.00: odhod domov  
RK OPISU DOŽIVETJA 
 
 

6.TURISTIČNI PRODUKT – BELOKRANJSKI MOJSTER 

Produkt, ki združuje ponudnike izkustvenih doživetij / delavnic 

Produkt Belokranjski mojster spada v produktni steber Avtentična doživetja, natančneje v 
sklop Kreativno spoznavanje kulturne dediščine. V enoten sistem združuje različne lokalne 
ponudnike izkustvenih doživetij. Obiskovalce Bele krajine vabi na različne rokodelske, 
kulinarične in druge zanimive lokalne delavnice.  

Namen razvoja produkta  

Bela krajina ima kot turistična destinacijami opazno primerjalno prednost. Destinacija 
obiskovalcem ponuja bogat nabor izkustvenih doživetij oziroma delavnic, ki temeljijo na 
lokalnem kulturnem izročilu. K temu zagotovo pripomore tradicija aktivnega ohranjanja 
kulturne dediščine v regiji. Namen produkta je torej to primerjalno prednost še dodatno 
izpostaviti ter ponudbo delavnic povezati v eno zgodbo. Z možnostjo pridobitve naziva 
Belokranjski mojster oziroma vajenec obiskovalce na igriv način povabimo k spoznavanju 
belokranjskega kulturnega izročila, hkrati pa jim ponudimo pregleden in celovit nabor 
informacij o lokalni ponudbi delavnic.  
 
Poleg tega z razvojem produkta sledimo trendu vzpona interaktivnih doživetij. Slednja so med 
obiskovalci destinacij vse bolj priljubljena, saj si novodobni turisti med odkrivanjem destinacij 
ne želijo biti več le nemi opazovalci in poslušalci, ampak se želijo v potek programa aktivno 
vključiti. Novo okolje želijo spoznati skozi vsa čutila ter se tudi sami preizkusiti v aktivnostih, 



 
 

 

skozi katere spoznavajo lokalni način življenja. Interaktivna doživetja so bolj zapomnljiva; na 
udeležence naredijo močnejši vtis, kar izboljšuje celotno izkušnjo v destinaciji. S produktom 
Belokranjski mojster ciljamo predvsem na radovedne družine, interesne skupine in naključne 
obiskovalce regije.  

Kako deluje? 

Produkt Belokranjski mojster na enem mestu ponuja nabor raznoraznih izkustvenih doživetij, 
ki temeljijo na lokalni kulturi. Ne osredotoča se zgolj na domačo obrt, temveč vključuje tudi 
kulinarične, kozmetične, plesne delavnice ipd.   
Z udeležbo na določenemu številu delavnic, vključenih v produkt, lahko obiskovalec Bele 
krajine pridobi laskavi naziv »Belokranjski mojster« oziroma »Belokranjski vajenec« (odvisno 
od števila obiskanih delavnic). Z udeležbo na eni izmed ponujenih delavnic lahko obiskovalec 
pridobi naziv vajenca, z udeležbo na treh delavnicah pa je nagrajen z nazivom mojster. Tako 
obiskovalce na igriv način spodbudimo, da se udeležijo čim večjega števila lokalnih delavnic.  
Naziv, ki je prikazan v obliki značke ali diplome, obiskovalcu ob zaključku doživetja podeli 
izvajalec delavnice. Izkustvena doživetja je mogoče izbrati s seznama vseh vključenih 
ponudnikov, pri čemer se obiskovalcu predlagajo zanimive kombinacije (npr. ena kulinarična, 
ena rokodelska in ena plesna delavnica) ali pa tematski sklopi (npr. tri kulinarične delavnice za 
prejem naziva »Belokranjski kulinarični mojster«). Produkt je oglaševan na spletni strani 
destinacije, kjer so na kratko predstavljene tudi vse vključene delavnice.  

