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ZAHVALA 
Za pomoč pri izdelavi naloge se iz srca zahvaljujemo vsem, ki so se pogovarjali z nami, nam odstrli svoja 

razmišljanja, posredovali veliko koristnih  informacij in podprli naše delo, predvsem pa obljubili realizacijo in 

vzpostavitev novega integralnega turističnega proizvoda »Kulturna dediščina vinogradništva skozi korenine 

dolenjskih trt«, in sicer: 

- ravnatelju Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto gospodu Jožetu Avscu za spodbudne 

usmeritve pri sodelovanju v projektih Turistične zveze Slovenije, tudi na 15. Mednarodnem festivalu Več 

znanja za več turizma; 

 

- mentorici gospe Lei-Mariji Colarič Jakše za podporo, motivacijo, nova znanja s področja turizma, 

vzpostavitve turističnega proizvoda, razvoja turističnega prostora, vsebin vinogradništva in vinarstva, 

lektoriranje naloge, literaturo ter pomoč pri razvoju ideje; 

 

- gospe Slavici Šterk za podano znanje s področja turizma, vzpodbudne besede in koristne informacije; 

 

- gospe Silvi Zupančič za pregled povzetka v angleškem jeziku; 

 

- Društvu vinogradnikov Grčevje za informacije o kraju, prostoru ter pomoč pri izbiri nastanitvenih zidanic; 

 

- Lastnikom zidanic Škatlar 1 in 2, Pokorny, Ucman, Janko in Metka ter Popotnica za prijazne besede, 

vključitev v integralni turistični proizvod, oddajo nastanitvenih zidanic, velikodušnost za sodelovanje v 

želji po sodelovanju tudi v prihodnje, ko bomo integralni turistični proizvod umeščali v prostor in mu 

skozi vsebino ter zgodbo podarili življenje; 

 

- vsem vinogradnikom, s katerimi smo izvajali intervjuje ter pogovore za vzpodbudo pri izdelavi naloge in 

navdušenje nad ustvarjanjem novega integralnega turističnega proizvoda; 

 

- gospodu Matjažu Pavlinu iz Turistične agencije Kompas Novo mesto, ker nam je podal ustrezne 

informacije o nastanitvenih zidanicah, izbiri lokacije in modelu razpršenega hotela; 

 

- državni sekretarki na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije gospe Evi 

Štravs Podlogar, generalni direktorici Direktorata za turizem gospe Renati Martinčič ter podžupanu 

mestne občine Novo mesto gospodu Boštjanu Groblerju, da so si vzeli čas in nam podali svoja mnenja, 

videnja, nas seznanili z usmeritvami na področju dediščine vinogradništva in vinarstva skozi Strategijo 

trajnostne rasti slovenskega turizma v novem strateške obdobju; 

 

- Turistično informacijskemu centru Novo mesto in Turistično informacijskemu centru Kostanjevica na 

Krki za sodelovanje pri promociji integralnega turističnega proizvoda; 

 

- Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma, Hiši kulinarike in turizma – Gostišču na trgu, lastnikom 

zidanic v Grčevju, Cvičkovemu dvoru - kralju cvička, ambasadorju cvička in princesi cvička, Hiši žive 

dediščine v Beli Cerkvi, vinotoču klet Jelenič, Kartuziji Pleterje in Muzeju na prostem, Galeriji Božidarja 

Jakca, gradu Otočec ter harmonikašu Alešu Smoliču za sodelovanje pri programu.  

Iskreno si želimo, da skupaj z okoljem in turističnimi ponudniki vzpostavimo nov, edinstven in unikaten 

turistični proizvod »Kulturna dediščina vinogradništva skozi korenine dolenjskih trt«. 
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POVZETEK 
 

Letošnja tema 15. Mednarodnega festivala Več znanja za več turizma je »Kultura in turizem«, v sklopu katere 

smo raziskovali edinstveno in privlačno turistično ponudbo Dolenjske pod naslovom »Kulturna dediščina 

vinogradništva skozi korenine dolenjskih trt«. Pripravili smo integralni turistični proizvod, s katerim želimo 

gostom predstaviti unikatnost zidanic, kulturo vin ter dediščino vinogradništva ob spoznavanju naravne in 

kulturne dediščine dolenjskega prostora ter nastanitev po modelu razpršenega hotela. Skozi pestra doživetja 

bodo gostje pridobili nove izkušnje, znanja in bili del zgodbe o cvičku in zidanicah. Izvirna lokacija programa je 

