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POVZETEK
Namen diplomske naloge je predstavitev Bele krajine kot turistično destinacijo in
njene tri občine (Semič, Črnomelj in Metlika), predvsem v okviru turizma in ugotoviti
njeno prepoznavnost po ostalih regijah v Sloveniji.
Bela Krajina leţi na skrajnem jugovzhodu Slovenije z najjuţnejšo točko drţave v
naselju Kot pri Vinici. Ob prihodu se nam odpre razgiban belokranjski kraški ravnik,
obdan z višjimi kraškimi enotami; Gorjanci, Kočevskim Rogom in Poljansko dolino.
Bela krajina je razvito podeţelje prepleteno z vinogradi in steljniki v objemu belih
brez in čiste reke Kolpe.
Diplomska naloga je razdeljena na pet poglavij.
Prvo poglavje zajema predstavitev Bele Krajine in zgodovino, ter opis mest kot občin
v sedanjem času.
Sledi statistična primerjava občine Črnomelj z občino Semič v najbolj osnovnih
parametrih.
Tretji del zajema analizo turistične ponudbe, ki je razdeljena na osnovno, dopolnilno
turistično ponudbo in analiza primarne ponudbe.
Četrti del prikazuje turistične produkte, organiziranost turizma, ter organizacije, ki se
ukvarjajo s turistično dejavnostjo.
Zadnji del je analiza ankete o prepoznavnosti Bele Krajine kot turistične destinacije.
Sledi zaključek diplomskega dela.
Z raziskavo ţelim vsaj malo pripomoči k hitrejšemu razvoju turizma v Beli krajini.
Ključne besede: turizem, Bela krajina, turistične znamenitosti, prepoznavnost, razvoj
turizma, turisti, Semič.
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SUMMARY
The purpose of my diploma paper is the presentation of Bela krajina as a tourist
destination and a presentation of Bela krajina's three communes (Semič, Črnomelj
and Metlika) as a part of its tourism. I also want to find out the level of
destinctiveness of Bela krajina in other regions of Slovenia.
Bela krajina is situated in the mit most southwest part of Slovenia including the
southwest point of the country at the Kot pri Vinici village. Upon arrival an
encounters an open, picturesque larst plain surrounded by higher karstic units called
Gorjanci, Kočevski Rog and Poljanska dolina.
Bela krajina is a developed countryside intertwined with vineyards and birch –
covered areas all of wich are hugged by the clean Kolpa river.
The paper is divided into five chapters.
The first chapter composes the presentation of Bela krajina and its history plus the
description of the towns as communes in the present.
The second part includes a statistical comparison of the Črnomelj commune with the
Semič commune in terms of the most basic parameters.
The third part contains an analysis of the tourist offer which is divided into a basic,
supplementary and analysis of primary offer.
The fourth part presents the touist products organisation of tourism and the
organisations which deal with the tourist activity.
The last part contains the analysis of a survey dealing with Bela krajina's
distinctiveness as a tourist destination.
By doing the research my goal is to contribute to a quicker development of tourism
in Bela krajina.
Key words: tourism, Bela krajina, tourist attractions, distinctiveness, development of
tourism, tourists, Semič
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1 UVOD

1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA
Slovenija je v svetu znana kot majhna deţela, obdarjena s tisočerimi danostmi,
zanimivostmi, z bogato kulturno dediščino in več stoletij dolgo tradicijo v njenih
pokrajinah od vzhoda do zahoda, od severa pa do juga.
Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priloţnost za Slovenijo. Glede
na sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoječ razvojni potencial lahko
turizem v naslednjih letih postane ena izmed vodilnih panog slovenskega
gospodarstva in tako pomembno prispeva k doseganju razvojnih ciljev Slovenije,
opredeljenih v Strategiji razvoja Slovenije 2007 – 2013.
Bela krajina predstavlja najbolj jugovzhodno območje Slovenije. Je zibelka raznolike
in netipične zgodovinske dediščine, ki je s svojim vplivom izoblikovala Belo krajino v
kulturno in etnično specifično pokrajino, primerno za razvoj turizma. Poseljenost je
osredotočena na treh večjih mestih, Metlika, Črnomelj, in Semič, pokrajino pa
označuje tudi obmejna reka Kolpa.
Bela krajina, kot turistična destinacija, je edinstvena po svoji naravni in kulturni
dediščini ter moţnostih za sprostitveni turizem. Je eden največjih potencialov
območja, predvsem za razvoj turistične ponudbe. Problem v Beli krajini je, da
primanjkuje promocije, oglaševanja, nastanitvenih zmogljivosti, slabe cestne
povezave pa odvrnejo marsikaterega turista. Kljub temu pa lahko ugotovimo, da
prebivalci ostalih regij v Sloveniji premalo poznajo Belo krajino. Problem je tudi
neodkrita turistična vaba, ki bi zdruţila obstoječe razdrobljene proizvode v celovito
ponudbo. Management turističnih območij in turistični proizvodi v Beli krajini so v
začetnih fazah razvoja. Sprejet je bil Regionalni razvojni program jugovzhodne
Slovenije 2007 – 2013, s katerim so navedene razvojne moţnosti, cilji, itd., za
prestrukturiranje, izboljšanje te regije. Razvojni načrt in usmeritve slovenskega
turizma 2007-2011 (v nadaljevanju RNUST 07-11) na nacionalnem nivoju pripravlja
in izvaja turistična politika oziroma usmeritve za nadaljnji razvoj.
Zavedamo se, da je potrebno še veliko postoriti, spremeniti, vloţiti ogromno znanja,
dela in poiskati ustrezne rešitve, ideje, ki nam omogočajo dodatne koristi, s ciljem
izboljšanja rezultatov poslovanja turizma v Beli krajini.
Odločila sem se, da bom v svoji diplomski nalogi pod drobnogled vzela turistično
destinacijo Bele krajine in navesti po čem je prepoznavna Bela krajina kot turistična
destinacija. S pomočjo anketnega vprašalnika sem izvedla raziskavo, ki mi bo
pomagal ugotoviti, koliko je Bela krajina kot turistična destinacija zanimiva ostalim
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regijam, način promoviranja in predloge za izboljšanje trenutnega stanja. Področje
raziskovanja je iz vsake regije v Sloveniji. Oblikovala pa sem nekaj hipotez, ki so me
vodile skozi obravnavo in s pomočjo analize ankete sem jih potrdila ali zavrnila.
Hipoteze so naslednje:
Trditev, da je Bela krajina manj zanimiva prebivalcem drugih regij Slovenije.
Ocenjujem, da manj kot polovici (50%) anketiranim Bela krajina ne bo
zanimiva.
Trditev, da je promocija Bele krajine in oglaševanje še vedno slaba.
Predvidevam, da turisti ali obiskovalci, ki obiščejo Belo krajino, največkrat
pridejo zaradi počitnic.
Trditev, da turiste najbolj pritegnejo naravne vrednote, šport in rekreacija.
Predvidevam, da turisti ali obiskovalci, ki obiščejo Belo krajino, najmanj bivajo
v hotelih.
Trditev, da so prebivalci ostalih regij slabo seznanjeni s posamezni elementi
turistične ponudbe Bele krajine.
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Namen diplomske naloge je predstaviti Belo krajino in njene razvojne moţnosti,
evidentirati ter opisati trenutno turistično ponudbo Bele krajine in ugotoviti njeno
prepoznavnost po ostalih regijah v Sloveniji, s pomočjo anketnega vprašalnika.
Analizirati nekatere statistične podatke in jih primerjati med občinama Semič in
Črnomelj.
Z raziskavo ţelim proučiti ter kritično oceniti stanje in raven turistične ponudbe v Beli
krajini. S končnim ciljem prispevati k razvoju in iskati nove moţnosti za prihodnji
razcvet turizma.
1.3 METODE DELA
V diplomski nalogi bom uporabila predvsem deskriptiven pristop. V okviru tega
pristopa sem uporabljala sledeče metode:
- metodo deskripcije,
- zgodovinsko metodo,
- komparativno metodo,
- kompilacijo,
- anketo.
Za izdelavo diplomskega dela sem uporabljala predvsem podatke pridobljene na
različnih spletnih straneh, razvojnih planih, ustnih virov in ankete. V manjši meri pa
sem uporabljala podatke, ki sem jih zbrala s pomočjo literature (revije, knjige…) in
jih predstavila v opisni, tabelarični in slikovni obliki.
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1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Zaradi boljše predstavitve podatkov je diplomska naloga razdeljena na 5 delov.
V prvem delu naloge bom najprej predstavila turizem in njeno zgodovino. Nato bom
podrobno predstavila Belo krajino, zgodovino, narečje, prometno infrastrukturo ter
opis mest kot občin v sedanjem času.
V drugem delu bom prikazala statistično primerjavo občine Črnomelj z občino Semič.
Tukaj bom analizirala in primerjala statistične podatke po socialnem in geografskem
področju, primerjala bom kapacitete leţišč ter nočitve v obdobju od leta 2006 do
2008. V tem delu sem se srečala z nekaterimi teţavami. Problem se je pojavil pri
pridobivanju statističnih podatkov o nočitvah turistov, tako v eni kot v drugi občini.
Uradni podatki o nočitvah in kapacitetah, ki so zajeti v Statističnem uradu, niso
realni, saj jim turistično informacijski center pošilja samo tiste podatke, ki jih sprejme
od lastnikov turističnih objektov. Vendar večina lastnikov tega ne pošilja, saj jim tako
ni potrebno plačati turistične takse občini. Ker sem hotela pridobiti resnične podatke,
sem se obrnila na občino Črnomelj.
V tretjem delu naloge bom prikazala analizo turistične ponudbe, ki sem jo razdelila na
osnovno, dopolnilno turistično ponudbo in analizo primarne ponudbe.
Pod osnovno ponudbo sem vključila gostinske nastanitvene obrate, gostinske
prehrambene obrate, galerije domače obrti in vinogradništva.
Pod dopolnilno turistično ponudbo sem vključila pestro ponudbo športa in rekreacije,
ki jo ponuja Bela krajina svojim obiskovalcem v vseh letnih časih. Poleg tega sem
podrobneje opisala seznam pomembnejših prireditev, ki potekajo v Beli krajini.
Analizo primarne ponudbe pa bom razdelila na naravne in kulturne znamenitosti.
V četrtem delu naloge pa bom na kratko predstavila turistične produkte, ki se delijo
na klasične in tematske izlete, to so enodnevni in dvodnevni izleti in kmečki turizem.
Poleg tega sem vključila tudi organiziranost turizma v Beli krajini, podrobneje pa bom
predstavila izbor trţenjskih orodij ter kakšno strategijo razvoja ima RIC Bela krajina.
Peti del zajema analizo ankete o zanimivosti Bele krajine kot turistične destinacije.
Odgovorila pa bom tudi na zastavljene hipoteze, ki bodo podane na podlagi
pridobljenih rezultatov analize vprašalnika in lastnih mnenj. Anketni vprašalnik sem
izvedla na področju celotne Slovenije oziroma iz vsake posamezne regije, rezultate
sem analizirala ter jih predstavila v opisni in grafični obliki.

3

2 TURIZEM

2.1. ZGODOVINA TURIZMA
Turizem so poznali ţe v stari Grčiji in Rimu, kjer so glavni razlogi potovanja bili
rekreativni, kulturni, verski, poslovni in zdravstveni motivi. Stalnica je ostal skozi
stoletja, vse do današnjega časa. Pravi razvoj turizma pa se je kljub dolgi zgodovini
začel po drugi svetovni vojni, ko se je realno povišal narodni in osebni dohodek,
delavci so dobili daljši prosti čas in plačani letni dopust, začele so se razvijate
prometne povezave in prometna sredstva, obnovljena je bila materialna osnova
turistične ponudbe, (Planina, 1993, str. 35).
Po drugi svetovni vojni število turistov narašča iz leta v leto. Tako so v letu 1960 v
Sloveniji našteli 774.000 turistov in 2.289.000 nočitev, v letu 1998 pa ţe 1.799.000
turistov in 6.295.000 nočitev, (Zorko, 1999, str. 181).
Vse hitrejši razvoj turizma po svetu in tudi v Sloveniji kaţe, da ta gospodarska
panoga postaja vse bolj pomemben del narodnega gospodarstva. Da bi sploh lahko
začeli govoriti o turizmu in njegovi promociji, pa je turizem potrebno opredeliti.
Prvo splošno uporabno definicijo turizma sta leta 1942 oblikovala Hunziker in Krapf,
pravi pa: » Turizem je celota odnosov in pojavov, ki izvirajo iz potovanja in bivanja

tujcev v nekem kraju, če to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni vezano s
pridobitno dejavnostjo. »
Ta definicija šteje kot turiste samo tuje drţavljane, ki pridejo na obisk v drugo deţelo
zaradi počitka. Razvoju turizma so sledile tudi popravljene in razširjene definicije
turizma, ki kot turista štejejo tudi domače drţavljane, ki pridejo v drug kraj zaradi
različnih nagibov, ne samo zaradi počitka in brezdelja. Iz definicij lahko razberemo,
da kot turisti še vedno niso všteti gostje, ki preţivljajo prosti čas in počitnice v kraju
svojega stalnega bivališča. Vse večji pomen gostov, ki preţivljajo počitnice v svojem
domačem kraju, bo narekoval sprejetje nove definicije turizma, ki kot turista
opredeljuje tudi gosta, ki preţivlja prosti čas na področju svojega stalnega bivališča.
2.2 OPREDELITEV POJMOV

TURIZEM – je pojem, pod katerim običajno razumemo potovanje zaradi razvedrila,
oddiha ter njegove spremljajoče dejavnosti. Turizem se razvija tam, kjer je dobro
razvita gospodarska dejavnost na nivoju gospodarstva in industrializacijskega razvoja
po nastanku prvih cest, trgovin, odličnih razmer za preţivetje. Potujemo lahko na več
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načinov. Prvi je individualni, drugi je preko turističnega centra oz. agencije ali sluţbe
potovanja s turizmom, (Wikipedia, 6.12.2008).
TURISTIČNI KRAJ – kot turistični kraj se obravnava kraj, ki nudi:
1. privlačne moţnosti za bivanje (naravne lepote, zdravilne vrelce, razne kulturne
in zgodovinske spomenike, športne in zabavne prireditve…),
2. komunikacijske moţnosti (moţnost dostopa, prometne zveze…),
3. receptivne moţnosti (nastanitveni objekti s spremljajočimi trgovinskimi,
obrtniškimi, poštnimi in drugimi storitvenimi objekti, parki, sprehajališča,
kopališča…).
Turistične kraje pa dalje delimo na:
glavno mesto Slovenije – Ljubljana,
zdraviliške kraje,
obmorske kraje,
gorske kraje,
druge turistične kraje,
druge kraje.
TURIST – turist je oseba, ki v kraju, ki ni njegovo stalno prebivališče, prenoči vsaj
eno noč v gostinskem ali kakem drugem nastanitvenem objektu, in sicer zaradi
počitka ali rekreacije, zdravja, študija, športa, religije, druţine, dela, javne misije ali
shoda. Turisti se nadalje delijo na:
1. domači turist – je oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki začasno prebiva
v kakem drugem kraju v Sloveniji in tam prenoči vsaj za eno noč v gostinskem
ali drugem nastanitvenem objektu;
2. tuji turist – je oseba, ki je prišla iz tujine in se začasno nastanila v kakem
drugem nastanitvenem objektu; tujim turistom se določa pripadnost po
potnem listu.
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3 PREDSTAVITEV BELE KRAJINE
Slika 1: Slovenija

Vir: Bela krajina, 09.01.2009
Slika 2: Bela krajina

Vir: Bela krajina, 09.01.2009

Bela krajina leţi na skrajnem jugovzhodu Slovenije z najjuţnejšo točko drţave v
naselju Kot pri Vinici. Ob prihodu se nam odpre pogled na razgiban belokranjski
kraški ravnik, obdan z višjimi kraškimi enotami: Gorjanci, Kočevskim Rogom in
Poljansko dolino. Če se na belokranjski ravnik ozremo z višjega obrobja, je videti kot
enolična pokrajina, iz katere so vidni osamelci. Ko se vozimo po njej, kaj hitro
opazimo njeno razgibanost. Je deţela s površino 594 km2 in povprečno nadmorsko
višino 232,3 m. Bela krajina ima 226 naselij z več kot 26.000 prebivalci. Ob
razmeroma toplem podnebju ima Bela Krajina relativno veliko padavin, vendar so
količine znotraj pokrajine različne. Tu je celinsko podnebje z dolgimi toplimi poletji in
hladnimi zimami, čuti pa se vpliv Mediterana. Letna povprečna temperatura znaša
10,5 0C, povprečno najvišja temperatura znaša 15,7 0C, povprečno najniţja pa 5,9 0C.
Za Belo krajino so značilni steljniki, ki se menjavajo s kulturnimi in gozdnimi
površinami, belo brezo in brinom. Drugi atraktiven element v prirodi Bele krajine so
vinogradi, ki se pojavljajo od 400 do 450 m nadmorske višine nad mejo toplotne
inverzije.
V smislu gospodarstva so v preteklosti prevladovale kovinskopredelovalna,
elektronska, lesnopredelovalna, prehrambena in tekstilna industrija. Danes se Bela
krajina ob celostnem gospodarskem razvoju usmerja tudi v razvoj turizma. Razume
ga kot način ţivljenja, saj izkorišča iz preteklosti priznano gostoljubnost in odprtost
lokalnega prebivalstva, s čimer poudarja turistično dostopnost skupinam in tudi
slehernemu posamezniku.
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Bela krajina ima bogato kulturno dediščino. Hrani obilo ljudskih plesov, pesmi,
običajev in obredov, ki jih obuja med tradicionalnimi prireditvami. Poudarimo domačo
obrt in ljudsko izročilo, ki ga še vedno ohranjajo in negujejo posamezniki in društva.
Daleč na okoli so znane belokranjske pisanice, drsanke in belokranjske vezenine, ki
dajejo pečat Beli krajini in s tem še bolj obogatijo njeno prepoznavnost drugod po
Sloveniji in svetu.
Bela krajina je razvito podeţelje, prepleteno z vinogradi in steljniki v objemu
mogočnih belih brez in čiste reke Kolpe. Obiskovalce tu preţene stres in naporen
utrip sodobnega ţivljenja, saj mu dobrosrčnost ljudi in neokrnjena narava kličeta
DOBRO ZA OBA …
Slika 3: Logo in slogan turistične destinacije »Bela Krajina, dobro za oba «