Razvoj 

V procesu razvoja produkta Belokranjski mojster sledimo trem korakom. Najprej je potrebno 
zbrati podatke o doživetjih od ponudnikov, ki so zainteresirani za sodelovanje v produktu. 
Nato določimo kriterije, ki jih mora izkustveno doživetje izpolnjevati, da je sploh primerno za 
vključitev v produkt. Na koncu poskrbimo še za atraktivno predstavitev produkta 
obiskovalcem. 

 
Zbiranje podatkov 
Da bi lahko dobili dober pregled lokalnih doživetij, ki so primerna za vključitev v projekt, je 
potrebno najprej zbrati informacije od zainteresiranih ponudnikov. K sodelovanju v produktu 
povabimo ponudnike delavnic izdelovanja tradicionalnih izdelkov, ponudnike spoznavanja 
tradicionalnih procesov in dejavnosti z vključevanjem, ter ponudnike igrifikacije kot oblike 
spoznavanja Bele krajine. Ponudniki izpolnijo obrazec, v katerem navedejo: 
 Kdo je izvajalec delavnice in kontakt 
 Zgodba izkustvenega doživetja 
 Program in časovni okvir delavnice 
 Možnost izvedbe (ali se že izvaja, kdaj je možna izvedba in za koliko ljudi, druge omejitve) 
 Prostor izvedbe 
 Kolikšna je cena doživetja na osebo (cena se lahko razlikuje glede na število oseb) 



 
 

 

 V katerem jeziku je mogoče izvesti delavnico 
 Način rezervacije / najave 
 Dostopnost informacij o delavnici 

Obrazec se nahaja v Prilogi 1.  

 
Določitev standarda 
Za zagotavljanje določenega nivoja kvalitete izkustvenih doživetij, je potrebno določiti tudi 
kriterije, ki jih morajo za sodelovanje v produktu izpolnjevati ponudniki doživetij. Standard 
lahko npr. zahteva, da: 
 se delavnica že izvaja oz. je že testirana 
 ima izvajalec za izvedbo na voljo svoj prostor 
 delavnica ustreza določenemu časovnemu okviru (npr. 1-4 ure) 
 je delavnico možno izvesti tudi v angleškem jeziku 
 je delavnica avtentično/interaktivno/trajnostno naravnana ipd. 
 je delavnico možno izvesti tudi za manjše skupine obiskovalcev (tudi za par ali družino) 
 je delavnica skladna s smernicami Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-

2021 in podobno 

Predstavitev ponudbe 
Ko je izbor delavnic zainteresiranih ponudnikov, ki izpolnjujejo zahtevane kriterije, pripravljen, 
je produkt potrebno umestiti v marketinško komunikacijo destinacije. Nujna je predstavitev 
produkta na osrednji spletni strani destinacije, najbolje je produktu na spletni strani nameniti 
kar poseben zavihek. Nad nabor doživetij se lahko umesti še kratko besedilo, ki opiše produkt 
in sistem pridobitve naziva Belokranjski mojster ali Belokranjski vajenec. Obiskovalcu izbor 
delavnic olajšamo s priporočili zanimivih kombinacij delavnic in s tematskim grupiranjem (npr. 
kulinarične delavnice, delavnice domače obrti, ljudski običaji in plesi ipd.).  

Klik na posamezno izkustveno doživetje na seznamu obiskovalca odpelje do več informacij kot 
so lokacija izvedbe, okviren potek delavnice, kontakt izvajalca, trajanje, cena, pogoji izvedbe 
in podobno. Na privlačen način je na spletni strani prikazana tudi značka oziroma diploma, ki 
jo prejmejo udeleženci.  

Vse informacije o produktu je potrebno prevesti v angleški jezik. Produktna podstran mora biti 
redno posodabljana. Če določen ponudnik delavnice preneha izpolnjevati vse zahtevane 
kriterije za sodelovanje, se ga iz produkta odstrani, obenem pa se nove ponudnike k vključitvi 
vabi po rednih komunikacijskih kanalih. Smotrno bi bilo razviti tudi osnovno znamko produkta, 
oziroma prepoznaven simbol, ki bi ga imela vse vključene delavnice. Poenostavljen primer 
prikaza produkta Belokranjski mojster je prikazan na Sliki 1. S klikom na posamezno izkustveno 
doživetje obiskovalec dobi več informacij – primer je prikazan na Sliki 2. 



