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0. Uvod
Leta 2017 smo v destinaciji sprejeli novo Strategijo razvoja turizma za obdobje 2018 do 2022, ki nas
bo usmerjala na poti do uresničenja naše vizije Bele krajine kot vodilne destinacije za zahtevnega
gosta, ki išče in ceni butična in avtentična doživetja v neokrnjeni naravi.
V skladu s strategijo RIC Bela krajina vzpostavlja številne aktivnosti na področju razvoja turistične
ponudbe in turističnih produktov. Ena izmed njih je izdelava pričujočega Priročnika s smernicami za
razvoj turistične ponudbe. Priročnik je namenjen tako obstoječim kot bodočim turističnim podjetnikom
v destinaciji, ki si želite razvijati svojo ponudbo na način, ki bo usklajen tako z vizijo destinacije kot tudi
nacionalnimi in svetovnimi trendi.
V strategiji smo opredelili tri osrednje produktne stebre in s tem postavili sistem organiziranosti,
na katerem bo v prihodnje slonel razvoj ponudbe, produktov in infrastrukture. Pri razvoju turistične
ponudbe želimo slediti edinstvenosti prepletanja naravnih danosti in kulturne dediščine v butična in
avtentična doživetja za vse letne čase. Zato vsi produkti temeljijo na odnosu med naravo in kulturo;
elementa drug drugega vedno znova dopolnjujeta in osmišljata ter s tem naši Beli krajini dajeta njeno
specifiko.
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produktni
steber

ključni motiv
obiska

Produkti so ponazorjeni v spodnji matriki turističnih produktov Bele krajine.
V nadaljevanju predstavljamo naše lastne, unikatne destinacijske smernice

DOŽIVETJA NARAVE
IN KULTURE
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NARAVE
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AKTIVNO
ODKRIVANJE

za razvoj produktov, ki bodo vas, belokranjske turistične ponudnike, vodile
pri oblikovanju turistične ponudbe. Smernice so razdeljene v tri poglavja Občutenje narave, Aktivno odkrivanje in Avtentična doživetja, - in pokrivajo
področje nastanitev, kulinarike, infrastrukture in storitev.
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AVTENTIČNA
DOŽIVETJA

V drugem delu dokumenta pa predstavljamo smernice za razvoj butičnih,
5* doživetij Slovenske turistične organizacije, ki vam bodo še dodatno pomagale pri vašem delu.

nosilni
produkt

STIK Z NARAVO
IN SEBOJ

AKTIVNOSTI
NA REKI KOLPI

KREATIVNO
SPOZNAVANJE
KULTURNE
DEDIŠČINE

podporni
produkti

Naj bo naša turistična ponudba butična, avtentična, lokalna in iskrena!

ODDIH
IN SPROSTITEV

POHODNIŠTVO,
KOLESARJENJE
IN DRUGI ŠPORTI

KULINARIČNA
DOŽIVETJA
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Spodaj navajamo tipe turističnih produktov, ki sodijo v ta steber. Če vas zanima razvoj katerega od njih, boste v tem poglavju našli potrebna navodila.
TURISTIČNI PRODUKTI…

1. Smernice za razvoj
produktov Občutenja
narave
Gostje danes iščejo močnejši in pristnejši stik z naravo, skušajo jo razumeti,
se v njej sprostiti in uresničevati zdrav življenjski slog. Zato želimo v destinaciji razvijati produkte, ki bodo gostom omogočali iskanje stika z naravo in
njimi samimi (t. i. selfnes), ter produkte oddiha in sprostitve v naravi.
Produkte Občutenja narave 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.