Otočec s kraji ob bregovih dolenjske lepotice reke Krke, ki ga obkrožajo vinogradi z zidanicami, turistične 

znamenitosti ob Podgorjansko vinski turistični cesti ter prijazni in gostoljubni ljudje.  Od tu izhaja rdeča nit 

turističnega proizvoda, katerega posebnost je dolenjski kralj vin – cviček, ki predstavlja dušo Dolenjske in 

slovensko vinsko posebnost. Cilj tri dnevnega programa je vzpostavitev doživljajev in zgodbe zidaniškega turizma, 

kjer gost v roke dobi gospodarjev ključ zidanice in za nekaj časa postane njen gospodar. Program je usmerjen k 

odkrivanju avtentičnosti, obujanju starih običajev in navad s poudarkom na trgatvi in tradicionalni prireditvi 

Teden cvička s cvičkovim dvorom.     

Ključne besede: turizem, dediščina, Dolenjska, zidanice, vinogradništvo, razpršeni hotel 

 

SUMMARY 

This year’s theme of 15th International Festival Več znanja za več turizma is »culture and tourism« in which 

we explored unique and attractive tourist offer of Dolenjska with title »Cultural heritage of viticulture through 

roots of dolenjska grapevine«. We prepared integral tourist product, with which one we want to introduce our 

guests uniqueness of vineyard cottages, culture of wine, viticulture heritage with meeting the natural and cultural 

heritage of Dolenjska and accommodation through model of dispersed hotel. Through variety adventure the 

guests will get new experiences, knowledge and be part of story about cviček and vineyard cottages. Original 

location of programme is Otočec with places on the banks of dolenjska beauty river Krka, which is surrounded 

with vineyards and vineyard cottages, tourist sights at Podgorjanska wine touristic road and kind and hospitable 

people. And from here comes the main theme of our tourist product, of which peculiarity is the king of dolenjska 

wines – cviček, which represents the soul of Dolenjska and Slovenian wine specialty. Goal of three-day 

programme is establishment of experiences and story about tourism in vineyard cottages, where guest gets lords 

key of vineyard cottage in hands and for a little time he is hers lord. Programme is oriented to discover 

authenticity, recovery of old customs and habits with emphasis of grape harvest and traditional event Week of 

cviček with royal court of cviček.  

Key words: tourism, Dolenjska, vineyard cottages, heritage, dispersed hotel  
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1. PREDSTAVITEV TURISTIČNEGA PROIZVODA 

1.1. Predstavitev ideje 
Strateška vizija slovenskega turizma na podlagi Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma predvideva 

Slovenijo kot globalno, zeleno, butično destinacijo za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna 

doživetja, mir in osebne koristi (Mihalič idr., 2017). Kulturni turizem sodi poleg turizma na področju zdravja, 

rekreacije, športa in wellnessa med zvrsti, ki se najhitreje razvijajo in ki jim napovedujejo tudi pri UNWTO (United 

Nations World Tourism Organization) v prihodnosti uspeh pri trženju (Študentski.net, 2014). Pri kulturnem 

turizmu je osnovni motiv potovanja zavestno in aktivno spoznavanje ter doživljanje kulture obiskanih krajev in 

pridobivanje znanja. Turisti, ki so udeleženci takšne vrste turizma, pričakujejo določen miselni napor v 

spoznavanju kulturnih posebnosti, o katerih ne želijo biti zgolj informirani, temveč sami udeleženi v doživetjih 

kulturnega proizvoda, zato so zanj pripravljeni odšteti tudi več denarja. Ker je dediščina najpogostejši motiv 

kulturnega turizma, za katerega je najpomembnejša avtentičnost, smo se osredotočili na dediščino vinarstva in 

vinogradništva, ki izstopa v dolenjskem prostoru. Vzpostavili smo integralni turistični proizvod »Kulturna 

dediščina vinogradništva skozi korenine dolenjskih trt«, ki sloni na zidaniškem turizmu kot neizkoriščeni 

posebnosti, atrakciji in potencialu slovenske turistične ponudbe in zagotavlja najboljšo podlago za vključevanje 

kulturne dediščine v turistično ponudbo po vzoru modela razpršenega hotela. Posebnost naše ideje je tudi v 

promociji proizvoda na način, da gost dobi gospodarjev ključ od zidanice in postane njen lastnik. Iz zidanic in 

avtohtonega dolenjskega vina cvička z oznako PTP (priznano tradicionalno poimenovanje), je nastala tudi 