 
 

 

Slika 1: Poenostavljen primer prikaza produkta Belokranjski mojster na spletni strani 
destinacije 

 



 
 

 

 

Slika 2: Informacije o delavnici 

 



 
 

 

Zbrana izkustvena doživetja 

Lokalnim ponudnikom v destinaciji Bela krajina so bili obrazci že posredovani. Do sedaj so 
interes za sodelovanje izrazili naslednji ponudniki: 

Delavnica izdelave balzama za ustnice in mazila s propolisom 
 
Izvajalec Vesna Müller 
Zgodba Izdelava toaletnih pripomočkov na tradicionalen, naraven način. 

Obiskovalec izdeluje balzam za ustnice in mazilo s propolisom. Na 
preprost način z izključno naravnimi sestavinami prikažem postopek 
izdelave balzama za ustnice iz čebeljega voska in medu, ter mazila s 
propolisom, ki je primerno na majhne rane, opekline, pike, deluje 
protivnetno in protimikrobno. 

Potek delavnice Vsakemu udeležencu pripravim steklene skodelice, v katerih so ločene 
sestavine za izdelavo, lesene palčke za mešanje in embalažo za izdelek. 
Za uvod povem kaj bomo izdelovali in za kaj se uporablja. Potrebujem 
tudi kuhalno ploščo, na kateri udeleženci posamično ali v parih pričnejo 
s postopkom izdelave. Osnovo – čebelji vosek in maščobe je potrebno 
stopiti nad soparo na nizki temperaturi. Ko to naredijo, se vrnejo na 
svoje mesto in nadaljujejo z vmešavanjem ostalih sestavin v stopljeno 
maso, po mojih navodilih. Ko je raztopina pripravljena jo vlijejo v 
embalažo in postopek je končan. Ko se ohladi ga lahko pričnejo 
uporabljati.  

Trajanje 1,5 ure  
Prostor Nimam svojega prostora 
Možnost 
izvedbe 

Delavnica se še ne izvaja, primerna je za 2 – 10 oseb. 

Jezik izvedbe slovenščina, angleščina 
Cena na osebo Cena delavnice za do 5 oseb je 30 eur, če je udeležencev več pa 25 eur.  

 

Delavnica izdelave pisanic in delavnica vezenja 
 
Izvajalec Vesna Veselič 
Zgodba Krovna zgodba so pisanice in vezenje. 
Potek delavnice /  
Trajanje Delavnica izdelave pisanic traja približno 2 uri, delavnica vezenja pa 1 

uro.  
Prostor Na šolah, v poletnih mesecih doma (zunaj) 



 
 

 

Možnost 
izvedbe 

Delavnica se je že izvajala. Izdelava pisanic je primerna za 20 oseb, 
delavnica vezenja pa za 5 – 6 oseb. 

Jezik izvedbe / 
Cena na osebo /  

 

Delavnice naturoterapije 
 
Izvajalec Ines Matkovič 
Zgodba Celosten pristop k zdravju (telo-um-duša), promocija zdravja, 

naturopatija - nazaj k naravi in njenim (bio)ritmom, domača 
samopomoč, obvladovanje stresa, sproščanje 

Potek delavnice - Delavnica MOXE/MOXIBUSTIJA - uporaba zelišča moxe za 
uporabo v domači lekarni (največ 2 ped. uri) 

- Nabiranje PRESLICE v naravi - od junija do avgusta (cca. 4 ped. 
ure) 

- Delavnica BACHOVE CVETNE ESENCE - teorija, svetovanje, 
mešanje esenc (največ 2 ped. uri) 

- Izdelava naravnih krem + aromaterapija (3-4 ped. ure) 
- Delavnica tehnike obvladovanje stresa – (samo)masaža, 

refleksoterapija, regenerativna joga, raztezne vaje, dihalne vaje, 
zvočna terapija, kristaloterapija (izbrani sklopi tehnik največ 2 
ped. uri) 

Trajanje 2-4 pedagoške ure 
Prostor Studio Hollisana 
Možnost 
izvedbe 

Možnost individualnih (v prostorih studia Hollisana) ali skupinskih 
delavnic (lokacija po dogovoru, največ 30 ljudi). Delavnice se že izvajajo, 
razen nabiranja preslice ter izdelovanja krem in aromaterapije.  