…ISKANJA STIKA Z
NARAVO IN SEBOJ

…ODDIHA IN SPROSTITVE
V NARAVI

vodeni programi interpretacije
narave prek vseh čutov

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

vodeni programi opazovanja,
vodene lahkotne aktivnosti
spoznavanja in razumevanja narave (sprehodi, vožnja po reki ...)
vodeni programi fotolova

vodeni programi sproščanja v naravi

razvoj tematskih poti, ki vključujejo
čutnost in kulturne posebnosti

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

velnes, selfnes, mindfulnes, detox

doživljajski parki, pobegi iz narave

programi retreatov v naravi (joga
in druge tehnike sproščanja,
meditacija)

razvajanja
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Ko vzpostavljate produkte Občutenja narave, v njih prepletajte elemente
čutnosti narave in izročila dediščine.

energijske točke v naravi

lokalne tradicije in miti

mističnost narave

tradicionalni materiali

naravne posebnosti

lokalni ponudniki

neokrnjenost narave

lokalna kulinarika

interpretacijski centri

kulturna krajina

moč vode

interpretacija

razgibana pokrajina

tradicionalna gradnja

• Obrnite se na Belokranjski muzej in spoznajte tradicionalne elemente
notranje opreme, hišni tekstil ipd. Nato izkoristite potencial belokranjske
ornamentike.
• V notranjo opremo ne vključujte trofej, rogovja ipd., saj gre za goste, ki
naravo občudujejo in cenijo.
• Prostore čim bolj odprite, da se bodo gostje povezali z naravo in jo občutili. Velike steklene površine jim bodo omogočile razglede na svet okoli njih,
lahko pa jim odprete tudi pogled na zvezdnato nebo. Za povrh lahko dodate še teleskop za opazovanje ptic ali zvezd.
• Prostore uredite na način, da bo stik z naravo mogoč v vseh vremenskih
razmerah.
• Pozorni bodite tudi na opremo na prostem (terase, ležalniki, mize, stoli,
gugalniki, viseče mreže…) in dodajte elemente za sproščanje, kot so kadi,
jacuzziji, whirlpooli, savne.

Kakšne nastanitve zahtevajo produkti Občutenja narave?
• Pri gradnji ali obnovi stavb uporabljajte lokalne materiale in materiale, ki
so bili značilni za tradicionalno arhitekturo, danes pa podpirajo koncept
trajnosti (les, kamen ipd.).

• Uredite zeliščni ali sadni vrt, ki bo dostopen tudi vašim gostom. Omogočite jim, da si sami nabirajo hrano. Rože in zelišča umesite tudi v nastanitev.
• Če boste gradili več manjših objektov, ne pozabite na zasebnost gostov;
namesto umetnih ograj uporabite rastlinje ali naravne materiale.

• Elemente dediščine vključujte tako, da dopolnjujejo in/ali nadgrajujejo
sodobno funkcionalnost stavb, ki jo zahteva sodobni turist.

• Objekti naj bodo primerni za bivanje vse leto, v izogib sezonskosti produktov.

• Zgledujte se po stavbah, razglašenih za nepremično kulturno dediščino.
O značilni gradnji, materialih in stavbnih elementih vam lahko svetuje tudi
Zavod za varstvo kulturne dediščine. Razmislite, kako lahko njihove nasvete najbolje vključite v objekt.

• Kot lastnik nastanitve se povezujte z lokalno skupnostjo in podpirajte lokalne iniciative za zaščito narave in kulture ter s tem dvigujte svoj ugled.
Uporabljajte čim več lokalnih produktov ter ekološke kozmetike in čistil.

• Notranja oprema naj bo izdelana iz naravnih materialov s tradicionalnimi
elementi. Izdelajo naj jo lokalni obrtniki (tesarji, rezbarji, arhitekti ipd.) in
umetniki (npr. za hišni tekstil, rezbarije ipd.).