»Zgodba o cvičku in zidanicah«, ki združuje tradicionalno kulturno, etnološko in gastronomsko prireditev Teden 

cvička, pri kateri vsakoletno nastaja cvičkov dvor, in sicer kralj cvička, ambasador cvička in cvičkova princesa. Ob 

raziskovanju in preučevanju kulture vinogradništva in vinarstva ter ustvarjanju novega integralnega turističnega 

proizvoda smo razmišljali o prepletu preteklosti s sodobnostjo ter tako razvili nove ideje za pripravo izdelkov iz 

cvička, ki jih bodo  udeleženci dobili v »košarici  spominov« ob slovesu. S tem še bolj dopolnjujemo posebnost 

turističnega proizvoda po filozofiji »zaupanja vreden« v okviru gospodarskega grozda za podeželje, ki nastaja na 

zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, v okviru katerega deluje tudi naša šola – Srednja šola za 

gostinstvo in turizem Novo mesto.  Na podlagi filozofije »zaupanja vreden« razvijamo ponudbo lokalnih in svežih 

surovin, pridelkov in izdelkov, kar bomo vključevali tudi v eno-gastronomsko in drugo ponudbo v turizmu. Za 

goste smo pripravili  praline iz cvička, džem iz cvička, zapestnico iz grozdnih jagod modre frankinje ter milo iz 

cvička (Sestavine in priprava izdelkov iz ''Košarice spominov'' Priloga 3). Cviček je vinska posebnost, ne samo 

Dolenjske, ampak tudi Slovenije. Mali človek in cviček sta skupaj preživela vse najhujše: revščino, vojne, križce in 

zvezdice. V njem se pretaka preteklost, ki ni bila vedno sladka, od tod cvičku kiselkast priokus. Je vino, ki na 

človeško telo ob zmernih količinah ob uživanju po hrani deluje blagodejno in ima pozitivne vplive na človeški 

organizem, o čemer priča tudi najnovejša doktrina (Kapš, 2017). S pitjem cvička si znižamo krvni tlak, 

pospešujemo krvni obtok in znižujemo nespečnost, o čemer bomo skozi program poučili goste integralnega 

turističnega proizvoda. 

1.2. Cilji turističnega proizvoda 
Z ustvarjanjem novega turističnega proizvoda »Kulturna dediščina vinogradništva skozi korenine dolenjskih trt« 

smo sledili naslednjim ciljem: 

 obujanje starih običajev in navad trgatve, Martinovanja ter pridelave dolenjskega posebneža cvička, 

 povečanje obsega turističnega prometa v regiji in turistične potrošnje, 

 izboljšanje prepoznavnosti regije, 

 vključevanje zidanic kot dela kulturne dediščine v turistično ponudbo, 

  promocija zidaniškega turizma,  

 oživljati  vinorodna območja Dolenjske skozi obnovo vinogradov,  

 spodbujanje trženja turistične in gostinske ponudbe ob Podgorjanski vinsko turistični cesti, 

 spodbujanje trženja neizkoriščenih nastanitvenih zmogljivosti, 

 vključevanje drugih etnoloških in kulturnih vrednot v integralni turistični proizvod, 
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 izobraževanje o vinarstvu, vinogradništvu, etnologiji, gastronomiji, dolenjskih mestih, 

 sledenje filozofiji »zaupanja vreden« v okviru gospodarskega grozda za podeželje, ki nastaja v okviru 

Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, 

 omogočanje dodatnega vira zaslužka in možnosti za nova delovna mesta. 

1.3. Umestitev v prostor 
Turistični proizvod se bo izvajal v jugovzhodnem delu Slovenije, natančneje v panonski makroregiji, njenem 

geografskem območju Dolenjska.  Izvirna lokacija je kraj Otočec z okolico, in sicer Novo mesto, Bela Cerkev, 