Jezik izvedbe Slovenščina, srbohrvaščina, opcijsko angleščina 
Cena na osebo 15 eur + možen nakup izdelkov o katerih govorimo na delavnici 

 

Delavnica lončarstva 
 
Izvajalec Martin Skoliber, Jasmina Skoliber 
Zgodba Ohranjanje starih rokodelskih znanj in dediščine, izdelek iz gline za 

uporabo in za zabavo (piščali, živali…). 
Potek delavnice - predstavitev zgodovine prostora - predstavitev lončarstva  

- predstavitev materiala (glina) 
- demonstracija izdelave izdelka  
- kasnejše sušenje, žganje in dostava na dom 



 
 

 

Trajanje Vsaj 1,5 ure 
Prostor Delavnico izvajam na delovnem mestu (CŠOD) ali doma v delavnici - 

domača delavnica v hiši je primerna za največ 5 obiskovalcev. 
Možnost 
izvedbe 

Izvedba ob petkih, sobotah in nedeljah. Primerno za 5 – 8 oseb.  

Jezik izvedbe Slovenščina, srbohrvaščina, pogojno angleščina 
Cena na osebo Imam registriran ODD in ne smem izstavljat računa za delavnice, po 

dogovoru se dogovorimo za prostovoljne prispevke cca. 5 eur na osebo. 
 

Delavnica belokranjskih ljudskih plesov ali pastirskih iger 
 
Izvajalec Tadej Fink 
Zgodba Delavnica belokranjskih ljudskih plesov 

Belokranjske pastirske igre 
Potek delavnice Delavnica BK ljudskih plesov se prilagaja skupini. Udeležencev je lahko 

od 4 pa tja do 50 in več. Lahko traja od 20 do 60 minut, po potrebi lahko 
tudi dlje. V tem času udeleženci zaplešejo od 3 do 10 različnih BK plesov. 
Za glasbeno spremljavo poskrbi harmonikar oz. tamburaši. 
Delavnice BK pastirskih iger se lahko hkrati udeleži od 5 do ca 30 oseb. 
Trajanje: od 30 minut do 60 minut. Udeleženci se v tem času igrajo od 3 
do 5 različnih pastirskih iger. Delavnico lahko izvajam sam. 

Trajanje 30 minut – 1 ura 
Prostor Za BK ljudske plese je najboljše izkoristiti prostor v ali zunaj 

gostilne/vinske kleti, kamor po programu turisti pridejo. 
Pastirske igre so vezane na lepo vreme - potrebujemo zelenico. Čeprav 
sem jo v delni obliki izvajal tudi na večjih pokritih terasah, telovadnici 
ipd. Po predhodnem dogovoru lahko uporabimo vrt za Kulturnim 
domom Črnomelj. 

Možnost 
izvedbe 

Delavnici sta se že izvajali, izvedba je možna kadarkoli. Za manjše ali 
večje skupine.   

Jezik izvedbe Slovenščina, srbohrvaščina, angleščina 
Cena na osebo Cena izvedbe delavnice BK ljudskih plesov je 80 € za skupine do 8 oseb. 

Za večje skupine je cena 120 €. Cena zajema animatorja + harmonikarja. 
 