• Sledite trajnostnim načelom za nastanitve in se odločite za pridobivanje
katerega od znakov, ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma.
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Kakšno kulinariko zahtevajo produkti Občutenja narave?
• Gostom ponudite lokalno pridelano hrano, ki temelji na tradicionalni
kulinariki. Obroki pri nas so bili v preteklosti praviloma skromni in postni,
kar ustreza programom razstrupljanja in dobrega počutja.
• Dve enoti iz naše destinacije - priprava belokranjskih pogač ter priprava
prostih in belokranjskih povitic - sta vpisani v nacionalni register nesnovne
kulturne dediščine. Strezite ti dve jedi in ju kombinirajte z drugimi
lokalnimi sestavinami.
• Vzpostavljajte čim krajše nabavne verige od pridelovalca prek
predelovalca in vas kot ponudnika do turista. O tem osveščajte tudi goste.
• Kontaktirajte nas in predstavili vam bomo Okuse Bele krajine, recepte,
ki jih bodo vaši gostje še posebej cenili. Mogoče bodo tudi sami želeli
pripraviti kaj podobnega z vami.
• Uredite vrtiček, s katerega si lahko gostje sami postrežejo.

• Sodelujte z lokalnimi obrtniki. Skupaj poiščite in vključujte belokranjske
ornamente.
• Z Zavodom za varstvo kulturne dediščine lahko raziščete možnosti za uporabo stavb iz registra nepremične kulturne dediščine v turistične namene.
Na kaj bodite posebej pozorni pri izvajanju storitev v tem stebru?
• Storitve izvajajte v naravnem okolju in vključujte lokalne kulturne
posebnosti.
• V naravi lahko izvajate programe sproščanja, joge, meditacije, dihalnih vaj,
selfnesa, velnesa, mindfulnesa, razstrupljanja, masaž, sprehodov, tekov ali
fotolova.
• Pri programih masaž in razstrupljanja uporabljajte čim več lokalnih
sestavin. Goste vključite v zgodbo, naj si npr. sami pripravijo svoj piling.

• Gostom ponudite piknike in pogostitve v naravi. Pripravite jim lahko lahne
piknik košare.

• Programi v tem stebru so večinoma vodeni. Vodniki so izjemno pomemben
člen pri kakovosti produkta, zato poskrbite za njihovo urejenost in
usposobljenost.

• V svojo ponudbo v skladu s trendi vključite vegetarijanske in veganske
jedi.

• Narava je zanimiva, sploh kadar jo interpretiramo na zanimiv način.
Pripravite vodene programe interpretacije narave.

Kakšno dodatno infrastrukturo zahtevajo produkti Občutenja narave?

• Gostom posredujte celostne informacije o naravnih posebnostih, lokalni
tradiciji, lokalnih materialih, lokalni kulinariki.

• Infrastruktura v naravi naj bo prilagojena tipu aktivnosti, ki jih izvajate.
Izdelana naj bo iz lokalnih materialov, ki podpirajo trajnost (les, kamen) in
prepletena z lokalno tradicijo.
• V naravi uredite sprostitvene točke in prostore za piknik. Uredite lahko
tudi tematske, izobraževalne in/ali čutne poti za svoje goste ali se odločite
za namenske opazovalnice.

• V programe vključujte pitno vodo, o njeni kakovosti pa podučite tudi
goste.
• Programi naj bodo prilagojeni vsem letnim časom.
Sledite tudi smernicam za razvoj 5-zvezdičnih doživetij (gl. poglavje 4).
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Spodaj navajamo tipe turističnih produktov, ki sodijo v ta steber. Če vas zanima
razvoj katerega od njih, boste v tem poglavju našli potrebna navodila.
TURISTIČNI PRODUKTI…

2. Smernice za razvoj
produktov Aktivnega
odkrivanja
V tem stebru nagovarjamo goste, ki želijo aktiven oddih v naravi dopolniti s kulturnimi posebnostmi. Aktivna doživetja v naravi zato nadgrajujemo z izročilom dediščine. Posebno pozornost namenjamo celoletnemu
razvoju produktov, saj želimo preseči močno sezonskost obiska, ki smo
ji zaenkrat še priča.