Kostanjevica na Krki in Pleterje. Vse kraje povezuje pot dolenjske lepotice reke Krke, ki je s svojo strugo 

izoblikovala dragulj dolenjskega turizma – otok, na katerem se nahaja edini otoški grad v Sloveniji, grad Otočec 

iz leta 1252. Sedaj je preurejen v hotel višje kategorije in razglašen kot spomenik državnega pomena. Otočcu 

dajejo posebnost okoliške vinske gorice v Grčevju, kjer pridelujejo kvalitetna rdeča in bela vina, tudi cviček, ki je 

za tamkajšnje vinogradnike vir dolenjskega ponosa. Znamenitost Grčevja je cerkev sv. Jurija, ki jo krasi 400 let 

star baročni oltar. V bližini cerkve je zasajena potomka trte žametne črnine iz mariborskega Lenta, iz katere se 

prideluje avtohtono vino cviček. Vinske gorice krasijo zidanice, namenjene tudi v turistične namene,  katerih je 

na majhnem prostoru veliko, kar daje spodbudo razvoju zidaniškega turizma. Na levem bregu reke Krke, le 5 

kilometrov oddaljena od Otočca, se nahaja prisrčna vasica Bela Cerkev, v kateri dobi gost občutek preteklosti v 

Hiši žive dediščine.  Le 10 kilometrov od tu se nahaja edini še delujoči kartuzijanski samostan v Sloveniji in vzhodni 

Evropi, imenovan Pleterje. Poleg njega se nahaja še  Muzej na prostem z živo domačijo, v kateri se je ustavil čas 

leta 1833. Vendar reka Krka naredi svoj najbolj znamenit okljuk pri mestu, ki skriva v sebi veliko zanimivega. To 

je Novo mesto, ki ga je leta 1365 ustanovil vojvoda Rudolf IV. Habsburški. Sam tok reke se vije naprej in obkroži 

Kostanjevico na Krki, poznani pod imenom ''Dolenjske Benetke'', ki je nastala na umetnem otoku leta 1252. Vsem 

omenjenim krajem želimo s turističnim proizvodom okrepiti turistično prepoznavnost, omogočiti medsebojno 

sodelovanje z vsebinami na področju kulture in turizma (Zemljevid s točkami posameznih mest – Priloga 1). 

1.4. Nastanitev 
Udeleženci, ki bodo del turističnega proizvoda, bodo nastanjeni v več bližnjih zidanicah po modelu razpršenega 

hotela v vinorodni okolici Grčevje, saj imajo zidanice omejene kapacitete in sprejmejo do 10 oseb. Nastanjeni 

bodo v zidanicah: Škatlar 1 in 2, Pokorny, Ucman, Janko in Metka ter Popotnica. Zidanice so avtentični objekti na 

dolenjskih vinorodnih pobočjih (okoli 30.000) in so  postavljene v brežine tako, da odlično izkoristijo strmino, saj 

sta oblikovana dva nivoja zidanice, ki sta dostopna neposredno  z zemljišča. V spodnjem nivoju so vrata, ki vodijo 

v klet, z zgornje strani pa je vhod v nadstropni del, kjer so včasih shranjevali orodje, odvečne kole in med 

napornim delom v vinogradu tudi počivali. Danes se ta prostor namenja druženju ali v turistične namene. Klet je 

najbolj pomemben prostor v zidanici, ki je vkopana v zemljo in obdana z debelimi kamnitimi zidovi, saj se s tem 

doseže enakomerno temperaturo, vlago in zaščito pred močnimi sončnimi žarki ter mrazom. Pred vsako zidanico 

se nahaja nasad različnih trt – vinograd. Ko trte obrodijo napoči trgatev, veselo opravilo in družaben dogodek, ki 

s svojo tradicionalno vsebino privablja ljudi. Trgatve so se zaključile z obilno vinogradniško pojedino in ljudsko 

pesmijo. Včasih so bile površine vinogradov manjše, za proces dela se je v večini uporabljalo leseno orodje. Danes 

so površine vinogradov večje in tehnologija je močno napredovala, tako da se veliko dela opravi strojno in hitreje. 

S tem se izgublja tradicija stare trgatve, ki jo želimo v programu ponovno obuditi, kot pravi turistični dogodek po 

vzoru predstavljenega integralnega turističnega proizvoda »Kulturna dediščina vinogradništva skozi korenine 

dolenjskih trt«. 