Vir: Razvojno informacijski center Bela krajina, 6.12.2008

3.1 ZGODOVINA BELE KRAJINE
Od prazgodovine do danes
Na Dolenjskem in v Beli krajini je ohranjenih veliko dokazov o prazgodovinski
poselitvi, v Trebnjem pa je bila v rimskem času edina vojaška postojanka.
Neprecenljive arheološke najdbe, izjemne ornamentirane bronaste posode - situle,
oroţje, keramično posodje in nakit hrani Dolenjski muzej v Novem mestu.
Slovanska plemena, predniki današnjih Slovencev, so se tu naselila v 6. stoletju. Po
pokristjanjenju v 9. stoletju so slovenske pokrajine postale del t.i. velikega rimskega
cesarstva. V njegovem okviru so v srednjem veku začele nastajati deţele Štajerska,
Goriška in Kranjska. Tudi velik del Dolenjske in Bele krajine se je v 13. stoletju
izoblikoval v samostojno deţelo, znano pod imenom grofija v Slovenski marki in
Metliki, a je bila v začetku 16. stoletja priključena Kranjski.
V 15. in 16. stoletju so se vrstili turški vpadi na ta del slovenskega ozemlja, zato so
gradovi, mesta in cerkve dobili obzidja in vogalne branike. Čeprav je slovenske
deţele istočasno pretresala še verska reformacija, pa ima slovenska knjiţevnost svoje
korenine prav v času protestantizma in razsvetljenstva in se je na tem območju
razcvetela v 19. stoletju. Po letu 1804 so bile slovenske deţele vključene v avstrijsko
cesarstvo, ki je razpadlo leta 1918.
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Cerkev je skozi stoletja igrala pomembno vlogo v ţivljenju te deţele, zato dajejo
cerkve značilen pečat dolenjski krajini. Večina cerkva je iz srednjega veka, o čemer
pričajo arhitekturne ostaline in številne gotske freske. Veliko cerkva, zlasti njihove
notranjščine in zvonike, so po zmagi protireformacije v 17. stoletju temeljito prezidali
in na novo opremili. Gotske cerkve so se ohranile v Šentrupertu, Pleterjah in na
Mirni, med baročnimi pa je pomembna romarska cerkev na Veseli gori, (Območna
gospodarska zbornica Novo mesto, 2004, str. 3).
Še pred desetletji je vladala tod okoli prava siromaščina in ljudje so v splošnem
pridelali komaj toliko, da so se prerinili skozi ţivljenje. Pa je vendar kljub revščini tudi
ta del belokranjske zemlje dal ljudi, ki so prispevali svoj deleţ v zakladnico slovenske
lepe besede, znanosti, glasbe in umetnosti. Ljudi, ki so prispevali svoj deleţ tudi k
svobodi in uresničevanju boljšega jutrišnjega dne, (Dular, 1971, str. 59).
Vendar je Bela krajina zaradi svoje posebne zgodovine, zavoljo svoje mehke lepote in
vsega, kar tu lahko najde neprezahtevno srce, zadrţala domačine in privabila druge
rojake, tudi tujce. Morda boste Belo krajino obiskali tudi vi. Morda boste prišli na tak
dan, ko vam bodo domačini zapeli svoje starosvetne pesmi, vam zaigrali na svirel,
muzike, gudalo in tamburice, ko bodo prikazali zelenega Jurija, kresnice in druga
obredja, zaplesali z vami v kolu, vam zavrteli janjca na raţnju in nazdravili z majoliko
drašičana ali metliške črnine. Kjer boste lahko poskusili belokranjsko pogačo in
prigriznili orehe, jeseni pa vas bosta čakala grozdje in pečen kostanj. Vsega bo po
malo in vsega dovolj, čudovite naravne lepote v vseh letnih časih danes ponuja Bela
krajina med Gorjanci in Kolpo, (Dular, 1986, str. 6).
3.2 NAREČJE
Narečje je »socialna zemljepisna zvrst z razmeroma velikim številom samosvojih

lastnosti na vseh jezikovnih ravninah, posebno v glasoslovju, tipu naglasa, stavčni
fonetiki, naglasnem mestu, posebnih oblikah in do neke mere tudi v besedah in
skladnji.« (Toporišič 1992, str. 122)
V Sloveniji poznamo zelo veliko narečij, le – teh je namreč več kot 50 in tako je
slovenščina eden od narečno najbolj slovanskih jezikov. Na podlagi podrobnosti so
razdeljena v sedem narečnih skupin: panonska, štajerska, koroška, dolenjska,
primorska, gorenjska in rovtarska. Toporišič govori še o 8. narečni skupini, kočevski,
vendar se jezikoslovci s tem ne strinjajo.
Dolenjska narečna skupina velja za zelo raznorodno narečno skupino. V osnovi se
deli na zahodna in vzhodna narečja. Omejila se bom na vzhodno dolenjsko narečje.
K dolenjski narečni skupini spadajo (na podlagi Karte slovenskih narečij):
- dolenjsko narečje,
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-

severno in juţno belokranjsko narečje (šokarski govor, črnomaljski govor,
metliški govor)
kostelsko narečje,
kočevsko (ni narečje, je govor).

Kot je razvidno iz delitve dolenjske narečne skupine, spada Bela krajina v severno in
juţno belokranjsko narečje (Absolventi slovenskega jezika s knjiţevnostjo na PefMB,
07.01.2009).
Tabela 1: Primeri izrazov oziroma popačenk iz Bele krajine
izraz - popačenka
rena
flaţa
debelača
kosn
nepri
nezi
valje
štala

pomen
izraz - popačenka
pokrovka
divanit
steklenica
došel
koruza
polje
omara
ladelc
iti naprej
loza
iti nazaj
kozule
takoj
zeki
hlev
špajza
Vir: Obisk pri sorodnici.

pomen
pogovarjati se
prišel
potem
predal
gozd
stročji fiţol
zakaj
shramba

3.3 PROMETNA INFRASTRUKTURA
Ţe iz raziskave s pomočjo ankete, ki sem jo izvedla, je razvidno, da je obstoječa
cestna infrastruktura, ki vodi v Belo krajino, na precej slabi ravni. Cesta, ki povezuje
Ivančno Gorico, Ţuţemberk in Črnomelj, ki je obenem turistična cesta, je v nekaterih
delih v zelo slabem stanju, določeni odseki pa so še vedno v postopku rekonstrukcije.
Cesta med Novim mestom in Uršnimi Selami je v stanju, ki nikakor ne bi premogla še
več prometa, kot ga ima sedaj. Enako velja za cesto Novo mesto skozi Dolenjske
Toplice v navezavi na turistično cesto iz smeri Ivančne Gorice. Ostaja le cesta iz
smeri Novo mesto – Metlika preko Gorjancev, ki pa je ţe sedaj močno obremenjena s
tovornimi vozili v smeri proti mejnemu prehodu Metlika. Promet se tukaj zaradi
vijugaste ceste pogosto odvija zelo počasi, kar še dodatno povečuje zastoje. Res da
se Bela krajina nahaja za Gorjanci; v zimskem času se dogaja, da je za kakšen dan
skoraj nedostopna deţela, vendar je še vedno v Sloveniji. Zaradi takšnih primerov bi
moralo ministrstvo za promet čimprej ukrepati in izboljšati prometne razmere na
omenjenem območju Slovenije.
Trenutno najpomembnejše za Belo krajino se mi zdi izgradnja boljše prometne
povezave z Novim mestom in Ljubljano, saj so vse trenutne povezave z Novim
mestom in Ljubljano, tako cestne kot ţelezniška, v izrednem slabem stanju. Potrebno
bi bilo tudi posodobiti ţelezniško infrastrukturo, urediti prometna vozlišča in
kolesarske poti ter razvijati javni potniški promet.
Hitra cesta bi prinesla boljše pogoje za poslovanje in predvsem večjo mobilnost
prebivalstva pri vsakodnevni voţnji na delo v Novo mesto, Ljubljano ali druge kraje.
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Ko bo to uresničeno, se bo kljub temu Bela krajina morala še naprej truditi dvigniti
gospodarstvo na višjo raven, za kar ima vsekakor vse pogoje, potrebuje le ustrezno
strokovno urejanje regionalne politike.
Veliko razvojno priloţnost za dolenjsko regijo vidimo v tretji razvojni osi, ki je po
načrtih sedanje vlade eden največjih drţavnih projektov prihodnjih obdobij. Gradnja
drţavne ceste med avtocesto A2 Ljubljana-Obreţje pri Novem mestu in mejo z
Republiko Hrvaško (3. razvojna os – juţni del), je izdelana skladno s programom
priprave drţavnega lokacijskega načrta, ki je v sklopu Študije variant s predlogom
najustreznejše variantne rešitve za gradnjo drţavne ceste. V tej študiji je obravnavan
juţni del tretje razvojne osi, ki sega od priključka na A2 pri Novem mestu do meje z
Republiko Hrvaško v Metliki, oziroma na Vinici, ki je po mojem mnenju za Belo
krajino zelo pomembna, saj bi tako bil omogočen hitrejši in bolj uravnoteţen
gospodarski razvoj celotne regije. Tretja os je ocenjena na 1,2 milijarde evrov,
vendar bo znesek bistveno večji. Sredstva naj bi šla iz drţavnega proračuna in
evropskih skladov. Kdaj pa se bo ta izgradnja in posodobitev začela, pa je vprašanje
časa (GOV, 08.01.2008).
Slika 4: Predlog najustreznejše variantne rešitve za gradnjo drţavne ceste med avtocesto
A2 Ljubljana – Obreţje pri NM in mejo z Republiko Hrvaško

Vir: GOV, 08.01.2009
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4 PREDSTAVITEV OBČIN
Bela krajina je del Slovenije, ki leţi ob meji s Hrvaško. Sestavljajo jo občine Črnomelj,
Metlika in Semič. Na severu meji na Gorjance, na vzhodu in jugu jo omejuje reka
Kolpa, ki predstavlja drţavno mejo s Hrvaško, na zahodu pa meji na Kočevsko –
Roško hribovje in Poljansko goro, (Konda, 2003, str. 128).
4.1 OBČINA ČRNOMELJ

Slika 5: Črnomelj

Vir: Razvojno informacijski center Bela krajina, 08.01.2009

Mesto Črnomelj je največje mesto v Beli krajini in zato tudi njeno središče. Staro
mestno jedro stoji na pomolu v tesnem okljuku rek Lahinje in Dobličice na nadmorski
višini 156 metrov. Je prometno kriţišče Bele krajine, saj se v njem odcepijo ceste
proti Metliki, Semiču in naprej proti Dolenjskim Toplicam, v smeri drţavne meje pa
proti Adlešičem, Gribljam, Vinici ali prek Starega trga ob reki Kolpi do Kočevja.
Arheološka najdišča iz prazgodovinske, antične in srednjeveške dobe pričajo, da je
bilo to ozemlje naseljeno ţe zelo zgodaj. V osrčju mestnega jedra so našli sledove
naselja in grobišča iz ţelezne dobe ter odkrili staroslovenske grobove, ki izvirajo iz
10. in 11. stoletja. V 12. stoletju najdemo prve jasne zgodovinske podatke o mestu.
Leta 1165 je sezidal Oton Kraški na mestu, kjer danes stoji Stoničeva hiša grad in ga
imenoval Črnomelj. Prvič ga pisni viri omenjajo ţe 1228 leta z imenom Schirnomel.
Čez slabih petdeset let, natančneje leta 1277, so naselje, nastalo okrog gradu,
povzdignili v trg. Leta 1407 je dobilo mestne pravice in postalo mesto Črnomelj. Leta
1914 zgrajena ţelezniška proga Novo mesto - Karlovac.
V Črnomlju so bili postavljeni temelji nove slovenske drţavnosti. Spomenik NOB na
Gričku nad mestom je postavljen 1250-tim padlim borcem in ţrtvam fašističnega
nasilja v drugi svetovni vojni iz Bele krajine. Med NOB je v Črnomlju, svobodnem
mestu v svobodni Beli krajini, delovalo več političnih, znanstvenih in kulturnih
ustanov in institucij. Na to nas spominjajo spomeniki in plošče. Po osvoboditvi se je
začelo mesto gospodarsko in kulturno dvigati z nastajajočo mlado industrijo: strojno,
lesno, prehrambeno, tekstilno in nastajajočimi novimi ter razvijajočimi obstoječimi
kulturnimi in vzgojnimi ustanovami. Vse to je imelo za posledico, da se je mesto
začelo tudi urbanistično širiti. Mesto se je kot središče občine razvilo v industrijsko,
trgovsko, prometno in kulturno središče, ki danes šteje okrog 6.000 prebivalcev.
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Najpomembnejša panoga je vinogradništvo, kateri sledita sadjarstvo in ţivinoreja.
Vse bolj pomembna panoga postaja tudi turizem, ki pa ga, ne ţelijo vezati izključno
na dva krajinska parka v občini, Kopo in Lahinjo. Več kot polovico občine je
poraščene z gozdom (Občina Črnomelj, 09.01.2009).
Zanimiva pa je tudi Maleričeva hiša – hiša belokranjskih rokodelcev, v kateri
razstavljajo in prodajajo izdelke domače obrti (belokranjske pisanice, drsanke, svitke,
itd.). Utrinke ţivljenja Črnomaljcev si je mogoče ogledati v muzejski zbirki v gradu.
Ob koncu potepa se prileţe belokranjsko vino, ki ga postreţejo v Črnomaljski kleti.
Razlog več, da verjamemo sloganu Bela krajina – dobro za oba.
Slika 6: Grb Črnomelj

Vir: Kam, 10.12.2009

Tabela 2: Statistični prikaz Občine Črnomelj po področjih
PODROČJE
Površina
Prebivalcev skupaj
moški
ţenske
Povprečna starost
Stanovanjske površine
gospodinjstev
druţin
Delovno aktivnih
brezposelnih
Študentov

VREDNOST
339,7 km2
14.580
7.202
7.378
38,99 let
29,45 m2 /osebo
4.757
3.998
6.927
956
462

Vir: Popis prebivalstva 2002, Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana
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4.2 OBČINA METLIKA
Slika 7: Metlika

Vir: Občina Metlika, 09.01.2009

Leta 2005 je Metlika praznovala 640 letnico mestnih pravic - leta 1365 je namreč
dobila vnovič potrjene mestne pravice od goriško-tirolskega grofa Albrehta IV. To pa
seveda pomeni, da je naselje samo mnogo starejše in tudi imenovalo se je drugače.
Še v 14. stoletju se je imenovalo Novi trg. Metlika se prvič omenja leta 1228, vendar
ne kot naselje, marveč kot pokrajina. Metliško območje je bilo poseljeno ţe v bakreni
dobi, najdbe iz pozne bronaste in ţelezne dobe ter iz rimskih časov pa dokazujejo, da
je območje kontinuirano poseljeno ţe nekaj tisoč let. Skupaj s celotno Belo Krajino je
tudi Metlika vse do druge polovice 12. stoletja pripadala Hrvaški, dokler metliškega
ozemlja in zaledja ni osvojil Albert Višnjegorski in razglasil Kolpo za mejno reko
Kranjske.
Kot metliška marka je bila mestu zaupana skrb za obrambo Kranjske pred Turki v 15.
in 16. stoletju, vendar je imelo mesto v tem pogledu bolj malo uspeha. Niti samo
mesto se ni (z)moglo ubraniti pred Turki. Kar 16 krat so Turki oplenili mesto, v
povprečju na vsakih 10 let. Nekaj krivde za to je treba pripisati tudi neugodni legi, saj
brez pravih naravnih ovir obramba enostavno ni bila mogoča, za razliko od Črnomlja,
ki ga je varovala belokranjska reka Lahinja. Poleg Turkov so mesto »tepli« tudi
poţari, najhujši med njimi leta 1705 je mesto skoraj izbrisal s površja zemlje; precej
temeljit poţar je doletel Metliko tudi leta 1795. Zato seveda ni čudno, da so prav
Metličani prvi v Sloveniji leta 1869 ustanovili poţarno obrambo in da je Metlika tudi
še danes sedeţ Gasilskega muzeja Slovenije.
Leta 1865 je bila v Metliki ustanovljena prva čitalnica in tudi prva posojilnica in
hranilnica na območju Bele Krajine in Dolenjske. V vmesnem času je bila Metlika kar
3 stoletja pomembna furmanska postaja - od uvedbe javne pošte med Ljubljano in
Karlovcem (leta 1588) pa vse do tik pred prvo svetovno vojno, ko je skozi Metliko
stekla ţelezna cesta Ljubljana - Karlovac. Med pomembnejšimi ustanovami, tudi v
slovenskem merilu, je treba omeniti tudi Belokranjski muzej, ki domuje v metliškem
gradu z letnico 1365 na vhodu in od te letnice do leta 2005 je točno 640 let. V
Belokranjskem muzeju je zbrano arheološko, etnografsko in kulturnozgodovinsko
gradivo cele regije. K muzeju spadajo tudi vinarska zbirka, spominska zbirka kiparja
Alojza Gangla in njegovega nečaka Engelberta Gangla - oba sta bila rojena v Metliki.
Muzej skrbi tudi za muzejsko zbirko v Semiču, za spominsko sobo Otona Ţupančiča in
Otona Berkopca v Vinici. Cerkev sv. Nikolaja se prvič omenja ţe leta 1334. Leta 1759
so jo povsem obnovili po zgledu ljubljanske kriţniške cerkve in je dobila baročni
značaj. K farni cerkvi sv. Nikolaja spada tudi podruţnica Tri fare v Rosalnicah.
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Slika 8: Metliški grb

Vir: Kam, 09.01.2009

Občina meri 108,9 km2, kar predstavlja 18,17% Bele krajine, in šteje 59 naselij s
pribliţno 8300 prebivalci. Edino mesto v občini je Metlika, ki je bilo ves čas osrednji
kraj v občini in je tudi danes gospodarsko, upravno-politično in kulturno središče
občine ter ima okrog 4000 prebivalcev. Mesto Metlika leţi na nadmorski višini 166 m
in je ob magistralni cesti Novo mesto - Karlovac oddaljeno le kilometer od slovenskohrvaške meje. Tudi nova drţavna meja ni prekinila dnevnih migracij in stikov med
prebivalci na obeh bregovih Kolpe, seveda pa so se morali ljudje privaditi na
spremembe, ki so jih prinesli novi zakonski predpisi in meja. Tako je dnevna
migracija delovne sile v Metliko še vedno velika, saj je v naših podjetjih še pribliţno
700 delavcev iz Hrvaške (GOV, 09.01.2009).
Bela krajina, kot tudi Metlika, je zanimivo stičišče narodov in kultur, kjer je slovenska
kultura prihajala v stik s sosednjo Hrvaško. Zaradi tega je ohranila Bela krajina
svojstveno podobo običajev in navad.
4.3 OBČINA SEMIČ
Slika 9: Semič

Vir: Razvojno informacijski center Bela krajina, 09.01.2009

"Vesel moj dom je. Ko se pozlatijo
v jesenskem soncu semiške gorice,
so lepe kakor pravljične kraljice,
pripravljene na veliko gostijo."
Tako je v nekaj besedah naš priznan pesnik Lojze Krakar opel Semič. Semič oziroma
»Šokarija« kot jo imenujejo Belokranjci, meri 147 m2 kar predstavlja 0,7% celotnega
slovenskega ozemlja, šteje 3.865 prebivalcev in ima 47 naselij. 66% občine prekriva
gozd, preostalo pa je plitvi vrtačasti kraški svet s steljniki, travniki in njivami, Semiško
goro pa so Semičani zasadili z vinsko trto. Na Gabru se od magistrale odcepi cesta v
dolino in prav na dnu leţi središče naselja Semič. Razteza se na severnem, prisojnem
robu Bele krajine v vznoţju Kočevskega Roga in obronkov Gorjancev. Je ena izmed
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občin poleg Črnomlja in Metlike. Ime je dobil po rodu Semeničev, ki je ţivel v
srednjem veku. Malo niţje od prvotnega prebivališča Semeničev pa danes stoji
priznan hrib Smuk, ki je ena izmed iztočnic turizma, poleg Mirne gore, Planine in
smučarskega centra Bele. V središču Semiča je cerkev Sv. Štefana, ki je bila prvič
omenjena leta 1228. Sam Semič pa se omenja v začetku 13. stoletja, ko je po Beli
krajini gospodaril Henrik Adeški. S podrobnejšo zgodovino kraja in z naravovarstveno
zbirko Bele krajine obiskovalce seznanja semiška Krajevna muzejska zbirka (Občina
Semič, 9.1.2009).
Iz Semiča je najlepši pogled na Semiško goro, zasejano z vinsko trto. Spomladi, ko
pa sonce preţene sneg s prisojnih pobočij, si vrhovi (Smuk, Mirna gora...) nadenejo
zeleno kapo. Semič je znan po dobrem vinu, bogatem kulturnem izročilu (Semiška
ohcet), ki se prireja vsako leto meseca julija ter kulinarika, ki je še en argument več
postanku turistom v naš z vinogradi in belimi brezami prepleten Semič.
Slika 10: Grb občine Semič

Vir: Kam, 09.01.2009

Občina Semič je s svojo naravno in kulturno dediščino pravi raj za tiste, ki si ţelijo
miru in sprehodov po naravi. Turisti tu ne bodo srečali mnoţice ljudi in ne bo jih motil
vsakodnevni hrup. Semiški konec je namreč prijazen, miren in poln zanimivih pristnih
dogodivščin in običajev, ki popestrijo turistično ponudbo kraja.