Kulinarične delavnice 
 
Izvajalec Polona Klančnik z blagovno znamko PolaBekeraj 
Zgodba Obiskovalec se spozna s slovensko kulinariko in se nauči pripraviti nekaj 

jedi z lokalnimi sestavinami.  Obiskovalec si sam pripravi obrok, kakšen 



 
 

 

je obrok in kaj vsebuje je odvisno od količine časa, ki ga imamo na voljo. 
Lahko gre za eno jed ali več jedi. Učimo se pripravit narodne jedi in kruh 
z drožmi, ki spada v nesnovno kulturno dediščino.  

Potek delavnice 1. Hitra slovenska kulinarična delavnica: z obiskovalci si skupaj 
pripravimo žgance z jogurtom ali kislim mlekom  in  kruh z 
lokalnim namazom. Predstavitev in zgodovina jedi.  Delavnica 
traja do 3 ure.  

2. Kulinarična delavnica z obiskom lokalnih kmetij: Z obiskovalci se 
sprehodimo po lokalnih kmetijah, naberemo stvari, ki jih 
potrebujemo za kuhanje/pečenje in se odpravimo v kuhinjo, kjer 
si pripravimo kosilo/malico.   Na delavnici pripravimo juho, 
žgance, lokalni sendvič. Delavnica traja 5 ur. 

3. Celodnevna delavnica: z obiskovalci se najprej odpravimo do 
lokalnih kmetij po vse sestavine, ki jih potrebujemo, na vsaki 
kmetiji imamo hitro degustacijo, na to se odpravimo na lokacijo, 
kjer podrobno spoznamo kaj je kruh z drožmi in se ga naučimo 
pripraviti.  Prav tako si pripravimo pojedino: pogača, lokalna 
juha, žganci z jogurtom, sezonska pita z drožmi.  Delavnica traja 
od 8 do 9 ur.  

Trajanje 3 – 9 ur 
Prostor Individualne delavnice trenutno izvajam doma ali v najetih prostorih. Od 

septembra dalje bo delavnice možno izvajati v kulinaričnem studiu, ki ga 
opremljam v Semiču. 

Možnost 
izvedbe 

Delavnice se že izvajajo, primerne so za 2 – 30 oseb. 

Jezik izvedbe Slovenščina, srbohrvaščina, angleščina 
Cena na osebo Cena delavnice se giblje od 30 eur naprej po osebi (7 do 15 ljudi), 20 eur 

po osebi (15 do 20 ljudi) in 15 eur (nad 20 ljudi).  
Za individualne delavnice je cena od 80 do 100 eur po osebi.  

 

Delavnica peke, pletenja, vezenja, kvačkanja, izdelava mil 
 
Izvajalec Bernarda Kump 
Zgodba V Belokranjskem izročilu (prostoru kjer se izvajajo delavnice, nahaja se v 

starem mestnem jedru Črnomlja) je osnovna zgodba izročilo naših 
prednikov (kulinarika, rokodelstvo, umetnost, kultura, glasba…). Na vseh 
teh področjih izvajam delavnice. Najpogosteje so to: 

- Peka črnomaljskih prest 
- Peka belokranjske pogače 
- Vezenje 



 
 

 

- Izdelovanje polstenih mil 
- Spletanje mrež s konopljino vrvjo 
- Kvačkanje 
- Pletenje 

Potek delavnice /  

Trajanje 1,5 ure 
Prostor Imam primeren prostor izvedbe v starem mestnem jedru Črnomlja z vso 

potrebno infrastrukturo. 
Možnost 
izvedbe 

Delavnice se že izvajajo, primerno za 2 – 12 oseb. 

Jezik izvedbe Slovenščina, angleščina, srbohrvaščina, nemščina 
Cena na osebo / 

 
Delavnica peke belokranjske pogače in drugega peciva  
Izvajalec Sonja Škof 
Zgodba Izdelek je certificirana belokranjska pogača, vse vrste peciva, potic, 

zavitkov in kruha iz krušne peči. 
Potek delavnice Delavnica vključuje pripravo surovin, mešenje testa, oblikovanje, 

pečenje in degustacijo. Čas je odvisen od števila udeležencev in od izbire 
izdelka za katerega se prijavi udeleženec.  