1.4.1. Model razpršenega hotela 
Slovensko podeželje je osredotočeno predvsem v kmetijstvo. Kakovost slovenskega podeželja pa prepoznava 

turizem, ki v njem vidi potencial za celoletni turizem – ponudba turističnih kmetij, manjših ponudnikov in zidanic 

z avtentičnimi doživetji (Šifkovič Vrbica, 2018). Vendar tega ne izkoriščajo v vseh krajih, saj imajo vasice 

gospodarske in demografske probleme, zaradi česar se mladi izseljujejo z vasi. Razpršeni hoteli omogočajo 

povezanost vseh lokalnih virov v turistično ponudbo kraja in ga s tem ponovno oživijo. Razpršeni hoteli 

zmanjšujejo propadanje podeželskih vasi, probleme odseljevanja in dajejo priložnost za razvoj turizma. Prebivalci 
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se med seboj močno povežejo, ob projektu delujejo skupaj, kjer izmenjujejo znanja in veščine za še boljšo 

turistično ponudbo. Prednost razpršenega hotela je tudi nudenje domačinskega gostoljubja turistu, ki je mnogim 

ljubše od uslužbenske gostoljubnosti večjih hotelov. Razpršeni hotel je razpršena oblika turističnih nastanitev, ki 

ne nudi svojih storitev v eni stavbi, temveč v različnih hišah ali zidanicah, ki imajo skupno recepcijo in drugo 

hotelsko ponudbo (nočitev, prehrana, prodaja lokalnih pridelkov in izdelkov, vodene oglede ipd.). Vse 

nastanitvene objekte povezuje recepcija, kjer gost dobi vse potrebne informacije. Menimo, da bi z uveljavitvijo 

modela razpršenega hotela na primeru zidanic ustrezno organizirali in razširili ponudbo zidaniškega turizma. Ta 

model se že načrtuje v dolenjskem prostoru in bo zelo dopolnjeval naš proizvod »Dediščina vinogradništva skozi 

korenine dolenjskih trt« ter mu omogočal večjo prepoznavnost in trženje, za vzpostavitev katerega je potrebna 

povezanost in vključenost lokalnih skupnosti, institucij, organizacij in posameznikov, zato je potrebno prepoznati 

interes širše skupnosti med ponudniki infrastrukture, kapacitet, lokalnimi prebivalci, društvi, podjetji, 

organizacijami in občinami. Evidentirati je potrebno obstoječo infrastrukturo, obstoječe in potencialne 

ponudnike nastanitvenih kapacitet, gostinskih kapacitet, objekte naravne in kulturne dediščine, dopolnilno 

turistično ponudbo ter doživljaje. Model zahteva izobraževanje in svetovanje glede organizacije, izvedbe, 

pozicioniranja, marketinga in trženja, kar pa bo mogoče prenesti tudi na druge proizvod in v druga okolja. 

2. RAZISKAVA IN ANALIZA TRGA 

2.1. Anketa širše javnosti preko spleta  
V anonimni anketi, ki smo jo izvajali 6. in 7. januarja 2018 na spletni strani Mojaanketa.si je sodelovalo 50 

anketirancev. Rezultati ankete so pokazali, da anketirancem, ko se odpravijo na počitnice oziroma dopust največ 

pomeni sprostitev (50 %), zatem pa uživanje v naravi in spoznavanje novih kultur (24,5 %), romantika (11,7 %), 

spoznavanje kulturne dediščine območja (11,7  %), dva od anketirancev pa sta navedla druženje (2,1 %). Na drugo 

vprašanje kam se po navadi odpravijo na jesenske počitnice, jih je 56 % odgovorilo nikamor, ostali pa: v hribe (12 

%), v toplice (26 %) in na podeželje (6 %). 70 % anketirancev je seznanjeno z izrazom zidaniški turizem, 54 %  bi 

se jih udeležilo počitnic oziroma dopusta v zidanici. Za vikend dopust v zidanici, z vključeno hrano in pijačo bi jih 

bilo 66 % pripravljeno odšteti do 140 €, 26 % anketirancev 190 €, 4 % 230 € in 250 € ravno tako 4 %. Trgatve se 

je že udeležilo 98 % anketirancev. Na vprašanje ali ste ljubitelj vina, jih je z ''da'' odgovorilo 72 %. 92 % 

anketirancev rado spoznava nove kulture, pridobiva nova znanja in izkušnje. 94 % anketirancem je vsebina 

turističnega proizvoda všeč (Rezultati ankete - Priloga 2). 