15

5 STATISTIČNA PRIMERJAVA OBČINE ČRNOMELJ Z OBČINO
SEMIČ

5.1 PRIMERJAVA PO SOCIALNEM IN GEOGRAFSKEM PODROČJU OBČIN
ČRNOMELJ IN SEMIČ
Tabela 3: Statističen prikaz občin Črnomelj in Semič po področjih
PODROČJE
Št. prebivalcev skupaj
moški
ţenske
Št. gospodinjstev
Št. druţin
Št. delovno aktivnih
Št. brezposelnih
Št. študentov
Vir: Statistični

ČRNOMELJ
Deleţ v %
SEMIČ
Deleţ v %
14.580
100
3.710
100
7.202
49
1.809
49
7.378
51
1.901
51
4.757
1.203
3.998
1.037
6.927
48
1.805
48
956
14
226
13
462
3
148
4
urad Republike Slovenije, popis prebivalstva 2002

V tabeli 3 sem prikazala podatke iz popisa prebivalstva v letu 2002 za različna
področja dveh sosednjih občin.
Razvidno je, da ima Črnomelj več prebivalstva. Posledica tega je, da je število večje
na vseh obravnavanih področjih, kar dokazujejo tudi odstotki. Razlika je tudi v številu
študentov, ker ima občina Črnomelj moţnost višješolskega izobraţevanja.
Graf 1: Statistična primerjava popisa za leto 2002 Občin Črnomelj in Semič
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V grafu 1 je razvidno, da je imela občina Črnomelj več prebivalcev kot občina Semič
in posledično večje število ţensk, moških ter druţin. Tudi število brezposelnih glede
na število prebivalcev je bilo za malenkost večje kot v občini Semič, vendar je stopnja
brezposelnosti niţja glede na število prebivalcev. Ravno tako ima občina Črnomelj
več študentov.
Tabela 4: Statistični prikaz občin Črnomelj in Semič po področjih
PODROČJE
ČRNOMELJ
SEMIČ
Površina
339,7 km2
146,7 km2
Povprečna starost
38,99 let
39,03 let
2
Stanovanjske površine
29,45 m / osebo
30,03 m2 /osebo
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, popis prebivalstva 2002

Občina Črnomelj je po površini večja od občine Semič, povprečna starost je bila za
malenkost niţja (za tri mesece) in ima manjšo stanovanjsko površino po osebi. Iz
tega sledi, da sta občini po opazovanih parametrih tesno skupaj.

5.2 TURISTIČNE KAPACITETE V OBČINAH ČRNOMELJ IN SEMIČ
Tabela 5: Statistična primerjava leţišč občin Črnomelj in Semič v letu 2007
NASTANITVENI
OBJEKT
Hoteli
Gostilne s prenočišči
Sobodajalci
Turistične kmetije z
nastanitvijo
Avtokampi in šotorišča
Planinske koče in
domovi
SKUPAJ

ČRNOMELJ

SEMIČ

22
39
34
114

Črnomelj
%
3%
6%
5%
17%

220
227

34%
35%

656

0
0
0
11

Semič
%
0%
0%
0%
10%

ŠTEVILO
LEŢIŠČ
22
39
34
125

Število
leţišč %
3%
5%
4%
16%

0
98

0%
90%

220
325

29%
43%

100%
109
100%
Vir: TIC Bela krajina, 09.01.2009

765

100%

V tabeli 11 sem prikazala število leţišč v turističnih nastanitvenih objektov po
posamezni občini leta 2007. Iz tabele 5 je razvidno, da imamo v občini Črnomelj in
Semič na voljo 765 leţišč, od tega je 195 leţišč stalno zasedenih (Center šolskih in
obšolskih dejavnosti – CŠOD Radenci in Dom lipa, Dom Marindol) in se za turiste
koristijo predvsem v poletni sezoni. V občini Semič je zelo malo nastanitvenih
objektov, le 2 turistični kmetiji z nastanitvijo (Krupa, Maline), in dve planinski koči
(Mirna gora, Črmošnjice), skupaj 109 leţišč.
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Graf 2: Število leţišč v občinah Črnomelj in Semič v letu 2007
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Iz grafa 2 je razvidno, da ima turist večje moţnosti nastanitve s prenočitvijo v občini
Črnomelj, katera ima več leţišč v hotelu in v gostilnah s prenočiščih, sobodajalcih,
česar v občini Semič ne nudijo. Za turizem bi bilo dobro, da se odprejo nove
moţnosti tudi na področju nastanitvenih zmogljivostih.
5.3 NOČITVE V OBČINAH
Tabela 6: Indeks nočitev v občinah Črnomelj in Semič v obdobju od 2006 do 2008
LETO
2006
2007
2008

ČRNOMELJ
17.255
25.479
31.555

INDEKS
100
148
183
Vir: TIC Črnomelj,

SEMIČ
7.107
8.002
8.673
09.01.2009

INDEKS
100
113
122

SKUPAJ
24.362
33.481
40.228

Iz tabele je razvidno, da število nočitev in s tem indeks nočitev za občino Črnomelj
narašča. Največ nočitev so zabeleţili leta 2008, ko je bilo 31.555 nočitev, najmanj pa
leta 2006, ko jih je bilo 17.255. To so domači in tujih turisti skupaj.
V občini Semič je število nočitev v obdobju 2006 do 2008 šlo počasi navzgor. Najvišje
število nočitev so beleţili leta 2008, ko jih je bilo 8.673. Najniţje število nočitev pa je
bilo leta 2006, ko jih je bilo 7.107.
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Graf 3: Indeks nočitev za občini Črnomelj in Semič v obdobju od 2006 do 2008
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Iz grafa 3 je razvidno, da so v občini Črnomelj največji indeks nočitev beleţili leta
2008, najmanjši pa leta 2006. Od tega leta naprej se indeks povečuje.
V občini Semič se je indeks nočitev v letu 2008 zelo povečal, glede na prejšnja leta.
Najniţji indeks nočitev so beleţili leta 2006.
Graf 4: Trend nočitev v občinah Črnomelj in Semič v obdobju od 2006 do 2008
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Iz grafa 4 je razvidno, da funkcija trenda v občini Črnomelj počasi enakomerno
narašča. Smerni koeficient 7150 nam pove, za koliko je vzpon trenda nočitev v
opazovanem obdobju, in sicer za 7150 nočitev na leto.
V obdobju od leta 2006 je število nočitev, vključno z letom 2008, počasi šlo navzgor.
Posledično funkcija trenda narašča. Najvišje število nočitev so zabeleţili leta 2008,
najniţje 2006.
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V občini Semič je razvidno, da funkcija trenda enakomerno narašča. Smerni
koeficient 783 nam pove, za koliko se trend nočitev v opazovanem obdobju
povečuje, in sicer za 783 nočitev na leto. Najvišje število nočitev so beleţili leta 2008,
najniţje pa leta 2006. Iz grafa je razvidno, da se občina Semič ne more primerjati po
številu nočitev z občino Črnomelj.
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6 ANALIZA TURISTIČNE PONUDBE V BELI KRAJINI
Turistična ponudba se deli na osnovno in dopolnilno.
Osnovno turistično ponudbo predstavljajo nastanitveni gostinski obrati (v našem
primeru turistične kmetije in ostali ponudniki), hoteli, prehrambeni gostinski obrati,
galerije domače obrti, vinogradništva.
Dopolnilne dejavnosti v turizmu kot zabava, šport in rekreacija, pa predstavljajo tisti
element ponudbe, ki delijo turistične centre, zasebnike in ostale ponudnike turističnih
storitev v različne kakovostne nivoje in jih specializirajo. Dopolnilne turistične
dejavnosti predstavljajo kot dodaten razlog za prihod novih gostov in za njihovo
vračanje.
6.1 OSNOVNA TURISTIČNA PONUDBA
V Beli krajini so spadali v letu 2008 med osnovno ponudbo 3-je hoteli, 15 gostiln, 5
gostišč, 4 pizzerije, 22 turističnih kmetij, 12 vinogradništev in 4 galerije domače obrti.
6.1.1 Hoteli
HOTEL BELA KRAJINA (GTM Gostinstvo in turizem d.o.o.,Metlika)
Število notranjih sedeţev 100, zunanjih 12 in 56 leţišč.
HOTEL BOJANA, ČRNOMELJ
Število sob: 10
HOTEL SMUK Semič, Semič
Število notranjih sedeţev 180, zunanjih 100 in 50 leţišč.

6.1.2 Gostilne in gostišča
V Beli krajini je trenutno 25 registriranih gostinskih obratov, 9 gostinskih obratov je
takšnih, ki gostom nudijo hrano, kot na primer:
GOSTILNA MULLER, GOSTIŠČE IN NOČNI BAR Joţe Muller s.p., Črnomelj
Število notranjih sedeţev 130, zunanjih 30 in 6 leţišč.
GOSTIŠČE KAPUŠIN, Roman Kapušin s.p., Gradac
Število notranjih sedeţev 150 in 12 leţišč.
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Slika 11: Gostilna Kapušin

Vir: Gostilna Kapušin, 13.01.2009

GOSTIŠČE NA HRASTU, Antonija Brunskole s.p., Suhor
Prijetno gostišče se nahaja ob cesti Novo mesto–Metlika. Razpolaga z lastnim
parkiriščem in senčno, pokrito teraso. Gostišče ima 100 sedeţev, ter
prenočišča s 35 leţišči.
GOSTIŠČE ŢUPANČIČEV HRAM, Rina d.o.o., Dragatuš
Število notranjih sedeţev 100, zunanjih 40 in 7 leţišč.
Poleg gostiln pa obratujejo številni bari in okrepčevalnice, primerni za mlade in
starejše.
6.1.3 Turistične kmetije in ostali ponudniki na vinski cesti
IZLETNIŠKO TURISTIČNA KMETIJA DRUŢINA BAHOR, Dragatuš
Število notranjih sedeţev 80.
POČITNIŠKA HIŠA WEISS, Črnomelj
Število notranjih sedeţev 20, zunanjih 20 in 10 leţišč.
Slika 12: Počitniška hiša Weiss

Vir: Razvojno informacijski center Bela krajina, 13.01.2009

TURISTIČNA KMETIJA FRANC STRUGAR, Črnomelj
Število notranjih sedeţev 100, zunanjih 50.
TURISTIČNA KMETIJA ANTON JAKLJEVIČ, Metlika
Število notranjih sedeţev 50.
TURISTIČNA KMETIJA JANEZ MATKOVIČ, Metlika
Število notranjih sedeţev 50.
TURISTIČNA KMETIJA JOŢE ŠUKLJE, Metlika
Število notranjih sedeţev 50.
DRUŢINSKA TURISTIČNA KMETIJA FILAK, Gradec
Število notranjih sedeţev 50.
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TURISTIČNA KMETIJA NENA BAJUK, Metlika
Število notranjih sedeţev 50.
IZLETNIŠKA KMETIJA JOKOVČAN, Semič
Število notranjih sedeţev 80.
KMETIJA Z NASTAVITVIJO OB IZVIRU KRUPE, Semič
Število notranjih sedeţev 80 in 6 leţišč.
Slika 13: Kmetija Cerjanec

Vir: Info Slovenija, 13.01.2009

DOMAČIJA RAZSTRESEN, Adlešiči
Število notranjih sedeţev 50, zunanjih 50 in 30 leţišč.
EKOLOŠKA KMETIJA ČEMAS, Vinica
Število notranjih sedeţev 50.
Slika 14: Ekološka kmetija Čemas

Vir: Razvojno informacijski center Bela krajina, 13.01.2009

IZLETNIŠKA KMETIJA MILAN IVANETIČ
Število notranjih sedeţev 40 in prenočitveni objekt (apartma).
TURISTIČNA KMETIJA IN RIBOGOJNICA MLINAR, druţina Plut, Roţni dol
Število notranjih sedeţev 50.
TURISTIČNA KMETIJA PECEL, EKOLOŠKA PREDELAVA, Semič
Število notranjih sedeţev 70 in 5 leţišč (apartma za 5 oseb).
TURISTIČNA KMETIJA PRI ŠTEFANIČU, Dragatuš
Število notranjih sedeţev 100, zunanjih 12, leţišč 10.
TURISTIČNA KMETIJA ZUPANČIČ, Črnomelj
Število notranjih sedeţev 40.
TURISTIČNA KMETIJA ŢAGAR ZVONKO ŢAGAR s.p., Vinica
Število notranjih sedeţev 50, zunanjih 20 in 12 leţišč.
TURIZEM NA KMETIJI MADRONIČ, IVANA MADRONIČ s.p., Stari trg
Število notranjih sedeţev 35, zunanjih 50 in 9 leţišč.
TURIZEM NA VASI, ANDREJ RADE s.p., Stari trg
Število notranjih sedeţev 25 in 11 leţišč.
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TURIZEM NA VASI, KATARINA KAPŠ s.p., Stari trg
7 leţišč.
TURIZEM NA VASI OB KOLPI VINKO GABRIJAN s.p., Adlešiči
Število notranjih sedeţev 30, zunanjih 60 in 11 leţišč.
Ostali ponudniki na vinski cesti:
PEKA PECIVA, KRUHA IN POTIC ŠRAJF, MUZEJ NA PROSTEM, Semič
ČRNOMALJSKI VINORODNI PODOKOLIŠ/ ČRNOMALJSKA KLET VINARSKO
INFORMACIJSKI CENTER BELA KRAJINA, Črnomelj
METLIŠKI VINORODNI PODOKOLIŠ, GRAJSKA KLET, Metlika
VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO, Joţe Prus, Metlika
SEMIŠKI VINORODNI PODOKOLIŠ, EKOLOŠKO ČEBELARSTVO PAVLIN, Semič
DRUŢINA BUKOVEC – PRODAJA VIN, Semič
VINOGRADNIŠTVO IN SADJARSTVO DRUŢINA MALNARIČ, Semič
6.1.4 Galerije domače obrti
MALERIČEVA HIŠA – HIŠA BELOKRANJSKIH ROKODELCEV, Črnomelj
Maleričeva hiša, ki stoji na vogalu ulice Mirana Jarca in Lojzeta Fabjana, zapira
zahodno stran trga pred cerkvijo sv. Duha. Kletni del hiše je zidan iz kamna,
bivalni del je narejen iz tesanih in ometanih brun, tako da dajejo vtis zidane
stavbe. Dvokapna streha s čopi se na dvoriščni strani razširi, saj pokriva
kasneje dodan lesen "štibelc" in zidan prizidek sanitarij in shrambe.
Stanovanjska hiša je ena redkih, ki ohranja bivalno arhitekturo niţjega sloja
meščanstva in je zato tudi locirana na obrobju osrednjega mestnega jedra.
Maleričeva hiša je v arhitekturnem fondu starega mestnega jedra
nepogrešljiva, saj priča o socialni razslojenosti meščanov, istočasno pa ohranja
specifično uporabo gradbenih materialov ter priča o nekdanji stavbni podobi
historičnega jedra mesta. Maleričeva hiša se ohranja in varuje kot spomenik v
svoji avtentični pričevalnosti.
DOMAČA OBRT NADA CVITKOVIČ s.p., Adlešiči
Izdelujejo belokranjsko vezenje (prtiči, prti, otirači, zavese…), tkanje lanenega
platna, narodne noše, izdelava belokranjskih pisanic, dekorativni šopki
lanu...itd. Prav tako so ti izdelki razstavljeni, da si jih lahko ogleda vsak
posameznik.
DOMAČA OBRT VERA VARDJAN s.p., Dragatuš
Galerija, kjer so predstavljeni izdelki iz gline. To so različne ţivali, kolo sreče,
vrči, poliči, gudala…
GALERIJA RAZTRESEN, Adlešiči
Pridelujejo in predelujejo lan. Izdelujejo še drsanke, pisanje pisanic, pletenje
cekarjev, itd. V galeriji so razstavljeni izdelki domačih obrti belokranjskih
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obrtnikov, steklenih in keramičnih izdelkov kolekcije Filak in Totter, likovnih in
kiparskih del in medenih izdelkov.
Slika 15: Notranjost domačije Raztresen

Vir: Rim, 13.01.2009
Tabela 7: Število turističnih nočitev v občini Semič
LETO
2004
2005
2006
2007
2008
SKUPAJ

DOMAČI Domači %
TUJI
875
3%
8
8.865
27%
33
6.868
21%
239
7.697
24%
305
8.267
25%
405
32.572
100%
990
Vir: Turistični informacijski center Semič,

Tuji % SKUPAJ
1%
883
3%
8.898
24%
7.107
31%
8.002
41%
8.673
100%
33.513
18.12.2008

Skupaj %
3%
26%
21%
24%
26%
100%

Graf 5: Statistična primerjava prenočitev domačih in tujih turistov v občini Semič v
obdobju od leta 2004 do 2008
Prenočitve v Semiču v letih od 2004 do 2008
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Iz grafa 5 je razvidno povečanje prenočitev domačih turistov leta 2008, v primerjavi
z letom 2007, prav tako pa je povečanje prenočitev tujih turistov. Še vedno pa je
največ prenočitev v letu 2005, kjer pa je le majhen odstotek prenočitev tujih turistov.
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6.2 DOPOLNILNA TURISTIČNA PONUDBA
Sem uvrščamo moţnosti športa, rekreacije, prireditve, društva, povezana s turizmom.
6.2.1 Pohodništvo
Neokrnjena belokranjska narava, razgibana pokrajina od ravnic primernih za
kolesarjenje do pohodniških gričev, nudi rekreativnemu turistu, ki si začeli aktivne
sprostitve v naravi, obilo moţnosti. Označene pohodniške in kolesarke poti zavite
med vasicami in vinogradi popotnika nagovarjajo z čudovitimi pogledi in
spoznavanjem naravne in kulturne dediščine.
Hribi in pešpoti, ki jih nudi Bela krajina, nudijo lepe razgledne točke in zato jih mnogi
pohodniki izberejo za svoj cilj. Izpostavila bi predvsem naslednje:
-