…AKTIVNOSTI NA
REKI KOLPI

…POHODNIŠTVO, KOLESARJENJE
IN DRUGI ŠPORTI

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

kolesarjenje (enostavno gorsko,
touring, cestno) in kolesarske
prireditve

sprostitev, kopanje, prosti čas

manj zahtevni vodeni programi
pohodništva

SUP-anje

organizirani pohodi

ribolov

tek in tekaške prireditve

vodeni izobraževalni produkti
spoznavanja in razumevanja
narave

jahanje

zimski športi
padalstvo
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Ko razvijate produkte Aktivnega odkrivanja, v njih prepletajte elemente
čutnosti narave in izročila dediščine:

Kolpa kot generator
gospodarstva

Kolpa kot naravna
vrednota
neokrnjenost narave
moč reke
zavarovana območja

tradicija čolnarjenja
kultura kot del vodenih
aktivnih programov

naravne danosti

povezovanje kulturnih
spomenikov

spoznavanje narave
skozi aktivnosti

tradicija in zgodbe

lokalna kulinarika

Kakšne nastanitve zahtevajo produkti Aktivnega odkrivanja?
• Nastanitve prilagodite tipu aktivnosti.
• Kolesarjem omogočite varno shranjevanje koles, pralnico za kolesa in
e-polnilnico. Ponudite jim tudi pranje in sušenje oblek.
• Pohodnikom omogočite prostor za hranjenje in čiščenje opreme ter jim
ponudite pranje in sušenje oblek.
• Nastanitve ob reki Kolpi povežite z vodo z različnimi unikatnimi elementi.
• Za primer slabega vremena uredite notranje prostore za aktivnosti (npr.
fitnes), pa tudi prostore za sproščanje, ki po celem dnevu aktivnosti še
kako prija.

• Tudi sami ponujajte opremo za izposojo.
• Nudite zemljevide in prospekte z označenimi potmi in opisi.
• Notranja oprema naj bo izdelana iz naravnih materialov s tradicionalnimi elementi. Izdelajo naj jo lokalni obrtniki ali podjetja. Ustvarite občutek topline in
domačnosti.
• Upoštevajte tudi smernice iz prvega poglavja Občutenje narave, saj imajo tudi
vaši gostje radi naravo in občutek, da so del nje.
Kakšno kulinariko zahtevajo produkti Aktivnega odkrivanja?
• Gostom ponudite lokalno pridelano hrano, ki je zdrava in prilagojena športnikom. Vsebuje naj dovolj beljakovin in hidratov.
• Obudite tradicionalne visoko hranilne jedi, ki so si jih pri nas lahko privoščile
bogatejše družine ob večjih kmečkih opravilih. Mednje sodita belokranjski
nadev ali fulanje, ki ga lahko postrežete kot samostojno jed ali prilogo, in
jaglača ali mastenica.
• Gostom zjutraj ponudite pakete za na pot. Poskrbite, da bodo visokih hranilnih vrednosti. Namesto kruha jim zapakirajte belokranjsko pogačo in povitice.
Embalaža naj bo vračljiva, za večkratno uporabo.
• Promovirajte pitje vode iz pipe. Gostom lahko ponudite polne bidone in jih
prosite, naj vam jih ob povratku vrnejo.
• Goste usmerite k dobremu ponudniku kulinarike ob poti. Z njimi delite tudi
kulturna doživetja in nasvete.
• Upoštevajte tudi smernice iz poglavja Občutenje narave.
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Kakšno dodatno infrastrukturo zahtevajo produkti Aktivnega odkrivanja?
• Športna infrastruktura naj bo prilagojena posamezni aktivnosti. Posredujte nam pobude za ureditev novih kolesarskih, pohodniških in tematskih
poti, skupaj pa ustrezno skrbimo za in urejajmo obstoječe.
• Aktivnosti ob reki Kolpi izvajajte v skladu s pravilniki. Upoštevajte nosilne
zmogljivosti prostora.
Na kaj bodite posebej pozorni pri izvajanju storitev v tem stebru?
• Poskrbite za ustrezno usposobljenost in urejenost vodnikov.
• Zagotovite storitev transporta prtljage, kolesarjev in koles.
• Razvijajte vodene programe s poudarkom na interpretaciji narave, vključujte pa tudi kulturno izročilo.
• Tematske vodene oglede povežite z naravnimi vrednotami, kot jih opredeljuje Atlas okolja, in nepremično kulturno dediščino, npr. mlini in žagami.
• Programi naj bodo prilagojeni vsem letnim časom.
Sledite tudi smernicam za razvoj 5-zvezdičnih doživetij (gl. poglavje 4).
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Spodaj navajamo tipe turističnih produktov, ki sodijo v ta steber. Če vas zanima razvoj katerega izmed njih, boste v tem poglavju našli potrebna navodila.
TURISTIČNI PRODUKTI…
…KREATIVNEGA SPOZNAVANJA
KULTURNE DEDIŠČINE