Trajanje 1 – 3 ure 
Prostor Imamo svoj prostor, ki je opremljen z mizami in stoli, svojo kuhinjo in 

krušno peč. 
Možnost 
izvedbe 

Delavnice se že izvajajo, primerne so za 1 – 40 oseb. 

Jezik izvedbe Slovenščina, angleščina, madžarščina 
Cena na osebo Cene so zelo različne ker lahko izvajamo več različnih delavnic. Ceno 

določimo sprotno po željah in povpraševanju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Priloga 1: Obrazec za ponudnike izkustvenih doživetij 

OBRAZEC ZA PONUDNIKE IZKUSTVENIH DOŽIVETIJ 

V Beli krajini razvijamo nov integralni turistični produkt, ki bo v enoten sistem združil različne 
lokalne ponudnike izkustvenih doživetij, saj so slednja med obiskovalci vse bolj priljubljena. 
Produkt »Belokranjski mojster« bo obiskovalce Bele krajine povabil na različne rokodelske, 
kulinarične in druge zanimive lokalne delavnice. Z udeležbo na delavnicah, vključenih v 
produkt, bo lahko obiskovalec Bele krajine pridobil laskavi naziv »Belokranjski mojster« 
oziroma »Belokranjski vajenec« (odvisno od števila obiskanih delavnic).  
Vse ponudnike takšnih delavnic, ki ste zainteresirani za sodelovanje, prosimo, da izpolnite 
obrazec in nam tako bolj natančno predstavite svojo ponudbo. 

1. IZVAJALEC 

Kdo izvaja delavnico (ena ali več oseb)? 
Kontakt izvajalca (telefonska številka, elektronska pošta) 
 

2. ZGODBA 

Kaj je krovna zgodba delavnice oziroma izdelka? Kaj obiskovalec izdeluje? Kako obiskovalcu 
predstavite rokodelsko / kulinarično ali drugo izročilo? 
 

3. POTEK DELAVNICE 

Natančno opišite potek delavnice in določite okvirni čas trajanja. Lahko udeleženec izdelek 
vzame s seboj kot spominek? 
 

4. MOŽNOST IZVEDBE 

Ali delavnico trenutno že izvajate ali pa ste jo v preteklosti? Kako pogosto lahko delavnico 
izvajate? Lahko delavnico izvedete katerikoli dan ali le ob določenih dnevih?  
Za kako velike skupine lahko izvedete delavnico (minimalno in maksimalno število oseb)? 
Obstajajo druge omejitve za izvedbo, npr. vreme? 
 

5. PROSTOR 



 
 

 

Kje izvajate delavnico? Imate za to svoje prostore? Opišite prostor izvedbe. 
 

6. JEZIK IZVEDBE 

Lahko delavnico izvedete tudi v angleščini ali katerem drugem tujem jeziku? 
 

7. CENA 

Kakšna je cena delavnice na osebo (v primeru individualnih gostov in v primeru večjih 
skupin)? 
 

8. NAČIN REZERVACIJE 

Je izvedba mogoča le ob predhodni rezervaciji ali lahko obiskovalec pride k vam brez 
najave?  
Kako lahko obiskovalec rezervira delavnico oziroma se dogovori za izvedbo? Je to možno 
zgolj po telefonu ali tudi preko elektronske pošte / spletne strani? 
 

9. DOSTOPNOST INFORMACIJ 

 
Kako lahko obiskovalec dobi informacije o delavnici? So informacije na voljo na spletu (tudi 
v angleščini)? 
 