Evropska pešpot na področju Bele krajine

Evropska belokranjska pešpot se prične na Gornjih Lazah in vodi turiste ali
obiskovalce na Smuk, do zelo priljubljene belokranjske turistične točke z lepim
razgledom na Belo krajino in lovskega doma, kjer se nahaja kontrolni ţig. Pot se
nadaljuje skozi Osojnik - Brezovo reber - Maline do Jugorja, od tam proti Vahti s
ciljem Gospodična na Gorjancih. Celotna pešpot je dolga pribliţno 14 km, planinske
kontrolne ţige pa je moč dobiti na Smuku ter v gostilni Badovinac na Jugorju.
-

Pohodniške poti po Mirni gori

Mirna gora je eden najvišjih vrhov Bele krajine (1047 m ), hkrati pa ena najbolj
jugovzhodnih vzpetin prostranskega Kočevskega Roga. Mirna gora in Planina sta
izhodišči drugim pohodnim potem: Gozdna učna pot Planina - Mirna gora, Po sledeh
gozdne ţeleznice Črnomelj - Leseni kamen, Pastirska pot in Trdinova pot.
-

Kraška učna pot od Lebice do Krupe

Vodi po plitvem krasu v oţjem zaledju reke Krupe ter ob sami reki. Predrti kraški svet
s številnimi vrtačami, manjšimi izviri, kamnitimi gmajnami, steljniki, steljniškim
gozdom, naravno ohranjenim gozdom gradna in belega gabra ter reko Krupo je
izjemna učilnica v naravi. Posebnost na poti so tri manjše kraške jame: vodna kraška
jama Lebica, Malikovec in Judovska hiša, ki je edina potrjena paleolitska jamska
postaja v Beli krajini. Plitvost kraškega sveta potrjujeta tudi nekaj metrov globoka
vrtača Vodenica s stalnim izvirom in udorna vrtača Medvednica. Obhod celotne poti
traja 4 ure.
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-

Urbanova pot pri Metliki

Malokdo je slišal za vasico, na katero iz metliške smeri opozarja cerkvica sv. Urbana,
zavetnika vinske trte. Urbanova pot se prične v Metliki in med vinorodnimi griči,
gozdom in polji pripelje do cerkve sv. Urbana, kjer je vsako leto, v maju in na
silvestrsko noč organizirana zabava. Po podobni krajini se zopet vrnejo pohodniki v
Metliko, kjer zaključijo 6300 m dolgo pot.
-

Mlinarska pot od Damlja do Vinice

Mlinarska pot poteka po Krajinskem parku Kolpa in je dolga pribliţno 10 kilometrov.
Pot nima večjih vzponov ali spustov. Poteka v glavnem v bliţini reke Kolpe, je
razgibana in nezahtevna, zato je primerna za vse vrste pohodnikov. Pohod po
označeni poti traja 2 uri.
-

Peš pot po Semiški Gori

Gre za kroţno pot, ki se prične in konča na Štefanovem trgu pri Krajevni muzejski
zbirki Semič. Pot zdruţuje različne kulturne, naravne, sakralne in zgodovinske
znamenitosti ter semiške turistične ponudnike (Čebelarstvo Pavlin, Izletniško kmetijo
Jokovčan in Vinogradniško sadjarsko kmetijo Malnarič). Del poti poteka po
Belokranjski vinski cesti. Njeno najvišjo točko predstavlja planota Smuk (547 m).
Obhod celotne poti traja 5 ur.
-

Ţupančičeva pot od Dragatuša do Vinice

Ţupančičeva pot je posvečena velikemu slovenskemu pesniku Otonu Ţupančiču. Pot
povezuje kraje med pesnikovo rojstno Vinico in vasjo Dragatuš, kjer je pesnik
preţivel svoja otroška leta. Ob poti je zaznati značilnost belokranjske pokrajine, njene
naravne in kulturne znamenitosti. Vsako leto, natančneje vsako drugo soboto v
mesecu juniju, je organiziran tradicionalni pohod od Dragatuša po Krajinskem parku
Lahinja, skozi vasi Hrast, Perudina do Ţeţlja nad Vinico, po romarski poti na Golek do
Vinice.
-

Najjuţnejša slovenska pešpot

Najjuţnejša slovenska pešpot je urejena in označena ter poteka na območju
Krajinskega parka Kolpa. Vije se tik ob reki Kolpi mimo izvira Trpotec, ki velja za vodo
večne mladosti, do vasi Breg. Tu deluje še edini mlin na reki Kolpi, nedaleč stran od
mlina se nahaja najdaljša belokranjska kraška jama Kobiljača. Pohodniki pot
nadaljujejo do francoskega kamna in naprej do najjuţnejše vasi Kot pri Damlju, kjer
je označena tudi najjuţnejša točka Slovenije. Pohod zaključimo v slikoviti vasi
Damelj. Tradicionalni pohod je organiziran spomladi, natančneje v mesecu maju,
udeleţenci pa so deleţni pristne belokranjske odprtosti in njenih kulinaričnih dobrot.
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Poleg naštetih pešpoti so zanimive še druge poti, kot so Sejemska pešpot od Vinice
do Ţuničev, Metliška pot na Trdinov vrh, Učna pot Zdenc Vidovec, Boţakovo, Grajsko
gozdna učna pešpot – Dragatuš, Pot na Krašnji vrh, Belokranjska partizanska pot in
druge.
6.2.2 Kolesarske poti
V Beli krajini je veliko poti, po katerih je moţno kolesariti, poti so zelo primerne
zaradi naravne razgibanosti terena. Tako se lahko kolesar – turist odloči za laţje
kolesarjenje po osrednji Beli krajini, srednje teţke ture po gričevju in vinorodnih
hribih ali za bolj zahtevno kolesarjenje na Mirno goro, Smuk, ali proti Starem trgu ob
Kolpi. Ob poteh pa si lahko ogledajo razne naravne in kulturne znamenitosti, na
katere nas opozarjajo informacijske table. Ob poteh so mnoge razgledne točke in
počivališča, gostinski ponudniki, kjer se lahko okrepčajo ter pobliţe spoznajo
belokranjsko gostoljubnost.
6.2.3 Čolnarjenje ob Kolpi
Reka Kolpa je ena izmed najčistejših in najtoplejših rek v Sloveniji. Turistu oziroma
obiskovalcu ne ponuja samo kopanja in leţernega leţanja na njenih bregovih, ampak
tudi rekreacijske športe, kot so čolnarjenje s kajaki ali kanuji, rafting, ribolov, itd.
Slikovita reka, polna vodnega in obvodnega ţivljenja, turistom pričara drug pogled na
Belo krajino. Ponudniki športnih storitev imajo na voljo izposojo kanujev, raftov, mini
raftov, kajake ter vso pripadajočo opremo, tako da si lahko zagotovijo varno in mirno
dnevno ali večdnevno pot.
Slika 16: Čolnarjenje ob Kolpi

Vir: Razvojno informacijski center Bela krajina, 11.01.2009

6.2.4 Zimski šport
-

Smučarski center BELA

Na nadmorski višini 1064 m se razprostira priljubljena razgledna in izletniška točka
Dolenjcev in Belokranjcev. Na Gačah obratuje 55 ha športno-rekreacijski center Rog
Črmošnjice, ki ima na voljo 55 smučišč. Namenjena so tako tekmovalcem kot
rekreativcem. Za tiste, ki se ţelijo naučiti smučati, imajo na voljo tudi šolo smučanja.
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Ob smučišču nudijo tudi gostinske storitve. V lepem vremenu se lahko obiskovalci
sprehodijo po sprehajalnih poteh ali pa kolesarite po gozdnih poteh. Nedaleč od
Gričic pa lahko obiščejo zdravilišče Dolenjske Toplice ali pa se odpravijo na zanimiv
izlet po okoliških krajih.
6.2.5 Jadralno padalstvo
-

Smuk nad Semičem

Smuk je 546 m visoka planota nad Semičem. Juţno in jugovzhodno se Smuk najprej
spušča skozi gozdove v naročju prisojne Semiške gore, vse do njenega vznoţja v
gručasto, deloma razloţeno naselje Semič. Na cesti Dolenjske Toplice - Črnomelj vas
kaţipot na Gabru usmeri na asfaltni, a dokaj ozek odcep, ki vas po pobočju Semiške
gore pripelje na Smuk. Pot se vije med vinogradi in zidanicami. Z leve strani se nad
vami dviga hrib (570 m), z desne pa se odpre pogled po dolini. Na Smuku je tudi
vzletišče jadralnih padalcev in zmajarjev, ki privablja ljubitelje tega športa iz cele
Slovenije. Na vrhu Smuka se nahaja tudi lovska koča.
6.2.6 Prireditve
Navedla bom le tiste prireditve, ki se odvijajo vsako leto, ki so tradicionalne in
bistveno vplivajo na razvoj destinacije. Prireditve organizirajo razvojno informacijski
center – TIC, različna društva, klubi in krajevne skupnosti.
Tradicionalne prireditve, ki se odvijajo vsako leto so: Jurjevanje, Vinska vigred, in
Semiška ohcet, na katerih se veliko udeleţujejo domači in tuji turisti. Znan pa je tudi
Kolesarski maraton »Dobro za oba« oz., »Tour – dobro za oba«, ki se prireja v istem
času kot Jurjevanje.

Jurjevanje v Beli krajini je najstarejši folklorni festival v Sloveniji. Ime je dobila

po ljudskih običajih na Jurjevo. Odvija se v prijazni in zeleni Jurjevanjski dragi –
naravnanem amfiteatru sredi mesta Črnomelj. V tridnevnem bogatem kulturnem
programu se predstavijo folklorne skupine iz Bele krajine, Slovenije in tujine, ki s
pesmijo, plesi in glasbo prikaţejo delček kulturne dediščine svojega kraja. Še posebej
zanimiv je prikaz obreda zelenega Jurija pred črnomaljskim gradom. Kulturni večer se
nadaljuje v zabavno noč.
Slika 17: Logotip najstarejšega folklornega festivala v Sloveniji

Vir: Jurjevanje, 13.01.2009
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Vinska vigred se odvija vsako leto tretji vikend v maju v starem metliškem

mestnem jedru, ki vključuje Mestni trg, Trg svobode in Partizanski trg. Prireditev
predstavlja največjo vinarsko turistično manifestacijo v Sloveniji, ogledate pa si lahko
tudi različne razstave in nastope folklornih, pevskih in drugih skupin. Članice društva
kmečkih ţena vsako leto pripravijo razstavo kulinaričnih dobrot in vse dni na vigredi
pečejo belokranjsko pogačo. Na grajskem dvorišču je razstavljena domača in umetna
obrt, ogledate pa si lahko tudi Belokranjski muzej, Slovenski gasilski muzej, Galerijo
Kambič, Vinske kleti ter prodajalni Beti in Komet.
Slika 18: Logotip »Vinska vigred v Beli krajini«

Vir: Razvojno informacijski center Bela krajina, 13.01.2009

Semiška ohcet je tradicionalna belokranjska prireditev – osrednja v občini Semič, ki
se vsako leto odvija tretjo soboto v mesecu juliju. Ohranja in promovira kulturno
dediščino in ljudske običaje, poudarja kulturno identiteto območja, v turističnem
pogledu pa je tesno vpeta med lokalno prebivalstvo in obiskovalce. Na prireditvi se
sklene resnična poroka po starih navadah v značilni belokranjski narodni noši. Običaj
prave sem'ške ohceti s posebnim programom prikazuje folklorna skupina Semiška
ohcet iz Semiča. Kot spremljajoče aktivnosti prireditev dopolnjujejo kulinarične
razstave ter slikoviti prikazi ţe skoraj pozabljenih kmečkih del in obrti.
Slika 19: Logotip »Semiška ohcet«

Vir: Razvojno informacijski center Bela krajina, 13.01.2009

Bela krajina kot turistična destinacija s svojimi tradicionalnimi prireditvami, kjer vsaka
nosi svoj logotip, na takšne in drugačne načine prikaţejo turistom in obiskovalcem po
čem so prepoznavni (npr. po dobrem logotipu, reki Kolpi, znamenitostmi, itd.,). Na
tak način si ljudje zapomnijo od kod je Bela krajina in se potem tudi z veseljem
vračajo nazaj.
En pregovor pravi: »Dober glas seţe v deveto vas!«
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6.3 ANALIZA PRIMARNE PONUDBE

6.3.1 Naravne znamenitosti

6.3.1.1 Reka Kolpa
Slika 20: Reka Kolpa

Vir: Razvojno informacijski center Bela krajina, 11.01.2009

Je belokranjska reka z laskavim naslovom »najdaljša slovenska riviera«. Je
najjuţnejša slovenska reka, ki sodi med najbolj čiste in neokrnjene reke na
Slovenskem. V poletnem času voda doseţe zelo visoke temperature (tudi do 30oC) in
je tako primerna za kopanje, voţnjo s kanujem, raftom ali kajakom.
Reka je izjemno bogata z ribami ter drugimi ţivalskimi vrstami, mnoge od njih so
redke in zaščitene. Najlepša doţivetja ponuja skupinam, oziroma druţinskemu in
rekreativnemu oddihu, katerega si lahko privoščite v organiziranih kampih. Reka
Kolpa je osrednja vrednota Krajinskega parka Kolpa.

6.3.1.2 Reka Lahinja
Prvih 7 kilometrov od izvira reke Lahinje je zaščitenih in razglašenih kot območje
Krajinskega parka Lahinja. Nahaja se jugovzhodno od Dragatuša, predvsem na
območju vasi Veliki Nerajec in Pusti Gradac. Park obsega območja povirja in
zgornjega toka reke Lahinje. Osrednja naravna znamenitost je reka Lahinja, ob kateri
poudarimo 6 posebej zavarovanih naravnih spomenikov, 2 naravna rezervata in 5
kulturnih spomenikov.

6.3.1.3 Izvir Jelševnik in Črni močeril iz Bele Krajine
Črna človeška ribica ali črni močeril je podvrsta človeške ribice. Odkrit je bil pribliţno
300 let za belo podvrsto, leta 1986, v bliţnjem izviru Dobličica, nekoliko kasneje pa
še v izviru Jelševnik. Izvir Jelševnik je edino mesto, kjer lahko črnega močerila
proučujemo v naravnem okolju. Obiskovalci se lahko v Ţupančičevi hiši ob izviru
seznanijo s črnim močerilom, ob lokalni pogostitvi in ribjih specialitetah pa si lahko
ogledajo film o človeški ribici.
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Slika 21: Črni močeril

Vir: Razvojno informacijski center Bela krajina, 11.01.2009

6.3.1.4 Steljniki
Na področju Bele krajine srečamo več območij poraslih z brezovim gozdom in
podrastjo orlove praproti. Belokranjci imenujemo te naravne pojave steljniki. Najlepši
steljniki se nahajajo na Vinomerju pri Metliki ter pri naselju Marindol, juţno od
Adlešičev. Kot bele lepotice se med steljniki dvigajo bele breze, ki še posebej
zaznamujejo Belo krajino. Bela krajina je ime dobila prav po belih brezah.

6.3.1.5 Gače
Na pribliţno 800 m nadmorske višine, 10 km oddaljena od Semiča, se razprostira
priljubljena razgledna in izletniška točka ljubiteljev narave - Gače nad Črmošnjicami.
V zimskem času so Gače priljubljeno smučarsko središče. Zunaj zimske sezone vam
ponujajo široko paleto rekreativnega turizma v obliki pohodništva, kolesarjenja in
jahanja s konji.

6.3.1.6 Mirna Gora
Mirna gora je najvišji vrh v Beli krajini (1047 m), hkrati pa ena najbolj jugovzhodnih
vzpetin prostranega Kočevskega Roga. Z razglednega stolpa se oko nauţije razgleda
po Beli krajini, videti pa je moč preko Kolpe do Karlovca in Gorskega Kotarja v
Republiki Hrvaški. Planinski dom je stalno oskrbovana planinska postojanka. Mirna
gora in pod njo leţeči kraj Planina sta tako izhodišči ali končni cilj številnim pohodnim
potem.
Slika 22: Mirna gora

Vir: Razvojno informacijski center Bela krajina, 11.01.2009
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6.3.1.7 Smuk nad Semičem
Smuk je 547 m visoka planota nad Semičem. Juţno in jugovzhodno se Smuk spušča
skozi gozdove v naročje prisojne Semiške gore vse do njenega vznoţja v gručasto,
deloma razloţeno naselje Semič. Lovcu, športniku rekreativcu in ljubitelju narave
predstavlja drugi dom, saj je obnovljeni lovski dom prava priloţnost za sprostitev ob
koncu tedna.

6.3.1.8 Hrast pri Vinici – nahajališče boksita
Ob naselju Hrast pri Vinici si je moţno ogledati eno največjih in na površju najlepše
vidnih nahajališč boksita v Sloveniji. Boksit je nastajal milijone let in je zato
pomembna geološka naravna dediščina. Leţišča boksita so pri vaški mlaki Krivača in
nedaleč stran v cestnem useku. V okolici je prekrit in pomešan s humusom. Kupi
umetno narinjenega materiala pri Krivači so ostanek poskusnega odkopavanja rude v
preteklosti.
6.3.2 Kulturne znamenitosti

6.3.2.1 Stara mestna jedra
Naselje Črnomelj, znano ţe iz antičnih časov, se je razvilo na okljuku rek Lahinje in
Dobličice. Osrednji trg oblikujejo srednjeveški grad, komenda nemškega viteškega
reda in poslopje nekdanje hranilnice in posojilnice. Ob glavni ulici stoji ţupnijska
cerkev sv. Petra, nedaleč stran pa gotska cerkev sv. Duha in pastoralni center.
Številne hiše imajo vzidane spominske plošče, ki pričajo o pomenu mesta med 2.
svetovno vojno, saj je bila Bela krajina zibelka partizanstva.
Za obiskovalce je zanimiva tudi Maleričeva hiša - hiša belokranjskih rokodelcev, v
kateri se pripravljajo različne razstave, izobraţevalne delavnice, prodajajo pa tudi
izdelke domače obrti. V sklopu jedra domuje črnomaljska klet oz. ljubiteljem vina
odprt degustacijski prostor Vinarskega informacijskega centra Bela krajina.

6.3.2.2 Mitrej nad Roţancem
Mitrej nad Roţancem spada med najbolj privlačne arheološke spomenike v Sloveniji.
Najdemo ga ob regionalni cesti Semič - Črnomelj, v vasi Roţanec. Relief je verjetno
nastal ob koncu 2. stoletja. V skalo vklesana podoba Mitre je ohranjena v svojem
naravnem okolju v dolinici kostanjevega gozdiča Judovje, blizu podruţne cerkve sv.
Jurija. Odlitek reliefa, narejen v sredini 20. stoletja, je na ogled v Belokranjskem
muzeju.

6.3.2.3 Razvaline gradu Krupa
Nedaleč od izvira reke Krupe, pribliţno 4 km iz Semiča, se je razprostiral največji grad
v Beli krajini, grad Krupa. To je bilo mogočno poslopje z debelimi zidovi, ki je bilo v
Valvasorjevem času utrjeno s petimi stolpi. Pozneje so grad prezidali v kvadratno
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nadstropno trdnjavo s štirimi vogelnimi stolpi in arkadami1 na notranji strani. V
neposredni bliţini so stala tipična grajska poslopja: kovačnica, kozolec, hlev in ţitnica.
Leta 1942 so grad poţgali partizani, ker se je vanj nameravala vseliti okupatorska
vojska. Domačini so po vojni grajski kamen porabili za obnovo in gradnjo svojih
domov, tako danes stojijo le še razvaline grajske ţitnice.