3. Smernice za razvoj
Avtentičnih doživetij
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.

…KULINARIČNIH DOŽIVETIJ

delavnice izdelovanja tradicionalnih programi za ljubitelje vin in
izdelkov
kulinarike, dopolnjeni s programi
oddiha
spoznavanje tradicionalnih
procesov in dejavnosti z
vključevanjem

kulinarična razvajanja

igrifikacija kot oblika spoznavanja

vodene degustacije

vodeni programi spoznavanja
kulturne dediščine

kulinarične delavnice

V 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 potencial, in kulinarična
doživetja, s katerimi lahko ponudniki dosežete zahtevnejše goste, ki iščejo
butična in vključujoča doživetja.
Steber temelji na razvoju produktov, ki goste intenzivno in aktivno vključujejo v kreativne procese, prepletene z naravnimi posebnostmi.
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Ob razvoju produktov Avtentičnih doživetij prepletajte naslednje elemente
čutnosti narave in izročila dediščine:

celoviti procesi izdelave
kulinarična
doživetja v naravi
lokalne sestavine

• Objektu dodajte vinsko klet in jo odprite za goste.
• Uredite zunanjo kuhinjo, ki jo lahko uporabljajo vaši gostje in vaši kuharji
sami.
• Sledite trajnostnim načelom za nastanitve in se odločite za pridobivanje
katerega od znakov, ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma.

tradicionalne posebnosti
snovna in nesnovna
dediščina
tradicionalne jedi in
njihova priprava
tradicija vinogradništva
in vinarstva

Kakšno kulinariko zahtevajo produkti Avtentičnih doživetij?
• Kulinarična doživetja zahtevajo lokalno, avtentično, tradicionalno in visoko
kakovostno kulinariko. Veliko o tem najdete že v poglavju Občutenje narave.
• Vključite jedi, ki smo jih identificirali kot Okuse Bele krajine. Mednje sodijo
belokranjska pogača, povitica, cvrtje, nadev ali semiško fulanje s hrenom,
ajdova povitica z rozinami, belokranjska šara, žitna klobasa, bravina s
sladkim zeljem, belokranjski žlinkrofi in nepogrešljivi odojek ali jagenjček
na ražnju. Ponujajte tudi tipični belokranjski zajtrk.

Kakšne nastanitve zahtevajo produkti Avtentičnih doživetij?

• Jedi pripravljajte po tradicionalnih recepturah in postopkih.

• Priporočila za izgled nastanitev so zelo podobna tistim, ki smo jih zapisali
v prvem poglavju Občutenja narave. Večji poudarek je na prostorih, ki naj
bodo primerno urejeni za degustacije in delavnice.

• Kuhinjske pripomočke, kot so kozarci, žlice, posode in košare, izdelajte po
tradicionalnih vzorih. Pri tem se posvetujte s strokovnjaki iz Belokranjskega muzeja, angažirajte tudi lokalne obrtnike.