10.  DODATNE OPOMBE 

… 

 
 
 
V Beli krajini razvijamo nov integralni turistični produkt, ki bo v enoten sistem združil različne 
lokalne ponudnike izkustvenih doživetij, saj so slednja med obiskovalci vse bolj priljubljena. 
Produkt »Belokranjski mojster« bo obiskovalce Bele krajine povabil na  različne rokodelske, 
kulinarične in druge zanimive lokalne delavnice. Nagovarjal bo predvsem družine, interesne 
skupine in naključne obiskovalce v regiji.  Z udeležbo na delavnicah, vključenih v produkt, bo 



 
 

 

lahko obiskovalec Bele krajine pridobil laskavi naziv »Belokranjski mojster« oziroma 
»Belokranjski vajenec« (odvisno od števila obiskanih delavnic). Naziv bo prikazan na znački ali 
diplomi. Izkustvena doživetja bo mogoče izbrati s seznama vseh vključenih ponudnikov, pri 
čemer bo obiskovalcu možno predlagati zanimive kombinacije (npr. ena kulinarična, ena 
rokodelska in ena plesna delavnica). Produkt bo oglaševan na spletni strani destinacije, kjer 
bodo na kratko predstavljene tudi vse vključene delavnice.  
 
Za zagotavljanje določenega nivoja kvalitete izkustvenih doživetij, bo potrebno določiti tudi 
kriterije, ki jih morajo za sodelovanje v produktu izpolnjevati ponudniki doživetij. Standard 
lahko npr. zahteva, da: 

 se delavnica že izvaja oz. je že testirana 
 ima izvajalec za izvedbo na voljo svoj prostor 
 delavnica ustreza določenemu časovnemu okviru (npr. 1-4 ure) 
 je delavnico možno izvesti tudi v angleškem jeziku 
 je delavnica avtentično/interaktivno/trajnostno naravnana ipd. 
 je delavnico možno izvesti tudi za manjše skupine obiskovalcev (tudi za par ali družino) 
 je delavnica skladna s smernicami Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-

2021 in podobno 
 
Da bi lahko dobili dober pregled lokalnih doživetij, ki so primerna za vključitev v projekt, je 
potrebno najprej zbrati informacije od zainteresiranih ponudnikov. Ponudniki izpolnijo 
obrazec, v katerem navedejo: 

 Kdo je izvajalec delavnice 
 Kontakt izvajalca 
 Zgodba izkustvenega doživetja 
 Program in časovni okvir delavnice 
 Možnost izvedbe (ali se že izvaja, kdaj je možna izvedba in za koliko ljudi, druge 

omejitve kot npr. vreme) 
 Prostor izvedbe 
 Kolikšna je cena doživetja na osebo (cena se lahko razlikuje glede na število oseb) 
 Ali udeleženci dobijo spominek/izdelek za seboj 
 V katerem jeziku je mogoče izvesti delavnico 

Lokalnim ponudnikom v destinaciji Bela krajina so bili obrazci že posredovani. Do sedaj so 
interes za sodelovanje izrazili naslednji ponudniki: 

 Vesna Veselič: delavnica izdelave pisanic in delavnica vezenja 
 Ines Matkovič: različne delavnice »naturoterapije« 
 Martin in Jasmina Skoliber: lončarska delavnica 
 Tadej Fink: delavnica belokranjskih ljudskih plesov ali pastirskih iger 
 Polona Klančnik: kulinarične delavnice 
 Sonja Škof: delavnica peke Belokranjske pogače in drugega peciva 
 Bernarda Kump: delavnice peke, pletenja, vezenja, kvačkanja, izdelava mil 



 
 

 

 Vesna Müller: delavnica izdelave balzama za ustnice ali mazila s propolisom 
 

1.1 KULINARIČNA DOŽIVETJA 
Kulinarika destinacije danes predstavlja enega ključnih motivov za obisk, predvsem je pa 
izjemno pomemben način doživljanja avtentičnosti destinacije. V okviru turističnega produkta 
razvijamo doživetje, ki obiskovalcu ponudi izkušnjo, ki združuje tradicjo kulinarike in 
posebnosti narave. Popelja ga v naravo, kjer se seznani z različnimi užitnimi rastlinami, jih 
nabere in v naslednji fazi uporabi pri pripravi tradiconalnih jedi. V okviru kulinaričnih delavnic 
namreč spozna tradiconalne recepture, se seznani s tehnikami priprave jedi ter spozna pristne 
Belokranjske okuse.   
 