6.3.2.4 Pobreţje
Mogočno utrdbo na strmi pečini nad Kolpo je leta 1557 postavil ţumberaški kapetan
Ivan Lenkovič in se z njo uspešno branil pred Turki. Med 2. svetovno vojno je bila
utrdba poţgana. Vreden ogleda je kamniti poznogotski portal.

6.3.2.5 Letalo DC – 3, Otok
Letalo se nahaja ob regionalni cesti Črnomelj - Metlika proti vasici Otok, ki je od
Metlike oddaljena 5 km. Postavljeno je v spomin belokranjskim in drugim slovenskim
letališčem v času narodnoosvobodilnega boja. Lokacija omogoča stalni ogled,
nedaleč stran pa obratuje tudi športno letališče Prilozje.

6.3.2.6 Soseska Zidanica Drašiči
Soseska zidanica se nahaja v kletnih prostorih stare hiše sredi Drašičev poleg cerkve
sv. Petra. S tem imenom in v taki obliki deluje ţe preko 250 let, v njej pa se zbirajo
vaščani in pijejo svoje vino. Ob obisku te zidanice in posebnosti se lahko pozneje
obiskovalci pohvalijo, da so pili vino 65 gospodarjev iz enega kozarca. Pijete pa lahko
tudi na rovaš, to je stara naprava iz lesa, na kateri se je beleţil dolg pitja, oziroma
poraba vina vsakega posameznika. Verjamejo, da je takšno vino še slajše .

6.3.2.7 Šokčev dvor v Ţuničih
Šokčev dvor v Ţuničih predstavlja za obkolpski del Bele krajine značilen kmečki dom
in je eden izmed zavarovanih kulturnih spomenikov v Krajinskem parku Kolpa.
Domačija se nahaja ob vhodu v vas ob cesti Vinica - Adlešiči, od Črnomlja oddaljena
20 km. Je tip zaprte domačije, ki jo sestavljajo hiša, lopa in skedenj. Hišo povezuje
zid, v katerem so vhodna vrata na dvorišče, tako je dvorišče zaprto z vseh strani.
Hiša je restavrirana. V njej je urejena kmečka sobica, kjer si obiskovalci lahko
ogledajo starinsko pohištvo, otroško zibelko, stara kmečka oblačila, domače platno
itd. Drugi prostor je urejen v jedilnico s staro krušno pečjo, primeren za zaključene
druţbe in obiskovalce.

1

Arkada je arhitekturni lok nad dvema stebroma, slopoma (Wikipedia, 13.01.2009).
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6.3.2.8 Razvaline gradu na Smuku nad Semičem
Zahodno od cerkve sv. Lovrenca stojijo razvaline ţe v prejšnjem stoletju zapuščene
graščine Smuk. V Valvazorjevih časih je bila to nadstropna grajska stavba, obdana z
manjšimi gospodarskimi poslopji. Grad je bil konec 19. st. zapuščen, ţe leta 1900 v
večji meri porušen.
Romarska cerkev sv. Lovrenca je bila v preteklosti kapelica smuških graščakov
Lichtenbergov, kar potrjujeta druţinski grb na priţnici in kamnita nagrobna plošča v
tlaku. Notranjost cerkve je zgrajena v baročnem slogu. Glavni oltar je iz leta 1911 in
je delo rezbarskih bratov Jereb.

6.3.2.9 Spominsko obeleţje na Gornjih Lazah
Na severu občine Semič, v vasi Gornje Laze, 10 minut voţnje iz Semiča, je postavljen
spomenik padlim borcem I. belokranjske čete, ustanovljene 28. oktobra 1941 na
Smuku. V spomin padlim borcem narodnoosvobodilnega boja praznujejo občani
Semiča ta dan kot občinski praznik.

6.3.2.10 Tri fare v Rosalnicah
Znamenita boţja pot Tri fare se nahaja v ravninskem severovzhodnem delu naselja
Rosalnice pri Metliki. Romarski kompleks se odlikuje po treh gotskih cerkvah,
stisnjenih znotraj visokega pokopališkega obzidja, ki je verjetno deloma še ostanek
protiturškega tabora. Cerkve stojijo vzporedno druga poleg druge: severna cerkev je
posvečena Ţalostni Materi boţji, srednja nosi patrocinij Glej človeka (Ecce homo),
juţna pa Lurške Matere boţje. Za ogled najpomembnejšega tovrstnega objekta v Beli
krajini posebej skrbi tudi Ţupnijski urad Metlika.

6.3.2.11 Cerkev Svete trojice na Vinjem Vrhu pri Semiču
Cerkev stoji nad vasjo Vinji vrh. Sezidali so jo leta 1647 po vzoru stare romarske
cerkve v Novi Štifti pri Ribnici. Na romarsko cerkev nas opozarja odprta lopa pred
vhodom v cerkev. V lopi sta kamnita miza in lesen zunanji oltar. Ker je bila cerkev ob
ţegnanjih premajhna, so ljudje prisostvovali bogosluţju kar zunaj.
Cerkev ima osemstrano obliko s kupolo, pokrito s skodlami. Glavni oltar, ki je
pozlačen, zavzema ves prezbiterij in je tristrano zaključen. Po svojih razseţnostih se
razlikuje tudi med dolenjskimi rezbarskimi izdelki 18. stoletja. Pod sliko sv. Trojice se
skriva pozlačena kiparska skupina sv. Trojica, ki krona Marijo. V cerkvi so še dva
lesena in bogato okrašena stranska oltarja in priţnica. Cerkev je s svojo obliko
vplivala na gradnjo nekaterih cerkva v okolici.
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Slika 23: Cerkev svete Trojice na Vinjem vrhu

Vir: lasten

6.3.2.12 Ţeţelj nad Vinico
Na Ţeţlju nad Vinico stoji znana Marijina romarska cerkev, do katere vodi iz vasi
Golek 14 kapel kriţevega pota. Prostorna cerkev z veliko lopo pred glavnim vhodom
je bila na mestu starejše prednice pozidana v 2. polovici 17. stoletja. Trinadstropni
»zlati« glavni oltar, največji v Beli krajini, je iz 1. polovice 18. stoletja, priţnica z
Marijinim monogramom in prizorom oznanjenja je iz 2. polovice 18. stoletja. Iz istega
časa je tudi stranski oltar, ki je bil v 19. stoletju predelan. Danes je cerkev tudi
kontrolna točka pohodniške Ţupančičeve poti.
Ostale znamenitosti, ki si jih turisti še ogledajo, so še Stari trg ob Kolpi, Dragatuš,
Kuţno znamenje, Adlešiči, Vinica – rojstni kraj pesnika Otona Ţupančiča.
6.3.3 Kulturne ustanove v Beli Krajini
Ker so kulturne ustanove tudi pomemben del Bele krajine, jih bom naštela. Te so
sledeče: Belokranjski muzej v Metliki, Slovenski gasilski muzej, galerija Kambič,
krajevna muzejska zbirka Semič, mestna muzejska zbirka Črnomelj, spominska zbirka
Otona Zupančiča na Vinici, javni sklad RS kulturne dejavnosti (JSKD), Krajinski park
Kolpa, ZIK Črnomelj, Kulturni center Semič, ljudska knjiţnica Metlika, knjiţnica v
Črnomlju in Semiču. Nekatere omenjene ustanove bom tudi podrobneje predstavila.
Belokranjski muzej v Metliki
Je odprt od leta 1951 in domuje v metliškem gradu. Stalna razstava (s številnimi
predmeti, delnimi ambientalnimi postavitvami, slikovnim in dokumentarnim
gradivom), prikazuje ţivljenje ljudi od prazgodovine do sredine 20. stoletja. V okviru
Belokranjskega muzeja v Metliki je tudi Ganglovo razstavišče, namenjeno občasnim
razstavam. Iz raziskave sem ugotovila, da veliko ljudi obišče muzej v Metliki. Po
podatkih, ki mi jih je posredoval TIC Metlika, ima Belokranjski muzej največ obiska v
maju, oktobru in novembru, (TIC Metlika, 14.2.2009).

36

Slovenski gasilski muzej Dr. Branka Boţiča
Se nahaja v starem mestnem jedru Metlike, v neposredni bliţini Belokranjskega
muzeja Metlika in prikazuje zgodovinsko dediščino gasilstva v treh razstavnih delih.
Odprt je bil leta 1969 ob stoletnici ustanovitve prve poţarne obrambe na
Slovenskem. Poleg predstavitve slovenskega gasilstva od začetkov do današnjih dni
so na ogled tudi brizgalne in ostali deli gasilske opreme.
Galerija Kambič
Galerija se nahaja v Metliki in vsebuje razstavljeno donacijo akademika profesorja dr.
Vinka Kambiča s skoraj 200 likovnimi deli različnih avtorjev. Del prostora je namenjen
občasnim likovnim razstavam.
Krajevna muzejska zbirka Semič
Svoja vrata odpira v središču Semiča, odstira drobce iz zgodovine Semiča in okolice
ter ţivljenje njegovih prebivalcev od prazgodovine do konca druge svetovne vojne. V
sklopu muzeja se nahajata tudi zanimiva naravoslovna in vinogradniška zbirka.
Mestna muzejska zbirka Črnomelj
Svoj prostor ima v črnomaljskem gradu, prikazuje ţivljenje Črnomaljcev in podobo
Črnomlja od antičnih časov do danes. V zbirki je razstavljena tudi kuhinja naših babic
in dedkov iz 50-ih let 20. stoletja.
Spominska zbirka Otona Ţupančiča na Vinici
Spominska zbirka Otona Ţupančiča na Vinici domuje v rojstni hiši velikega pesnika ter
prikazuje ţivljenje in bogato delo največjega poeta Bele krajine. Hiša in razstavljena
spominska zbirka poudarjata ponos Belokranjcev na svojega rojaka, ki je tudi tako
iztrgan pozabi. V anketni raziskavi sem tudi ugotovila, da je veliko anketirancev
pritegnila ta zbirka.
Krajinski park Kolpa
Krajinski park Kolpa je bil razglašen leta 1998. Osnovni namen ustanovitve
Krajinskega parka Kolpa je ohranitev naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in
krajinske pestrosti ter izvajanje ukrepov za zagotavljanje ohranitve območij Natura
2000 in ekološko pomembnih območij parka. Namen delovanja parka je tudi
povezovanje gospodarskega in socialnega razvoja na območju Krajinskega parka
Kolpa in čezmejno sodelovanje.
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7 TURISTIČNI PRODUKTI
Bela krajina v svojih izdelanih turističnih aranţmajih popotniku ponuja tisto, kar jo
prikazuje razpoznavno in drugačno. Krajinska raznolikost, gostoljubnost ljudi in
pestrost ponudbe pa tudi njena ekonomska dostopnost so razlogi, da se kot turist
odločite za izbiro ponujenih programov turističnih produktov. Z osebjem turistično
informacijskih centrov se lahko turisti dogovorijo za izdelavo unikatnih izletov.
Z najemom in strokovnim vodenjem lokalnih turističnih vodnikov pridobijo neizčrpen
vir informacij in podrobnih razlag, ki jo Bela krajina vtisne v nepozaben spomin.
Z izdelanimi enodnevnimi oziroma večdnevnimi programi (izleti) lahko TIC-i
konkurenčno nastopajo na sejmih in moţnih skupnih predstavitvah, kar v smislu
marketinga povečuje število obiskovalcev. Ponuditi le določeno lokacijo, brez
izdelanega programa in stroškovnika oziroma cenovne ponudbe, je za današnjega
gosta (turista) enostavno premalo. V prilogi bom priloţila primer enodnevnega in
dvodnevnega izleta v Belo krajino.
7.1 KLASIČNI IN TEMATSKI IZLETI
Sem uvrščamo odkrivanje kulturne, zgodovinske in naravne dediščine ter šport in
rekreacijo. Bela krajina, kot sem ţe omenila, ponuja v tem segmentu pester izbor
ogledov, kjer ponujajo enodnevne in dvodnevne izlete, kot so na primer:
 Bela krajina – Zibelka partizanstva,
 Dan belokranjske kulinarike,
 Po belokranjski vinski cesti,
 Jurjevanje,
 Semiška ohcet,
 Od Roţanca do Vinice,
 Pozdravljeni v Beli krajini,
 Čolnarjenje po reki Kolpi,
 Dobrodošli v Beli krajini – dvodnevni izlet,
 Goni kolo – druţinski kolesarski izlet,
 Potepanje po Beli krajini,
 Na martinovanje v Belo krajino,
 Vabljeni med bele breze na »Praznovanje jeseni«.
Zgoraj našteti izleti so podrobneje opisani in predstavljeni na internetu, v brošurah in
TIC – ovih centrih (Razvojno informacijski center Bela krajina, 13.01.2009).
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7.2 KMEČKI TURIZEM
Ljudje čedalje bolj cenijo kvalitetno hrano in stik z naravo in ljudmi ter njihovo
kulturo. Prav to jim kmečki turizem ponuja. V Beli krajini je trenutno registriranih 22
turističnih kmetij, te so podrobneje naštete v šestem poglavju.
Prijazni gostitelji postreţejo turistom ali obiskovalcem z okusno hrano, pripravljeno
po domače. Počitnice na kmetiji so čudovita priloţnost za spoznavanje bogate
kulturne dediščine našega podeţelja: ohranjanje običajev, domače obrti…
Kmečki turizem v Beli krajini je v vzponu, saj imamo veliko turističnih kmetij, od
katerih imajo nekatera prenočišča, kjer nudijo domačo hrano in napotijo turiste, da si
ogledajo še naravne in kulturne znamenitosti, ki jih nudi Bela krajina.
V zadnjih letih turizem na deţeli privablja vedno več ljudi, ki si ţelijo aktivnih počitnic.
Turisti prihajajo tako iz cele Slovenije, kot tudi iz tujine, največ z evropskih drţav.
Segment je privlačen v vseh letnih časih. V zimskem času predvsem poskrbijo za
smučanje, npr. v smučarskem centru Bela na Gačah. V drugih letnih časih pa turiste
privablja predvsem lepa narava s številnimi pešpotmi, moţnosti kolesarjenja, jahanja
in kopanje ob kopališčih, ki jih nudi reka Kolpa.
Bela krajina je znana oziroma prepoznavna tudi po dobri Belokranjski pogači.
Slika 24: Belokranjska pogača

Vir: lasten
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8 ORGANIZIRANOST TURIZMA V BELI KRAJINI

RIC BELA KRAJINA – Javni zavod
Razvojni informacijski center Bela krajina ali skrajšano RIC Bela krajina ima 65
članov, od tega društva oz. prostovoljne organizacije (javni sektor in civilna iniciativa)
50 članov, ter zasebni sektor 15 članov in deluje ţe 5 let. Osnovna dejavnost zavoda
je turistično upravljanje, promocija in razvoj turizma na geografskem območju Bele
krajine.
Pripravljajo in koordinirajo, organizirajo izlete, obveščajo medije za potrebe članov
zavoda, prirejajo prireditev in ostalih obveščajo o novostih, itd.
Zelo pomembni za turizem so tudi TIC-i (turistično informacijski center) v
posameznih občinah. TIC je tudi prva točka, ki jo turist obišče.
Turist ali kdorkoli drug se lahko obrne na:
TIC Črnomelj,
TIC Semič,
TIC Metlika in turistično društvo vigred Metlika,
Turistična agencija Kompas Novo mesto – poslovalnica Črnomelj.
Naloge TIC-a so povezovanje vseh akterjev, informiranje gostov, rezervacije,
posredovanje kontaktov, promocija, udeleţba na sejmih, prodaja spominkov, tiskanje
promocijskega gradiva, posredovanje promocijskega gradiva gostom. TIC se prav
tako kot civilna druţba financira iz občinskega proračuna.
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9 TURISTIČNA DESTINACIJA BELA KRAJINA
Destinacija je zaokroţen prostor (zaključena celota), ki ponuja spekter storitev ter
nabor aktivnosti in zadovolji povpraševanje gostov. Je prepoznavna in ima svoje
karakteristike. Ključno pri destinaciji je, da ponuja turistični produkt.
Opis turističnega proizvoda v Beli krajini najdemo v Mihelič K. (2007). Čeprav so
nekatere skupne značilnosti turističnega produkta, kot so lepote neokrnjene narave,
ki omogočajo ugodne moţnosti za počitek, raznovrstnost kulturne dediščine in
kulinarične posebnosti, je v Beli krajini opazno pomanjkanje storitev, ki bi dale globljo
vsebino počitnikovanju in ga naredile bolj aktivnega. Prav tako je opazen primanjkljaj
kakovostnih namestitvenih zmogljivosti. Toda niti Bela Krajina niti Dolenjska nista
novi trendovski destinaciji, kar predstavlja po Buhalisovi zamisli ţivljenjskega cikla
začetno fazo razvoja destinacije. Belo krajino je bolj smiselno opredeliti kot ruralno
turistično območje.
Produkti v Beli krajini so v fazi rasti ali pa v začetni fazi razvoja, kar v večji meri
poudarjajo. Bela krajina potrebuje izdelane skupne produkte oz. programe trţenja
obstoječe turistične infrastrukture, ki bodo zajemali optimalen izkoristek vseh
potencialov. Zdruţiti je potrebno obstoječe članstvo RIC-a, kakor tudi druge turistične
ponudnike v skupni nastop in s tem večjo ekonomsko učinkovitost.
V nadaljevanju predstavljam izbor trţenjskih orodij, kakšne strategije razvoja ima RIC
Bela krajina, s katerimi ţelijo predlagati osnovne usmeritve delovanja zavoda in
trţenja enovite destinacije Bela krajina.
9.1 IZBOR TRŢENJSKIH ORODIJ
Najprej je potrebno Beli krajini zagotoviti del prostora v slovenskem turizmu, da
končno dobi svojo podobo v lastni drţavi. Zato je tudi pomembno pojavljanje v
drţavnih prospektih (npr. Slovenski turistični organizaciji), nastopati z raznolikostjo in
pestrostjo stvari in dogodkov, saj le tako lahko Bela krajina s tem izkazuje svojo
posebnost v slovenskem prostoru, poveča svojo prepoznavnost, ter postane
pomembna turistična točka v svoji drţavi. Saj tako lahko prinese večji doseţek in
uspeh, sodelovanje med mesti in ostalimi destinacijami mora biti skupno. Takšno
sodelovanje lahko pomeni niţje stroške, je pa res, da morajo biti vsi prisotni kraji v
prospektu enakovredno zastopani.
Med trţne aktivnosti javnega zavoda štejejo sodelovanje na razpoloţljivih turističnih
borzah, sejmih, workshop-ih in delavnicah. Kot organizator nastopa bodisi Slovenska
turistična organizacija ali ostale pristojne ustanove iz Slovenije ali iz tujine.
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Trţne aktivnosti, v katerih se predstavlja Turistično informacijski center Bela krajina
in posamezne občine:
Sejmi
Pri sejemskih predstavitvah imajo namen enotno promovirati destinacijo Bela krajina.
Udeleţujejo se sejma TIP v Ljubljani, MOS v Celju, sejma Narava in zdravje v
Ljubljani, Obrtnega sejma v Karlovcu (HR) ter enega sejma v tujini.
Workshopi-i, borze
Namen sodelovanja na »workshop – ih« (dogodek, kjer se srečata ponudba in
povpraševanje) in borzah je vzpostaviti sodelovanje s turističnimi agencijami in
ostalimi akterji, ki se organizirano ukvarjajo s trţenjem turizma. Za Belo krajino so
zanimive skupine med 30 in 40 oseb, z zanimanjem eno ali dvo-dnevnega
turističnega programa po Beli krajini (izleti ustanov, šolarjev, upokojencev,…). Na
borzah in workshop-ih namerava zavod nastopati kot turistična agencija pod znamko
turistične destinacije.
Študijske ture in predstavitve medijem, ter nastopi v medijih
V okviru sodelovanja STO in mediji s področja turističnega delovanja, kot gostitelji
izvajajo predstavitve udeleţencem študijskih tur, skupinam študentov in
specializiranim novinarjem. Osnovni namen je promovirati Belo krajino na pravilen
način, z vsemi potenciali in turističnimi ponudniki, ki so zmoţni zagotavljati
kakovostno raven storitve. Nameravajo nadaljevati dobro sodelovanje z medijskimi
hišami. V tretjem letu sodelovanja z radijskimi in regionalnimi TV hišami so uspeli
pridobiti termine oz. oddaje, ki imajo na regijskih ravneh visoko stopnjo poslušanja.
Seveda morajo pri tovrstni promociji navesti omenjena finančna sredstva.
Belokranjski dnevi in prireditve
»Belokranjski dnevi« v Mercatorju (Maribor), v Ţuţemberku, »Belokranjski teden v
zdravilišču«, »Belokranjski dan v Črni na Koroškem« (na prireditvi Krompirjada),
»Ţupančičevi dnevi«, itd.
Navedla bom samo tiste prireditve, ki so tradicionalne in se odvijajo vsako leto.
Podrobneje so ţe opisane v 6. poglavju, te so Jurjevanje v Beli krajini, Martinovanje v
Črnomlju, Vinska vigred v Metliki, Semiška ohcet, itd.
Regionalno in nacionalno povezovanje
-

projekt »Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine,«
društvo »Reka Kolpa – reka ţivljenja«,
regionalni razvojni svet za jugovzhodno Slovenijo, (ki ga bom podrobneje
opredelila v naslednjem podpoglavju),
zdruţenje turističnih destinacij Slovenije (ZTDS),
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-

program LEADER – »Povezave med dejavnostmi za razvoj podeţelskega
gospodarstva«,
Valis Colapis oz. Dolina Kolpe je mednarodni projekt čezmejnih turističnih poti
v Pokolpju, itd.