• Če načrtujete novo nastanitev, raziščite, katere stavbe so že v preteklosti
služile pridelavi ali predelavi hrane, pa niso zaščitene. Lahko jih obnovite
ali nadgradite.

• Poskrbite za prepoznavno celostno podobo in enotne elemente notranje
opreme.

• V nastanitvi ponudite gostom informacije o zgodovini, kulturi in tradiciji
prostora s poudarkom na gastronomiji, vinogradništvu in vinarstvu.
• Obvezno uredite vrt, v katerem boste gojili lokalne pridelke za lastno kuhinjo in uporabo gostov. Če je mogoče, dodajte še vinsko trto.

• Ob prehrani promovirajte tudi druge zvrsti kulturne dediščine, kot so pisanice, cvetje iz papirja, in naši tradicionalni ornamenti.
• Jedi strokovno povezujte z lokalnimi vini.
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Katero dodatno infrastrukturo zahtevajo produkti Avtentičnih doživetij?
• Za izvajanje delavnic in degustacij uredite primerne prostore z ustrezno
opremo.
• V času, ko to omogočajo vremenske razmere, izvajajte delavnice in degustacije na prostem. Uredite zunanje prostore pred vašim objektom ali
piknik prostore v naravi.
• Delavnice lahko izvajate tudi v objektih etnološke dediščine. Povežite se
z drugimi izvajalci in tako kombinirajte različne zvrsti nesnovne kulturne
dediščine z našega območja.

• Uporabljajte lokalne sestavine in tradicionalne recepture. Sledite Okusom
Bele krajine.
• Gostom omogočite, da sestavine sami naberejo. Lahko jih peljete tudi na
ribolov in jih nato naučite, kako speči in pravilno razrezati slastno ribo.
• Gosta popeljite na turo po okolici nastanitve. Skupaj odkrivajte, kaj raste v
gozdu in kako lahko sestavine uporabljate v kulinariki.
• Organizirajte hitre tečaje poznavanja in ločevanja vin.
Sledite tudi smernicam za razvoj 5-zvezdičnih doživetij (gl. poglavje 4).

Na kaj bodite posebej pozorni pri izvajanju storitev v tem stebru?
• Goste v kreativne in kulinarične delavnice, ki jim jih nudite, aktivno vključite. Naj ne bodo pasivni opazovalci, pač pa naj ustvarjajo skupaj z vami.
• Izdelek jim podarite kot spominek.
• Razvijajte programe tako za skupine obiskovalcev kot tudi za individualne
goste. Vključite se v projekt Odprtih vrat Bele krajine.
• Razvijajte programe za vse letne čase. Naj vas visoka sezona in dogodki na
odprtem ne omejujejo.
• Kulinarične delavnice izvajajte v sodelovanju z ustrezno usposobljenimi
kadri. Pozorni bodite na urejenost izvajalca in prostora. Upoštevajte smernice HACCP, ki veljajo v gostinstvu.
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4. Kako produkte obarvati 5-zvezdično
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 je v viziji
opredelila, da je Slovenija globalna zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče aktivna in raznolika doživetja, mir in osebne
koristi. Podobna je tudi naša vizija.
Temeljnega pomena za izpolnjevanje obljube Slovenije in Bele krajine kot
zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja so visoko kakovostna,
razlikovalna, avtentična, zelena doživetja, z lokalnim karakterjem, izredno
dodelanim pristopom in storitvijo ter z močno izraženo izkustveno in osebno
noto – takšna, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost in nagovarjajo zahtevnega
obiskovalca.

Slovenska turistična organizacija (STO) redno objavlja poziv za 5-zvezdična
doživetja, s katerim išče doživetja, ki bodo podpirala novo vizijo slovenskega turizma, prinašala dodano vrednost in uresničevala obljubo. V pozivu je
natančno razložen koncept 5-zvezdičnih doživetij, ki ga v nadaljevanju tudi
povzemamo, pri čemer posebno pozornost namenjamo še butičnosti in trajnosti.