Sredstva javnega obveščanja
-

-

Oglaševanje v časopisu Belokranjec,
oglaševanje v lokalnih časopisih,
tedenski E-informator, ki je kot e-tiskovina napovednik prireditev v Beli krajini
za prihajajoči (tekoči) teden,
prisotnost na internetu – Bela krajina ima svoje turistične portale, ti so:
www.belakrajina.si, www.ric-belakrajina.si, www.jurjevanje.si, www.valliscolapis.eu, itd., ki se sproti dopolnjujejo z aktualnimi informacijami,
nastop na radiu Odeon in radiu Krka – tu se oglašujejo prireditve, kulturni
dogodki in ostale aktivnosti, ki se dogajajo v Beli krajini.

Drugi promocijski material
-

-

-

Tiskovine: Katalog »Bela krajina – dobro za oba«, brošuri »Koledar prireditev
2008« (Kam? Kdaj? Zakaj?), »Na lepše - stranske poti so zapeljivejše od
glavnih«, koledar prireditev Dolenjske in Bele krajine, katalog »Kolesarski
vodnik Bele krajine«, prospekt »Vino in kulinarika Bele krajine«, »Koledar –
Kot lepi dar« 2008 – Unikatni koledar turistične destinacije Bele krajine, itd.
Sejemski eksponati: za potrebe predstavitve destinacije in trţne znamke
planiramo izdelati premično razstavo na temi eko in rekreativnega turizma v
Beli krajini.
Promocijski artikli s trţno znamko: promocijske artikle z znakom
destinacije (kape, majice, itd…) prodajajo zaenkrat ekskluzivno v TIC – ih
Črnomelj, Semič in Metlika. Prodajo ţelijo tudi razširiti in vzpostaviti
sodelovanje z določenimi zasebnimi podjetji iz Bele krajine. Trţenje artiklov z
znakom destinacije predstavlja tudi dolgoročen vir financiranja destinacijske
organizacije.

9.2 STRATEGIJA RAZVOJA RIC BELA KRAJINA
Strategija RIC-a in s tem povezano trţenje predvidevajo v naslednjem strateškem
obdobju 2007-2013 razvoj v štirih smereh:
- Rekreativni turizem;
- Eko-turizem;
- Zdraviliški turizem (v razvoju; Metlika, Črnomelj);
- Managament turistične destinacije Bela krajina.
Vsako področje posebej mora imeti izdelan lasten poslovni načrt s poudarkom na
trţenju in sinergijskih učinkih rabe človeških virov in infrastrukture.
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Rezultat ciljev po posameznih področjih mora zasledovati planirane strateške cilje do
leta 2013:
- rast števila obiskovalcev Bele krajine povprečno za najmanj 4 % letno;
- rast števila nočitev povprečno za najmanj 5 % letno in podaljšanje povprečne
dobe bivanja na 2,5 nočitve;
- rast prihodkov za najmanj 10 % letno;

-

iskanje sinergijskih učinkov in obvladovanje stroškov.

Rekreativni turizem
Bela krajina zadnja leta usmerja svojo turistično ponudbo na slovenskem in tujem
trgu predvsem v rekreativno ponudbo preţivljanja prostega časa. To dejstvo
podpirajo zlasti število zainteresiranih obiskovalcev, način trţenja, način vodenja in
vsa spremljevalna infrastruktura in storitve, ki so se razvile v zadnjem desetletju. Na
tem mestu izpostavljajo trenutni značaj enodnevne izletniške točke.
Dejstvu rekreativnega turizma se ne ţelijo izogibati niti v prihodnje, saj ravno ta
številčnost generira ekonomsko hrbtenico dejavnosti celotnega poslovanja. Konec
koncev so na tej osnovi najbolj izkoriščeni potenciali reke Kolpe (ribolov, čolnarjenje,
rafting…) in ostalih naravnih in kulturnih danosti destinacije, kar ob zgodovinski
dobrosrčnosti lokalnega prebivalstva lahko s pridom izkoriščajo turistični akterji.
Glavne spremembe gredo v smeri pestrejše ponudbe, individualizacije obiska in večje
prepoznavnosti Belokranjske vinsko-turistične ceste, ki s prireditvami predstavlja
okostje trţenja gastronomske ponudbe in sobodajalstva v Beli krajini.
Glavne ciljne skupine:
- organizatorji potovanj;
- razna zdruţenja, ustanove, podjetja, organizacije…;
- posamezniki (druţine, naključni popotniki, tranzitni obiskovalci).
Ekoturizem
Gre za trend, ki je prisoten tako globalno kot prihaja v zavest tudi lokalno oziroma
regionalno. Regionalni razvojni program uvaja kot eno izmed svojih razvojnih prioritet
tudi področje ekoturizma, katerega pomemben odraz je na eni strani sicer v izjemnih
naravnih, kulturnih in zgodovinskih danostih, na drugi strani pa zagotovo prav v
turizmu, kot pomembni gospodarski dejavnosti s pričakovano visoko stopnjo rasti.
Z dvema zaščitenima področjema narave (Krajinski park Kolpa in Krajinski park
Lahinja) je »Eko turizem« razvojna priloţnost predvsem v smislu oblikovanja širše
zasnovane turistične destinacije Bela krajina. Zagotovo generira goste, ki se bodo
odločali za daljše počitnikovanje v tem okolju zaradi danosti okolja in zaradi
moţnosti, ki jih bodo nudili ponudniki s povezanimi turističnimi programi.
Obisk glavnih znamenitosti bo tako samo ena izmed moţnosti ali obvezna točka
večdnevnega programa. Prednostna naloga je zagotavljanje ustreznih namestitvenih
zmogljivosti.
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Glavni vsebinski cilji:
- vzpostavitev poslovnih odnosov za dolgoročno obdobje z lastniki posameznih
zemljišč;
- vzpostavitev gastronomske in namestitvene ponudbe na področju parkov kot
središču naravnega okolja;
- razvoj specifičnih programov s področja naravovarstva;
- uvajanje programov doţivetij v naravi: botanični sprehodi, opazovanje ptic in
divjadi, fotolov, ribolov in lov;
- povezovanje in vključevanje obstoječe ponudbe rekreativnega turizma;
- spodbujanje razvoja lastnih dopolnilnih turističnih programov pri drugih
ponudnikih;
- zagotavljanje pestre ponudbe preko celega leta.
Glavne ciljne skupine:
- posamezniki (ljubitelji narave in doţivetij, avanturisti in rekreativci, druţine);
- interesna zdruţenja, organizirani kupci …;
- specializirani organizatorji potovanj.
Zdraviliški turizem (v razvoju!)
V neposredni bliţini destinacije se nahaja eno večjih podjetij zdraviliškega turizma v
Sloveniji (Terme Krka d.o.o. s sedeţem v Novem mestu). V regiji se nahajajo še
terme v Šmarjeških Toplicah, ki se ponašajo z bogato zdraviliško oz. turistično
tradicijo. Trenutno se obiskovalci »soseščine« odpravljajo na enodnevne izlete v Belo
krajino. Upoštevajoč trende in potrebe hitro rastoče druţbe, se Bela krajina ţe nekaj
let pripravlja za vstop na trg zdraviliškega turizma (wellness), in sicer konkretno z
investicijami v termalno infrastrukturo.
Rezultat vseh dosedanjih raziskav sta vrtini, na osnovi katerih bo moč konkurenčno
preiti v drugo fazo - pridobivanje partnerjev za investicije z lastno ponudbo. S
kakovostnimi hotelsko-gostinskimi, zdravstvenimi, wellness in športno-rekreativnimi
storitvami lahko obiskovalcem dolgoročno pomagamo pri ohranjanju in krepitvi
zdravja ter tako dolgoročno vplivamo na zadovoljstvo gostov in s tem posledično na
številčnost le-teh.
Managament turistične destinacije Bela krajina

Pravne podlage

Razvojni načrt in usmeritve Slovenskega turizma za obdobje 2007 – 2011 (RNUST)
predvidevata nadgradnjo, redefiniranje in reorganizacijo lokalne organiziranosti (nivo
LTO, TIC ipd.) v učinkovito destinacijsko organizacijo, ki bo uspela vzpostaviti
partnerske odnose v medlokalnem okolju (več občin, gospodarskih ponudnikov,
društev) ter vzpostavila sistem opravljanja vseh funkcij, kot so opredeljene v RNUST.
Le-ta nadaljevanju predvideva vzpostavitev regionalne organiziranosti ter
nadgradnjo, redefiniranje in reorganiziranje nacionalnega nivoja.
Razvoj in spodbujanje razvoja turizma na lokalni ravni sta zakonska pristojnost
lokalnih skupnosti. Brez ustreznega in uspešnega sistema na lokalnem nivoju ne
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more priti do izkoristka vseh potencialov, ki jih predstavlja turizem ne samo kot
gospodarska panoga, ampak tudi kot orodje za druţbeni razvoj v lokalnih okoljih, ter
zaščitnik naravne in antropološke dediščine lokalnega okolja.
Iz tega vidika morajo povezati vse občine Bele krajine v smiselno zaokroţeno
turistično območje - destinacijo, ki mora tudi turistu kazati homogenost, povezanost,
hkrati pa se mora biti sposobna tudi enakovredno povezovati s sosednjimi območji
(Dolenjsko, Posavjem, Mirensko dolino, sosednjo HR) v regionalni nivo. Na osnovi
zgoraj navedenega danes lahko govorimo o managamentu turistične destinacije pod
krovno trţno znamko »Bela krajina – dobro za oba«.
Gre za enovito in geografsko zaključeno celoto, ki se razprostira juţno od Gorjancev
in Kočevskega roga proti juţni meji Republike Slovenije oziroma reki Kolpi. Glavne
aktivnosti zavoda bodo usmerjene v vzpostavljanje poslovnega okolja in promocijo.
Glavni vsebinski cilji:
- uveljavitev pojmovanja turistične destinacije v strokovni in regionalni javnosti;
- vzpostavitev organa ali organizacije upravljanja in koordinacije med
posameznimi partnerji;
- uveljavitev trţne znamke in njeno utrjevanje na trgu s povečevanjem
prisotnosti na turističnih sejmih, v katalogih, vodnikih, medijih in na sploh v
javnosti;
- povezovanje različnih ponudnikov turističnih storitev;
- iskanje sinergij pri promociji v okviru krovne trţne znamke in razvoju človeških
virov.
Glavne ciljne skupine:
- ponudniki turističnih storitev na destinaciji;
- lokalne skupnosti;
- strokovna javnost.
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10 ANALIZA ANKETE O PREPOZNAVNOSTI BELE KRAJINE KOT
TURISTIČNE DESTINACIJE
Namen moje raziskovalne naloge je predstaviti Belo krajino in njene razvojne
moţnosti evidentirati, opisati trenutno turistično ponudbo Bele krajine in ugotoviti
njeno prepoznavnost po ostalih regijah v Sloveniji. Zato sem sestavila anketni
vprašalnik, s katerim sem ţelela ugotoviti, kakšna je zanimivost Bele krajine kot
turistična destinacija po ostalih regijah v Sloveniji. Zanimalo me je tudi, kakšna je
promocija in oglaševanje ter koliko so seznanjeni s posameznimi elementi v Beli
krajini. Iz ankete bom lahko tudi ugotovila, kaj jim je najbolj všeč v Beli krajini, kaj
povečuje njeno prepoznavnost. Oblikovala pa sem nekaj hipotez, ki so me s pomočjo
analize ankete vodile skozi obravnavo in sem jih potrdila ali zavrnila.
Anketni vprašalnik vsebuje 12 vprašanj, s katerimi sem skušala potrditi svoje trditve
in predpostavke. Najprej sem ga izvedla v vzorčni skupini, da sem preverila
ustreznost vprašalnika. Po opravljeni analizi sem izvedla velikost vzorca 105
naključnih anketirancev, iz vsake regije po 15, skupaj 40 moških in 65 ţensk.
Potrebovala sem kar nekaj časa, da so se vsi anketni vprašalniki izpolnili, ampak trud
se je izplačal, saj tako sem izvedela nekaj novega in dobila odgovore na zastavljene
hipoteze. Ankete sem dala na spletno stran www.belakrajina.si, posredovala pa sem
jih tudi preko prijateljev in znancev, ti pa naprej.
Pokazati ţelim vse skrite in znane značilnosti naše pokrajine, s končnim ciljem
prispevati k razvoju in iskati nove moţnosti za prihodnji razcvet turizma.
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10.1 ANALIZA ANKETE PO VPRAŠANJIH
1. vprašanje: SPOL (označite)
Tabela 8: Število anketiranih po spolu
Spol
moški
ţenska
Skupaj

Število
40
65
105

V%
38%
62%
100%

Vir: lasten
Graf 6: Grafični prikaz anketirancev po spolu
SPOL

38%
MOŠKI
ŢENSKE
62%

Vir: lasten

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 105 anketirancev, od tega 38% moških in 62%
ţensk.
2. vprašanje: STAROST
Tabela 9: Število anketirancev po starosti
Starost
0-9 let
10-19 let
20-34 let
35-49 let
50-64 let
65 let in več
skupaj

Število
0
3
71
22
9
0
105
Vir: lasten
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V%
0%
3%
67%
21%
9%
0%
100%

Graf 7: Starostna struktura anketirancev
STAROST
0%
9%

0%

0-9 let

3%

10-19 let

21%

20-34 let
35-49 let
50-64 let
65 in več
67%

Vir: lasten

Anketirance sem razdelila v šest starostnih skupin. Med anketiranimi je bilo največ
starostnih skupin med 20 – 34 let (67%) ter 35 – 49 let (21%). Najmanj je bilo
anketiranih v starosti do 19 let (3%) ter 50 - 64 let (9%), nad 65 let starosti in več
ni bilo anketirancev.
Ugotovitev: Manjši deleţ oseb iz starostnih struktur 50 – 64 let in 65 in več let si
morda lahko razlagamo s specifično ponudbo (kolesarjenje, jadralno padalstvo,
čolnarjenje), ki bolj pritegne mlajše in srednjih let, telesno aktivnejše turiste. Mlajši
otroci do 19 let starosti, ponavadi potujejo skupaj z druţino.
3. vprašanje: IZ KATERE REGIJE PRIHAJATE? (označite)
Tabela 10: Število anketiranih po regijah
Regija
Prekmurje
Štajerska
Koroška
Gorenjska
Osrednja Slovenija
Dolenjska (Bela krajina)
Primorska
Skupaj

Število
15
15
15
15
15
15
15
105
Vir: lasten
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V%
15%
15%
14%
14%
14%
14%
14%
100%

Graf 8: Grafični prikaz anketiranih po regijah
REGIJE

Prekmurje

15%

14%

Štajerska

14%

15%

Koroška
Gorenjska
Osrednja Slovenija

14%

14%

14%

Dolenjska (Bela krajina)
Primorska

Vir: lasten

Po podatkih iz tabele 10 in grafa 8 je razvidno, da je bilo iz vsake regije petnajst
anketirancev. Na tak način sem ugotovila, koliko so prebivalci ostalih regij v Sloveniji
seznanjeni s promocijo, oglaševanjem, turistično ponudbo in koliko jih obišče Belo
krajino.

3.1 vprašanje: KATERE 3 SLOVENSKE TURISTIČNE REGIJE SO ZA VAS
NAJZANIMIVEJŠE? (vstavite 1, 2, 3 in pri tem pomeni 1 – najzanimivejša
regija…)
V nadaljevanju bom preučevala analizo povezanosti pri določenih vprašanjih med
dvema danima spremenljivkama. Prav tako bomo pri določenih vprašanjih izračunali
intervalno oceno.
Tabela 11: Število glasov za najzanimivejšo slovensko turistične regijo
Regija
Prekmurje
Štajerska
Koroška
Gorenjska
Osrednja Slovenija
Dolenjska (Bela
krajina)
Primorska
Skupaj

Število
glasov

Število
glasov v %

Anketiranci
v % od
105-ih
34%
36%
19%
58%
26%
50%

36
38
20
61
28
52

11%
12%
6%
19%
9%
17%

80
315

25%
76%
100%
100%
Vir: lasten

Najzanimivejša regija
(od 1. do 7. mesta)
5
4
7
2
6
3
1

V tabeli 11 so navedene vse regije v Sloveniji, katere sem razvrstila od 1. do 7.
mesta. Izpostavila sem prvo najzanimivejšo regijo Primorska, ki je dobila največ
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glasov, druga regija je bila Gorenjska in tretja Dolenjska (Bela krajina). Za zanimivost
sem vključila še ostale regije do 7. mesta.
Graf 9: Tri najzanimivejše slovenske turistične regije
TRI NAJZANIMIVEJŠE SLOVENSKE
TURISTIČNE REGIJE

27%
41%

32%

Primorska

Gorenjska

Dolenjska (Bela krajina)

Vir: lasten

Grafično sem prikazala samo prve tri najzanimivejše slovenske turistične regije. Iz
grafa 9 je razvidno, da je prva najzanimivejša regija Primorska (25% glede na ostali
dve regiji). Druga je Gorenjska (19%) in tretja je Dolenjska (Bela krajina), dobila je
17%.