Trendi na turističnem trgu kažejo, da danes zahtevni obiskovalci iščejo avtentična doživetja, ki jim dajejo priložnost, da se z destinacijo obiska povežejo na več ravneh –fizični, čustveni, izkustveni, spiritualni, intelektualni in
družbeni ravni. Gre za posebne trenutke, ki vzpostavljajo močne čustvene
povezave in zapomljiva doživetja, ki so vse prej kot generični produkti. Takšna doživetja nagovarjajo zahtevnega, odprtega, radovednega obiskovalca, ki
ne želi zgolj videti najbolj prepoznavne ikone in hiteti od atrakcije do atrakcije, ampak išče pristen stik z lokalno skupnostjo, zanimive lokalne zgodbe,
raznolika in avtentična doživetja, ki se dotaknejo srca in ustvarjajo spomine
za življenje. Obiskovalca torej, kot ga je v svoji viziji opredelila tudi Slovenija
in mi sami.

17

Vabimo vas, da tudi sami intenzivno pristopite k razvoju doživetij, ki bodo
sledila spodnjim smernicam.
10 osrednjih značilnosti 5-zvezdičnih doživetij, kot jih razume Slovenska
turistična organizacija; vir: STO
1

2

LOKALNO

AVTENTIČNO

Doživetje temelji na lokalni identiteti, je
zvesto naravi, kulturi in ljudem območja ter
skozi zgodbo podpira znamko in identiteto
destinacije.

EDINSTVENO

Doživetje ima element edinstvenosti in
valorizira najbolj edinstvene prodajne
priložnosti ponudnika/destinacije.

4

IZKUSTVENO

Doživetje ima močno izraženo doživljajsko
noto, obiskovalca nagovarja tudi na čustveni in
izkustveni ravni.

ZELENO

BUTIČNO

Doživetje obiskovalcu nudi občutek
individualnosti in butičnosti.

7

PREMIUM

Doživetje zagotavlja premium kakovost – jamči
visoko kakovostno izvedbo v celotni nakupni
poti.

8

DODANA VREDNOST

Zaradi močne izkustvene note in močnega
angažiranja ljudi doživetje ustvarja višjo
dodano vrednost in nagovarja zahtevnega
(tujega) obiskovalca, ki je za posebno doživetje
pripravljen plačati tudi nekaj več.

9

DESEZONALIZACIJA

Doživetje se izvaja tudi izven treh poletnih
mesecev.

Doživetje nudi pristno, originalno izkušnjo ter
ne kopira in prevzema doživetij od drugod.

3

5

6

Doživetje zagotavlja vse temeljne elemente
trajnostnega delovanja.

10 5-ZVEZDIČNOST

Doživetje prispeva k uresničevanju obljube
Slovenije kot zelene butične destinacije za
5-zvezdična doživetja.
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4.1 Petzvezdičnost in butičnost

1.	Doživetje izraža en izrazit zeleni vidik (t.i. krovni zeleni DNK); to po-

Eden izmed 10 vsebinskih sklopov, ki opredeljujejo petzvezdična doživetja, je
tudi butičnost. Butičnost in 5-zvezdičnost torej nikakor nista sinonim; slednji
pojem je mnogo širši od prvega in poleg butičnosti vključuje še zelenost, avtentičnost itd.

2.	V okviru izvajanja doživetja ni nobenega izdelka (hrana, pijača, spominek

Butična doživetja obiskovalcu nudijo občutek individualnosti in butičnosti. A
kaj se v tem kontekstu pojmuje kot „butično“?