Za interval zaupanja (P0) za deleţ enot z opazovano lastnostjo L za 95% zaupanje
(5% tveganje) uporabiš formulo, ki je uporabljena tudi pri ostalih vprašanjih:
Interval zaupanja je

p 1,96

p

p 1 p
, p 1,96
n

z

p 1 p
, p
n

p 1 p
n

pri tem pomeni
p

število enot z želeno lastnostjo
število vseh enot

nL
n

n = število vseh enot (moč vzorca)
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z

p 1 p
n

Primer za dolenjsko (Bela krajina):
nL= 52
n= 105
Za 5% tveganje je z 1,96 in dobimo

p 1,96

p 1 p
, p 1,96
n

p 1 p
n

0,49524 1,96 * 0,0488, 0,49524 1,96 * 0,0488
0,3996, 0,5909
Pomeni, da s 5% tveganjem lahko trdim, da Bela krajina zanimiva na intervalu med
39,96% in 59,09% turistom.

Izračunala sem standardni odklon zaupanja (z) pri stopnji tveganja 0,05:
Ker se prva hipoteza nanaša na vrednost: P0 =0,50, je
osnovna trditev - H1: P < 50%
nasprotna trditev - H0: P ≥ 50%
Ocena standardne napake – Se(p):
Se( p )

p 1 p
n

0,49524 1 0,49524
105

0,0488

Standardni odklon zaupanja:
z

p p0
Se( p)

0,49524 - 0,5
0,0488

0,0975

V našem primeru je z= - 0,0975 in z0,05= 1,96 ter velja -1,96 < -0,0975, hipotezo H1
torej zavrnemo in pri stopnji tveganja 0,05 sprejmemo nasprotno domnevo H 0, da je
vsaj polovici (50%) anketiranim Bela krajina zanimiva.
4. vprašanje: ALI STE SE V ZADNJEM LETU SREČALI S KAKRŠNIMKOLI NAČINOM
PROMOCIJE BELE KRAJINE?
Med 105 anketiranci sem preučevala povezanost promocije
tabelo 12 kombinirali z tabelo 11.

52

in zanimivost regije,

Tabela 12: Srečanje s kakršnimkoli načinom promocije
Ali ste se v zadnjem letu srečali s kakršnimkoli
načinom promocije Bele krajine?
Dolenjska
izbrana med
tremi
najzanimivejšimi
regijami.

DA
NE
skupaj

DA
29

NE
23

Skupaj
52

27,6%

21,9%

49,5%

17

36

53

16,2%

34,3%

50,5%

46

59

105

56%

100%

44%
Vir: lasten

x2 = 28,78
C = 0,464
Ccorr= 0,64
Hi kvadrat (x2) je mera kontingence, s katero ugotavljamo ali obstaja povezanost
med dvema spremenljivkama. Mero, s katero ugotovimo jakost povezave med
spremenljivkama, imenujemo koeficient kontingence (C). Koeficient je definiran na
intervalu od 0 do 1. Popravljena vrednost koeficienta kontingence (Ccorr) je 0,64,
povezanosti med spremenljivkama regije in promocije je zmerna. Iz tega lahko
ugotovimo, da na zanimivost vpliva promocija. Obstoječa promocija je slaba in
pomanjkljiva to je definitivno priloţnost za boljšo informiranost in seveda za boljšo
prepoznavnost regije.
Graf 10: Grafičen prikaz srečanja s kakršnimkoli načinom promocije
SREČANJE S KAKRŠNIM KOLI NAČINOM PROMOCIJE
59
46
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Vir: lasten

V grafu so prikazani podatki, ali so se anketiranci v zadnjem letu kaj srečevali s
kakršnimkoli načinom promocije. 44% vprašanih je odgovorilo z da, 56% vprašanih
pa je odgovorilo z ne. Razvidno je, da je največ anketiranih odgovorilo, da se niso
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srečevali z nobenim načinom promocije, kar pomeni, da je le-ta še vedno slaba, kar
smo tudi potrdili z izračunom kontingence. Predvidevam, da če bi bilo več promocije,
bi bilo tudi več turistov v Belo krajino in boljša prepoznavnost regije.
5. vprašanje: ČE JE ODGOVOR DA, KJE STE SLIŠALI, BRALI ALI GLEDALI O BELI
KRAJINI? (moţnih več odgovorov)
Tabela 13: Načini promocije
Načini promocije
časopis, revije
turistične agencije
televizija
radio
internet
plakati
reklamni letaki, zgibanke
obveščanje prek znancev, prijateljev
drugo
Skupaj
Vir: lasten

Število
odgovorov
25
5
21
18
37
9
18
33
1
167

V%
15%
3%
13%
11%
21%
5%
11%
20%
1%
100%

Graf 11: Grafičen prikaz načinov promocije
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Vir: lasten

Tukaj je bilo moţnih več odgovorov. Zanimivo je, da so anketirani največkrat dobili
informacije o Beli krajini z interneta (21%) in od svojih prijateljev, znancev (20%).
Zelo malo gostov je prišlo v dolino s posredovanjem turistične agencije, kar kaţe
slabo sodelovanje ponudnikov z omenjenimi organizacijami. Iz podatkov se da
sklepati, da ponudniki turističnih storitev premalo vlagajo v promocijo ali pa je le ta
neučinkovita. Pod drugo je nekdo slišal o Beli krajini na sejmih. To je tudi dober
način promocije, kjer lahko veliko ljudi izve, kje se nahaja Bela krajina in kaj nudi.

54

6. vprašanje: KAKO OCENJUJETE OGLAŠEVANJE IN PROMOCIJO BELE KRAJINE V
VAŠI REGIJI?
Tabela 14: Ocena anketiranih o oglaševanju in promociji Bele krajine v njihovi regiji
Ocena
1 – zelo slabo
2 – slabo
3 – ne dobro in ne slabo
4 - dobro
5 – zelo dobro
Skupaj

Število
ocen
22
38
33
7
5
105
Vir: lasten

V%
21%
36%
31%
7%
5%
100%

Povprečna
vrednost
22
76
99
28
25
2,38

Pri tem vprašanju so anketiranci z ocenami od ena do pet (1-5) ocenjevali
oglaševanje in promocijo Bele krajine v njihovi regiji. Kot sem predvidevala, so
rezultati pokazali, da so anketiranci največ ocenili Belo krajino z oceno dve (36%),
kar pomeni slabo (2,38) promocijo in oglaševanje Bele krajine kot turistična
destinacija v njihovi regiji. 21% anketiranih pravi, da je zelo slabo, 31% ne dobro in
ne slabo, 7% dobro in 5% zelo dobro. Priporočamo več vlaganja v načine promocije
(npr. televizija, turistične agencije,itd.), saj bi na takšen način povečali
prepoznavnost in obisk Bele krajine.
Graf 12: Grafičen prikaz ocene anketiranih o oglaševanju in promociji Bele krajine v
njihovi regiji
OCENA ANKETIRANIH O OGLAŠEVANJU IN PROMOCIJI V NJIHOVI REGIJI

40
35
1
2
3
4
5

30
25
20
15
10
5
0

ocena od 1-5

Vir: lasten
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7. vprašanje: KATERI SO VAŠI RAZLOGI ZA OBISK BELE KRAJINE? (moţnih več
odgovorov)
Tabela 15: Razlogi za obisk Bele krajine
Razlogi za obisk
zabava
rekreacija, sprostitev
počitnice
poslovni razlogi
obisk sorodnikov, znancev
izlet
drugo
Skupaj

Število
odgovorov
19
23
12
16
16
45
5
136
Vir: lasten

Obiskali Belo krajino
Še niso obiskali Bele krajine
Skupaj
Vir: lasten

75
30
105

Odgovori v
%
14%
17%
9%
12%
12%
33%
4%
100%

71%
29%
100%

Primer za počitnice:
nL= 12
n= 136
p= 0,08823 (ali 8,8%)
P0= (0,08432; 0,09213)
To pa pomeni, da s 5% tveganjem lahko trdim, da Belo krajino zaradi počitnic
obiščejo na intervalu med 8,4% in 9,2%.
Graf 13: Razlogi za obisk Bele krajine
RAZLOGI ZA OBISK BELE KRAJINE
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Pri tem vprašanju je bilo moţnih več odgovorov. Anketiranci so se največkrat odločili,
za tretji odgovor, in sicer, da so v Belo krajino šli na izlet (27%). V prilogi je prikazan
primer, kako izgleda organizacija enodnevnega in dvodnevnega izleta. Drugi razlog je
bil zaradi rekreacije in sprostitve (14%), tretji pa zabava (11%), 10% zaradi
poslovnih razlogov in obisk sorodnikov, znancev. 7% se je odločilo za počitnice v Beli
krajini, 3% odgovorov se je nanašalo na rubriko drugo. 29% anketiranih še ni
obiskalo Bele krajine, 71% jih je obiskalo Belo krajino.
Predvidevala sem, da turisti največkrat obiščejo Belo krajino zaradi počitnic, vendar
sem se motila in ugotovila, da je glavni motiv za prihod v Belo krajino torej izlet temu
pa tudi rekreacija in sprostitev. Iz tega se da sklepati, da je Bela krajina najbolj
priljubljena med izletniki. Morda, bi ob povečanju nočitvenih, gostinskih zmogljivosti
in dobri ponudbi več turistov obiskalo zaradi počitnic.
8. vprašanje: KAJ JE NAJBOLJ PRITEGNILO VAŠO POZORNOST PRI KULTURNI
PONUDBI BELE KRAJINE? (moţnih več odgovorov)
Tabela 16: Vrste kulturne ponudbe Bele krajine
Vrsta kulturne ponudbe
naravne vrednote
kulturnozgodovinske znamenitosti
prireditve
turistične kmetije
kampi
muzeji
kulinarike in vina
šport in rekreacija
cerkve
drugo
Skupaj
Vir: lasten

Število
odgovorov
115
88
97
19
55
46
63
82
45
0
610

V%
20%
14%
16%
3%
9%
8%
10%
13%
7%
0%
100%

Primer za naravne vrednote:
nL= 115
n= 610
p= 0,18852 (ali 18,9%)
P0= (0,18739; 0,18965)
To pa pomeni, da s 5% tveganjem lahko trdim, da so deleţ turistov najbolje
pritegnile naravne vrednote, leţi na intervalu med 18,8% in 18,9%.
Primer za šport in rekreacijo:
nL= 82
n= 610
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p= 0,13442 (ali 13,4%)
P0= (0,1334; 0,13494)
To pomeni, da s 5% tveganjem lahko trdim, da je šport in rekreacija pritegnilo med
13,3% in 13,5% deleţ turistov.
Graf 14: Vrsta kulturne ponudbe
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Vir: lasten

Tudi pri tem vprašanju je bilo na voljo več moţnih odgovorov. Vprašanje sem bolj
poenostavila in prikazala samo vrsto ponudbe. Omenila pa bom, kaj jih je pri
posameznih vrstah ponudbe še najbolj pritegnilo. Predvidela sem, da so anketirance
najbolj pritegnile naravne vrednote (20%), najbolj reka Kolpa. Pod drugo so jih
pritegnile prireditve (16%), najbolj Jurjevanje – Zeleni Jurij in Vinska vigred. Pod
tretje so jih pritegnile kulturnozgodovinske znamenitosti (14%), najbolj Stara mestna
jedra in rojstni kraj pesnika Otona Ţupančiča.
Naslednje, kar sem predvidela, da jih je najbolj pritegnilo, vendar sem se motila, je
šport in rekreacija (13%), od tega najbolj čolnarjenje po Kolpi in pohodništvo. Malo
so se udeleţevali zimskega športa, ki ga imamo tudi, kot npr. smučanje na smučišču
Bela na Gačah. 10% jih je pritegnilo kulinarika in vina, od tega najbolj Belokranjska
pogača in Vinska klet Metlika. 9% je prišlo zaradi kampov, najbolje obiskana sta bila
kamp Podzemelj ob Kolpi in kamp Kolpa's v Adlešičih. 8% si jih je ogledalo muzeje,
največ Belokranjski muzej Metlika in spominsko zbirko Otona Ţupančiča Vinica. 7%
jih je bilo tistih, ki so prišli zaradi cerkva, 3-je% so prišli z namenom, da spoznajo
turistične kmetije, od katerih je bilo največ zanimanja za turizem na Vasi ob Kolpi v
Adlešičih. Drugih razlogov za obisk Bele krajine ni navedel nihče.
Iz rezultatov se da sklepati, da turisti v Belo krajino največ prihajajo zaradi naravnih
vrednot in prireditev, ob katerih se rekreirajo, sprostijo in zabavajo.
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9. vprašanje: KJE STE BIVALI, KO STE OBISKALI BELO KRAJINO? (moţnih več
odgovorov)
Tabela 17: Nastanitveni objekti
Vrsta objektov
hotel
sobe, apartmaji
koče
kampi
turistične kmetije
nisem prenočil (izlet, obisk, poslovni razlogi…)
drugo
Skupaj
Vir: lasten

Število
odgovorov
10
17
22
29
11
8
10
106

V%
9%
16%
21%
27%
10%
8%
9%
100%

Naš primer za hotele:
nL= 10
n= 106
p= 0,09433 (ali 9,4%)
P0= (0,08887; 0,09947)
To pa pomeni, da s 5% tveganjem lahko trdim, da je deleţ turistov, kateri uporabijo
hotele, na intervalu med 8,9% in 9,9%.
Graf 15: Nastanitveni objekti
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Pri tem vprašanju je bilo tudi na voljo več moţnih odgovorov. 27% anketirancev je
bivalo v kampih, 21% anketirancev je bivalo v kočah, za sobe in apartmaje se je
odločilo 16% anketiranih, na turističnih kmetijah jih je bivalo 10%. Kot sem
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predvidevala je najmanj anketiranih bivalo v hotelih (9%) in pod drugo 9%
anketiranih. 8% anketiranih pa ni prenočilo v Beli krajini.
Odgovor, da se je najmanj anketiranih odločilo za bivanje v hotelih, me ni presenetilo
glede na to, da se večina anketiranih raje odloči za kamp, koče ali apartmaje v
objemu narave, kjer je več miru. Da bi bile nočitve turistov v hotelih večje, bi bilo
potrebno bolj informirati njihove značilnosti in ugodnosti.

9.1 vprašanje: KJE BI BIVALI, ČE BI JO OBISKALI? (moţnih več odgovorov)
Tabela 18: Načini bivanja
Načini bivanja

Število
odgovorov
4
13
10
10
5
3
45

hotel
sobe, apartmaji
koče
kampi
turistične kmetije
drugo
Skupaj

Odg. v
%
9%
29%
22%
22%
11%
7%
100%

Vir: lasten
Graf 16: Načini bivanja
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Pri izbiri prenočišča bi se 29% anketirancev odločilo za sobe in apartmaje, 22% za
prenočevanje v kočah in v kampih, za turistične kmetije 11%, za hotel pa 9%
anketirancev. Pod drugo so nekateri navedli, da bi prenočili pri sorodnikih ali
prijateljih (7% anketirancev).
Iz grafa 16 je razvidno, da so se anketiranci največ odločili za bivanje v sobah in
apartmajih, če primerjamo graf 15 pa kaţe, da so največ bivali v kampih. Sklepam
lahko, da se obiskovalci različno odločajo, kje bodo bivali, dejansko se na nek način
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odločijo takrat, ko vidijo kakšno ponudbo in ugodnosti nudijo lastniki posameznih
prenočišč.
10. vprašanje: ČE STE OBISKALI BELO KRAJINO KAKO OZ. KJE STE SE
PREHRANJEVALI? (moţnih več odgovorov)
Tabela 19: Načini prehranjevanja
Načini prehranjevanja

Število
odgovorov
8
34
39
9
0
5
95

turistična (izletniška) kmetija, kjer ste bivali
gostilna
sami smo poskrbeli za hrano
imeli smo organiziran piknik
V restavracijah izven Bele krajine
drugo
Skupaj
Vir: lasten

Odgovori v
%
8%
36%
41%
10%
0%
5%
100%

Graf 17: Načini prehranjevanja
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Pri tem vprašanju je bilo moţnih več odgovorov. Najbolj pogost je bil, da so
anketirani sami poskrbeli za prehrano (41%), na drugem mestu je bil odgovor, da so
se prehranjevali v gostilnah (36%). Nekateri so imeli organiziran piknik (10%),
prehranjevali pa so se tudi na turističnih kmetijah (8%). Pod drugo (5%) pa so
nekateri navedli, da so se prehranjevali v šoli, pri sorodnikih ali prijateljih. S
prikazanimi rezultati lahko ugotovim, da je razvitost gostinske ponudbe v Beli krajini
slaba in ki jo bo potrebno dvigniti na višji nivo glede kvalitete kot tudi kvantitete. Ker
je v strukturi gostov zaenkrat večina izletnikov, v dolini pogrešamo gostinski obrat s
hitro prehrano (fast food), kjer bi poleg hamburgerjev postregli tudi z domačimi
dobrotami (pogača, štruklji, zavitki,…). Za goste, ki se odločajo za več dnevno
bivanje v Beli krajini, pa bi bila dobrodošla restavracija z raznovrstno ponudbo jedi.
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11. vprašanje: OCENITE KOLIKO STE SEZNANJENI S POSAMEZNIMI ELEMENTI
TURISTIČNE PONUDBE BELE KRAJINE
Tabela 20: Povprečna ocena seznanjenosti elementov turistične ponudbe
Opis posameznih elementov turistične ponudbe
Bele krajine
moţnosti za rekreacijo
mir in naravne lepote
kulturne prireditve
primernost za druţinski dopust
primernost za kolektivne izlete
kakovost gostinskih storitev
cenovna ugodnost
čistoča in urejenost kraja
čistoča in higiena, kjer ste bivali
prometna dostopnost (ceste, cestne oznake)
parkirišča
kakovost javnega prevoza
gostoljubnost osebja
SKUPAJ
Vir: lasten

Povprečna ocena
seznanjenosti
3,45
3,82
3,05
3,28
3,69
3,10
3,25
3,44
3,29
2,77
2,75
2,32
3,56
3,21

Graf 18: Prikaz ocene elementov turistične ponudbe
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Pri tem vprašanju so anketiranci z ocenami od ena do pet (1-5) ocenjevali koliko so
seznanjeni s posameznimi elementi turistične ponudbe. Ena pomeni zelo slabo
seznanjen, dva slabo seznanjen, tri srednje seznanjen…itd.
Opisom posameznih elementov sem izračunala povprečno oceno glede na to koliko
so seznanjeni s posameznimi elementi turistične ponudbe. Anketiranci so najbolje
ocenili mir in naravne lepote (3,82) ter čistočo in higieno, kjer so bivali. To glede na
oceno 3,82 pomeni, da so srednje seznanjeni. Tudi primernost za kolektivne izlete
62

(3,69) in gostoljubnost osebja (3,56) so ocenili z visoko oceno kar pomeni, da so
povprečno srednje seznanjeni. Najniţjo oceno so dali anketiranci kakovosti javnega
prevoza (2,32). V Beli krajini bi morali imeti boljšo organiziranost javnega prevoza.
Povprečna ocena za vse elemente turistične ponudbe je 3,21 kar pomeni, da so
povprečno srednje seznanjeni. Predvidevala sem, da so prebivalci ostalih regij slabo
seznanjeni, kar dobro vpliva na prepoznavnost regije. Seveda pa je potrebno dati več
poudarek na promocijo, oglaševanje, ter še bolj seznanjati prebivalce in turiste na to
kaj vse nudi Bela krajina. S tem se bo izboljšala njena prepoznavnost kot turistična
destinacija.
12. vprašanje: VAŠE PRIPOMBE IN PREDLOGI, MNENJA ZA IZBOLJŠANJE
TRENUTNEGA STANJA
Na to vprašanje smo dobili malo odgovorov. Predlagali so boljšo promocijo, več
internetne ponudbe in v medijih (televizija, radio…). Pripombe so imeli na javni
prevoz in slabe ceste (infrastrukturo). To sem ugotovila tudi pri sami analizi ankete.
Nekaj jih je bilo tudi zelo zadovoljnih nad Belo krajino, da je »oaza miru in naj taka
ostane.«
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10.2 SKLEP
V Sloveniji imamo 7 regij. Vsaka regija je po svoje zanimiva in posebna. Dolenjska
(Bela krajina) je po ugotovitvah raziskave tretja najzanimivejša turistična regija.
Njena prepoznavnost se počasi povečuje, da bi bila še boljša prepoznavnost je
potrebno vlaganje v promocijo in oglaševanje, ki pa je za Belo krajino kot turistično
destinacijo po ostalih regijah slabo. Največ anketiranih je dobilo informacije o Beli
krajini preko interneta in od svojih prijateljev, znancev, pa tudi preko časopisov in
revij.
Poglavitni trţni segment obiskovalcev Bele krajine so individualni turisti, ki obiščejo
Belo krajino z motivom uţivanja in sproščanja ob rekreaciji v pristnem naravnem
okolju, pa tudi na podlagi priporočil prijateljev. Ta segment lahko razdelim na
druţine, mlajše pare in posamezne rekreativce. V večini primerov so to gostje iz
Slovenije med 20 med 49 let. Med njimi je največ izletnikov in takih, ki ostanejo
največkrat bivajo in v kampih in v kočah. Njihov glavni motiv je tudi, da si med
obiskom ogledajo naravne vrednote (reka Kolpa, Mirna gora, itd.) in
kulturnozgodovinske znamenitosti. Med tem pa se tudi rekreirajo na več načinov, na
primer čolnarjenje po Kolpi, pohodništvo, kolesarjenje, itd. Po koncu izleta pa si v
večini primerov zaţelijo tudi piknik ob Kolpi ali pa na domači turistični kmetiji, kjer jih
postreţejo z Belokranjsko pogačo in ostalimi dobrotami ter »dobro kapljico« vina.
Obiskovalci si ţelijo zdravega, mirnega okolja. Pričakujejo čistočo in urejenost
bivanjskih obratov ter okolice, označene pohodniške in kolesarske poti,
izposojevalnice športne opreme, kvalitetne čolne z ustrezno opremo, v katerih bodo
varni tudi njihovi otroci, zabavne ter kulturne prireditve in podobno. Pričakujejo tudi
kakovostno ponudbo hrane, ki pa je v Beli krajini slaba, glede na to, da si obiskovalci
več ali manj sami poskrbijo prehrano. Verjetno jih prav nerazvitost gostinstva odvrne
od daljših počitnic v Beli krajini. Pogrešamo tudi gostinski obrat s hitro prehrano (fast
food), kjer bi stregli še domače dobrote. Premalo je poudarka na javni prevoz
(avtobus, taxi…), s čimer bi se lahko obiskovalci brez problema peljali.
Odgovori na hipoteze:
1. Trditev, da je Bela Krajina manj zanimiva prebivalcem drugih regij Slovenije,
ne morem sprejeti, saj lahko na podlagi rezultatov ankete z veliko gotovostjo
trdim, da je Bela krajina zanimiva vsaj 50% prebivalcev Slovenije.
2. Trditev, da je še vedno slaba promocija in oglaševanje Bele krajine kot
turistična destinacija, se potrdi s povprečno oceno 2,38.
3. Predpostavka, da turisti ali obiskovalci največkrat obiščejo Belo krajino zaradi
počitnic, se ne potrdi. Na podlagi rezultatov raziskave je ta trditev poţela
najmanjšo število odgovorov (9%).
4. Trditev, da turiste najbolj pritegnejo naravne vrednote (20%), se potrdi. Drugi
del predpostavke, da jih pritegneta za šport in rekreacija se ne potrdi (13%).
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5. Predpostavka, da obiskovalci ostalih regij najmanj bivajo v hotelih, se potrdi.
Na podlagi rezultatov raziskave sem ugotovila, da se je le 9% anketiranih
odločalo za bivanje v hotelih.
6. Trditev, da so prebivalci ostalih regij slabo seznanjeni z posamezni elementi
turistične ponudbe Bele krajine, se ne potrdi. Iz raziskave sem ugotovila, da so
srednje seznanjeni in to glede na skupno povprečno oceno, ki je 3,21.
Zastavljene hipoteze so pokazale, da se bo morala Bela krajina kot turistična
destinacija še bolj potruditi in vlagati v področja, kjer turisti niso bili zadovoljni, zato
jih je potrebno izpopolniti in narediti boljše. Naš cilj je, da so turisti ali obiskovalci
zadovoljni z obiskom Bele krajine in da nanje pustimo dober, nepozaben vtis. Tako se
bodo tudi oni z veseljem vračali k nam v prelepo Belo krajino, s tem pa bomo
izboljšali svojo prepoznavnost in dobro ime.
Sklep je torej preprost. Ob skupnem sodelovanju vseh snovalcev in ponudnikov
belokranjskega turizma ter ob izkoriščanju ugotovljenih prednosti in priloţnostih bodo
rezultati v turizmu v prihodnjih letih boljši. Vsekakor pa je za to potrebnega precej
časa, denarja in velika mera domišljije in ustvarjalnosti.

65

11 ZAKLJUČEK
V prvem delu sem predstavila Belo krajino, njena tri večja mesta, kot so Črnomelj,
Semič in Metlika in njihovo zgodovino.
V drugem delu sem prikazala statistično primerjavo med občinama Črnomelj in
Semič. Po številu prebivalcev je občina Črnomelj največja občina v Beli krajini, tej
sledita Metlika in Semič. Občina Črnomelj ima veliko več moţnosti za turiste in
obiskovalce, kar se tiče nastanitvenih objektov in gostinskih obratov. V občini Semič
bi bilo dobro, da se odprejo nove moţnosti na področju nastanitvenih zmogljivosti in
gostinskih obratov s prehrano. Pri tej ponudbi lahko ugotovimo, da občina Semič
zaostaja. V samem mestu ni veliko prenočišč, kamor bi se lahko turisti brez zapletov
obrnili in dobili prosto posteljo. Po podatkih ima občina Semič manjše število nočitev
kot občina Črnomelj. Zaradi tega prihajajo v občino Semič večinoma samo predhodni
gostje oziroma izletniki, ki pa v občinsko blagajno ne prenesejo toliko sredstev, kot bi
jih lahko, če bi v Semiču bivali vsaj dve noči. Kraj brez nastanitvenih kapacitet pa je
prisiljen razvijati drugačne in manj dobičkonosne turistične projekte. Črnomelj je
naredil velik korak naprej, Semič bi se moral zgledovati po njem. Hkrati pa bi se
moral Semič zgledovati po tistih izkušnjah, ki so se v Črnomlju izkazale za dobre,
upoštevati bi bilo potrebno omenjene smernice, da bi dosegli skupne vidne in ţelene
rezultate na področju turizma.
Dnevni turizem privablja turiste poleti, kmečki turizem pa je privlačen v vseh letnih
časih. Ker je promocija in oglaševanje podeţelja, tradicionalnih prireditev in praznikov
v Beli krajini slaba, bi morali večji poudarek nameniti temu. Glede na trende, ki sedaj
prevladujejo v turizmu, bi bilo nujno izoblikovati programe stacionarnega turizma
(počitniške programe) za občino Semič ter ostali dve občini in jih pozicionirati kot
čisto in privlačno občino, občino neštetih moţnosti, neokrnjene narave, območje z
moţnostjo pestrega športnega dogajanja ter bogastvom tehnične in kulturne
dediščine.
V tretjem delu naloge sem predstavila analizo turistične ponudbe, ki sem jo razdelila
na osnovno, dopolnilno turistično ponudbo in analizo primarne ponudbe. V ta del sem
vključila statistiko nočitev domačih in tujih turistov v občini Semič.
Ena izmed samih informacij, ki je zelo pomembna za nadaljnjo usmerjanje dela
turizma, je tudi zadovoljstvo gostov, ki so v Beli krajini ţe bivali in seznanitev
posameznih elementov turistične ponudbe. Take informacije se največkrat
pridobivajo s pomočjo anket, ki sem jo vključila v zadnjem delu diplomske naloge. V
mojem diplomskem delu je tako predstavljena anketa o prepoznavnosti Bele krajine
kot turistična destinacija. Sama analiza je pokazala, da je Bela krajina dobro
prepoznavna po ostalih regijah v Sloveniji. Se pa še vedno najdejo številna področja,
ki jih je potrebno urediti (npr. promocija, oglaševanje, nastanitvene zmogljivosti,
gostinski obrati, itd.). Takšne ankete dajejo organizacijam številne informacije in
usmerjajo sam razvoj v smeri izboljšav nekaterih področij.
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Potrebno pa se je zavedati, da je zbiranje takšnih informacij precej zamuden in
zapleten proces, predvsem zaradi slabega sodelovanja udeleţenih posameznikov.
Ljudje namreč neradi sodelujejo v samem procesu opravljanja ankete ali katere
druge metode pridobivanja informacij. Pri opravljanju diplomskega dela sem naletela
ravno na teţavo pridobivanja informacij, tako podatkov o prenočitvi gostov za analizo
kot tudi s podatki ankete.
V grobem lahko rečem, da se turizem v Beli krajini razvija počasi. Rezultati se
pokaţejo z leti. Potrebe turistov se z leti spreminjajo in dober turistični delavec se
mora spremembam povpraševanja nenehno prilagajati. Zato je potrebno turizem
posodabljati in ponuditi čim več različnih moţnosti. Največ poudarka bi morali
narediti, kot smo ţe omenili, na promociji in oglaševanju, za to pa so potrebna
denarna sredstva, nadaljnji razvoj pa mora biti usmerjen predvsem k potrebam ljudi.
Turizem je potrebno obravnavati dokaj kompleksno. Kako se bo razvijal, pa je seveda
odvisno v prvi vrsti od spodbud drţave, ki bo financirala dobre programe, drugih
finančnih sredstev, nas samih (naše usposobljenosti, volje, medsebojnega delovanja
– tudi institucij, ki so odgovorne za to področje, zaporedja dogodkov – moči bodo
uprte tudi v predsedovanje Evropski uniji, volitve).
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

RIC – razvojno informacijski center
TIC – turistični informacijski center
RNUST – razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
JSKD – javni sklad kulturne dejavnosti
ZIK – zavod za izobraţevanje
ZTDS – zdruţenje turističnih destinacij Slovenije
STO – slovenska turistična organizacija
CŠOD – center šolskih in obšolskih dejavnosti
MOS – mednarodni obrtni sejem
TIP – turizem in prosti čas
LTO – lokalna turistična organizacija
NOB – narodnoosvobodilni boj tudi narodnoosvobodilna borba
GOV – Government of the Republic of Slovenia
PefMB – pedagoška fakulteta v Mariboru

SLOVAR TUJIH IZRAZOV
riviera – reka
ecce homo – glej človeka
leader – povezave med dejavnostmi za razvoj podeţelskega gospodarstva
valis colapis – dolina Kolpe
workshop – delavnica
wellnes – zdraviliški
government – vlada

OPOMBE
1

Arkada
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Priloga 1: Primer enodnevnega izleta

75

Priloga 2: Primer dvodnevnega izleta
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Priloga 3: Anketni vprašalnik
ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni!
Sem Darja Simonič, absolventka VS študija na Fakulteti za upravo v Ljubljani. V sklopu
diplomske naloge, v kateri raziskujem razvojne moţnosti turizma v Beli Krajini, izvajam
tudi tole anketo. Prosim Vas, da mi pomagate in si vzamete nekaj časa za priloţena
vprašanja, saj mi s tem pomembno pomagate pri pisanju diplomske naloge. Anketa je
anonimna!
Pri spodaj navedenih vprašanjih označite ali obkroţite ustrezno oceno ali odgovor.
1. SPOL
moški
ţenski
2. STAROST
0-9 let
10-19 let

20-34 let
35-49 let

3. IZ KATERE REGIJE PRIHAJATE?
(označite)
Prekmurje
Štajerska
Koroška
Gorenjska
Osrednja Slovenija
Dolenjska (Bela Krajina)
Primorska

50-64 let
65 in več let

3.1 KATERE 3 slovenske turistične regije,
so za vas najzanimivejše? (vstavite 1, 2, 3 in pri
tem pomeni 1-najzanimivejša regija, 2-druga
najzanimivejša in 3- tretja najzanimivejša.)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prekmurje
___
Štajerska
___
Koroška
___
Gorenjska
___
Osrednja Slovenija
___
Dolenjska (Bela Krajina) ___
Primorska
___

4. ALI STE SE V ZADNJEM LETU SREČALI S KAKRŠNIMKOLI NAČINOM PROMOCIJE BELE
KRAJINE?
DA
NE
5. ČE JE ODGOVOR DA, KJE STE SLIŠALI, BRALI ALI GLEDALI O BELI KRAJINI? (moţnih
več odgovorov)
časopis, revije
turistične agencije
televizija
radio
drugo_____________

internet
plakati
reklamni letaki, zgibanke
obveščanje prek znancev, prijateljev
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6. KAKO OCENJUJETE OGLAŠEVANJE IN PROMOCIJO BELE KRAJINE V VAŠI REGIJI?
Velja rastoča urejenost ocen: 1 – zelo slabo, 2-slabo, 3-ne dobro in ne slabo, 4-dobro, 5-zelo dobro

Obkroţite ustrezno oceno:

1

2

3

4

5

7. KATERI SO BILI VAŠI RAZLOGI ZA OBISK BELE KRAJINE? (moţnih več odgovorov)
zabava
rekreacija, sprostitev
počitnice
poslovni razlogi

obisk sorodnikov, znancev
izlet
drugo ________________
še nisem obiskal Bele krajine (če si označil to trditev,
izpusti 8. vprašanje in nadaljuj z 9. vprašanjem.)

8. KAJ JE NAJBOLJ PRITEGNILO VAŠO POZORNOST PRI KULTURNI PONUDBI BELE
KRAJINE? (moţnih več odgovorov, prosim, označi naštete primere, ki so vas pritegnili)
NARAVNE VREDNOTE:
reka Kolpa
Mirna gora
Kraške jame
Nahajališče Boksita- Hrast pri Vinici
izvir Krupe
Smuk nad Semičem
Steljniki
Krajinski park Lahinja
Gače
Urbanova pot
Izvir Jelševnik in Črni močeril
KULTRNOZGODOVINSKE ZNAMENITOSTI:
Stara mestna jedra
Mitrej nad Roţancem razvaline gradu Krupa
Pobreţje-kamniti
Letalo DC-3 Otok
Vinica-rojstni kraj pesnika Otona Ţupančiča
poznogotski portal
Adlešiči- domače obrti
CERKVE:
cerkev sv. Štefana
cerkev sv. Trojice na Vinjem Vrhu pri Semiču
cerkev sv. Roka
3 Fare
PRIREDITVE:
Jurjevanje–Zeleni Jurij
Martinovanje
Gasilske veselice
Vinska vigred
Semiška ohcet
Pridi zvečer na Grad
TURISTIČNE KMETIJE:
Turizem na vasi ob Kolpi Vinko Grabrijan s.p., Adlešiči domačija Raztresen- Rim
KAMPI:
Camping Kolpa Vinica
kamp Podzemelj ob Kolpi
Pezdirc d.o.o., Griblje
Kolpa's d.o.o., Adlešiči
Rekreacijski center Primostek
Avtokamp Katra, Vinica
MUZEJI:
Krajevna muzejska zbirka Semič
Belokranjski muzej Metlika
Spominska zbirka Otona Zupančiča Vinica
Mestna muzejska zbirka Črnomelj
KULINARIKE IN VINA:
Belokranjska pogača
Črnomaljska klet, Črnomelj
Vinogradništvo in sadjarstvo druţina Malnarič
KZ Metlika, Vinska klet
ŠPORT IN REKREACIJA:
pohodništvo
kolesarstvo
čolnarjenje ob Kolpi
zimski šport
športno letenje
jadralno padalstvo
ekipni šport (nogomet, rokomet…)
DRUGO (prosim, navedite): ____________________
9. KJE STE BIVALI, KO STE OBISKALI BELO KRAJINO? (moţnih več odgovorov)
hotel
sobe, apartmaji
koče

kampi
turistične kmetije
nisem prenočil (izlet, obisk, poslovni razlogi…)
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9.1 KJE BI BIVALI, ČE BI JO OBISKALI? (moţnih več odgovorov)
hotel
sobe, apartmaji
koče

kampi
turistične kmetije
drugo______________

10. ČE STE OBISKALI BELO KRAJINO KAKO OZ. KJE STE SE PREHRANJEVALI?
(označite samo tisti, ki ste obiskali Belo krajino, moţnih več odgovorov)
turistična (izletniška) kmetija, kjer ste bivali
gostilna
sami smo poskrbeli za prehrano

imeli smo organiziran piknik
v restavracijah izven Bele krajine
drugo_______________________

11. OCENITE KOLIKO STE SEZNANJENI S POSAMEZNIMI ELEMENTI TURISTIČNE
PONUDBE BELE KRAJINE
Spodaj v tabelo (za posamezen opis) vnesite ustrezno oceno:

Opis
Moţnosti za rekreacijo
Mir in naravne lepote
Kulturne prireditve
Primernost za druţinski dopust
Primernost za kolektivne izlete
Kakovost gostinskih storitev
Cenovna ugodnost
Čistoča in urejenost kraja
Čistoča in higiena, kjer ste bivali
Prometna dostopnost (ceste, cestne oznake)
Parkirišča
Kakovost javnega prevoza
Gostoljubnost osebja

1 – zelo slabo seznanjen
2 – slabo seznanjen
3 – srednje seznanjen
4 – dobro seznanjen
5 – zelo dobro seznanjen

Ocena

12. VAŠE PRIPOMBE IN PREDLOGI, MNENJA ZA IZBOLJŠANJE TRENUTNEGA STANJA:

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem in Vas tudi v prihodnje vabim v Belo Krajino!

DARJA SIMONIČ
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Avtor:
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