3.	Obiskovalec ima v času izvajanja doživetja (ali pred in po njem) možnosti

STO opredeli tri kriterije butičnosti:
1.	Doživetje se izvaja za manjše skupine, ki omogočajo občutek intimnosti
in butičnosti, in obiskovalcu omogoči, da se poveže z vodnikom in drugimi udeleženci.
2.	Udeleženec doživetja ni del gneče – v primeru obiska atrakcije se zagotovi tekoč vstop, ločeno in brez čakanja v vrsti.
3.	Ponudnik ima razdelan sistem, kako vzpostaviti in zagotoviti individualni
pristop (osebno naslavljanje, ustrezno naslavljanje in komunikacija do
gostov s posebnimi potrebami, pozornost, individualnost in personalizacija …).

4.	Če se doživetje izvaja izven urejenega okolja, se zagotavlja, da se vse v

4.2 Petzvezdičnost in trajnost
Tako kot butičnost je tudi trajnost (oz. zelenost) eden izmed osrednjih vsebinskih sklopov, ki opredeljujejo petzvezdičnost.
Kriteriji, ki opredeljujejo zelen oz. trajnosten petzvezdični produkt, so po STO
naslednji:

meni, da je po nekem zelenem vidiku razlikovalno, boljše, presežno (npr.
trajnostna mobilnost, naravni park, lokalna gastronomija, kulturna identiteta, najbolj reprezentativno zeleno doživetje destinacije …).

…) v plastični embalaži. Pri postrežbi hrane in pijače se uporablja posoda, pribor in kozarce za večkratno uporabo – v primeru, ko to ni mogoče, pa morajo biti bio razgradljivi. Možna uvedba kavcije.

pitne vode iz pipe (ko je ta varna). Obiskovalce se spodbudi, da si vodo
napolnijo v svojo embalažo.
času izvajanja doživetja proizvedene smeti sproti odnašajo v urbano
okolje (do ekološkega otoka, kjer se ustrezno ločijo).

5.	Vodnik med izvajanjem doživetja obiskovalce seznani z zelenimi značil-

nostmi Slovenije in območja, kjer se doživetje izvaja, z našo zeleno zavezo in na mehek način izobražuje o pomenu odgovornega, trajnostnega
delovanja.

6.	Za izvajanje doživetja se vedno, ko je to mogoče, zamenja uporabo vozil
s pogonom na naftne derivate z okolju prijaznejšimi (kolesa, električni
avtomobili in druge oblike mehke mobilnosti).

7.	Prijavitelj pri trženju doživetja podaja informacije o javnem prometu, o

naravi in kulturi destinacije ter tako ozavešča obiskovalca že pred prihodom.

8.	Ob tem komunicira in izpostavlja okoljsko certificiranost (Slovenia Green) in druge za tujega obiskovalca relevantne znamke kakovosti, s katerimi razpolaga.

9.	Ponudnik spoštuje pravice delavca in skrbi za socialno varnost in
dostojno plačilo vseh, ki so vključeni v izvajanje doživetja.

10.	Če doživetje vključuje nočitve, je izbrana nastanitev, ki izraža vidik trajnostnega poslovanja (vedno, ko za to obstaja možnost).
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5. Uporabne povezave
Atlas okolja: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
Belokranjski muzej: http://belokranjski-muzej.si/
Odprta vrata Bele krajine: https://www.belakrajina.si/sl/odprta-vrata/
Okusi Bele krajine: https://www.belakrajina.si/sl/ponudba/okusi-bele-krajine/
Petzvezdična doživetja: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razvoj-in-inovativnost/5-zvezdicna-dozivetja
Register kulturne dediščine: https://gisportal.gov.si/rkd
Register nesnovne kulturne dediščine: http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register
Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018 - 2022:
https://ric-belakrajina.si/site/assets/files/1144/strategija_razvoja_turizma_v_destinaciji_bela_krajina_2018_-_2022.pdf
Zavod za varstvo kulturne dediščine: https://www.zvkds.si/sl
Zelena shema slovenskega turizma: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma
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