2.2. Intervju z vinogradniki 
Intervju smo opravili s petimi vinogradniki, ki imajo svoje vinograde in navdih za delo v njih ter jim vinogradništvo 

predstavlja družinsko tradicijo. Z vinogradništvom se ukvarjajo že več kot 10 let, nekateri že skoraj 50, in želijo, 

da se ohrani tradicija vinogradništva in vinarstva ter kulturna krajina. Intervjuvance delo v vinogradih veseli zaradi 

sprostitve v naravi in ohranjanja družinske tradicije. Kljub trdo vloženem delu skozi leto jim je v veselje, ko jim 

narava povrne s pridelkom, kar jim da zagon za delo v naslednjem letu. Trgatev je zanje ''družinski praznik'', saj 

se družijo s svojimi bližnjimi in pomagajo drug drugemu, kljub temu so veseli dobre letine. Vsi iz pridelkov 

pridelujejo vina (cviček, modra frankinja, zweigelt), eden prideluje vinski kis. Štirje vinogradniki od petih bi bili 

pripravljeni svojo zidanico nameniti v turistične namene in vsi so mnenja, da je zidaniški turizem premalo 

razširjen. V vinogradništvu si želijo več bioloških škropilnih sredstev ter sodobnejšo tehnologijo za obdelavo in 

pridelavo (Analiza intervjuja – Priloga 4). 

2.3. Intervju s predstavniki s področja turizma 
Intervju smo opravili 11. januarja 2018, na 3. Odprtem forumu inovativnega turizma, v Hiši kulinarike in turizma 

- Gostišče na trgu, z naslovom Strategija trajnostne rasti slovenskega  turizma 2017-2021 (Vabilo - Priloga 9). 

Pogovarjali smo se z Evo Štravs Podlogar - državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Republike Slovenije, Renato Martinčič - generalno direktorico Direktorata za turizem ter z Boštjanom Groblerjem 

- podžupanom Mestne občine Novo mesto. Intervjuvanci menijo, da je kulturna dediščina vinogradništva 
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izjemna, prepričljiva in ima tradicijo. Za Slovenijo predstavlja zelo pomemben del turistične ponudbe ter velik 

potencial za razvoj zidaniškega turizma. Proizvod kulturne dediščine vinogradništva mora vsebovati tudi 

rekreacijsko vlogo, da lahko gost doživi in občuti pokrajino, poleg tega mu daje pomembnost tudi domača 

kulinarika in zgodovina vinogradništva na Slovenskem. Glede prihodnosti zidaniškega turizma imajo optimistična 

mnenja, saj ima Dolenjska bogato turistično ponudbo in veliko potenciala za razvoj turizma, ki ga je potrebno 

dobro izkoristiti in pri tem iskati raznolike in prepoznavne storitve ter doživetja. Za boljšo prihodnost je potrebno 

sodelovanje, povezovanje, skupna promocija in inovativnost v ponudbi. Vprašani vidijo povezanost 

vinogradništva in vinarstva s kulturo in turizmom, saj je v našem prostoru ta povezanost zelo prepoznavna. 

Potrebno je poudariti stare običaje, arhitekturo, obrtniške panoge ter vsebine nadgrajevati, dopolnjevati, se 

ustrezno promovirati in vztrajati, da se zastavljen proizvod nadgrajuje.  

2.4. SWOT analiza 
SWOT analizo za turistični proizvod smo izdelali kot pomoč pri ugotovitvi stanja proizvoda in njegovih priložnosti. 

Izpostavili smo njegove prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Na ta način bomo lažje oblikovali turistični 

proizvod, ki bo zanimiv za goste in se izognili nepričakovanim nevarnostim.  

Prednosti 
- Preživljanje prostega časa v naravnem 

okolju 
- Preplet narave in kulture 
- Sprostitev udeležencev programa 
- Razvoj turizma v regiji 
- Obuditev starih običajev, navad, dediščine 
- Gostoljubno okolje 
- Sledenje folozofiji »zaupanja vreden« in 

vključevanju lokalnih pridelkov in izdelkov  

Slabosti 
- Omejen čas obratovanja zidanic (ob trgatvi, 

od avgusta do oktobra) 
- Nepovezanost med ponudniki zidanic v 

turistične namene 
- Vremenske razmere za trgatev 
- Premajhne kapacitete zidanic za večje 

število gostov 
 

Priložnosti  
- Prodaja spominkov, domačih pridelkov in 

izdelkov 
- Povečano zanimanje za vinogradništvo in 

zidaniški turizem 
- Sodelovanje z drugimi ponudniki v 

turističnem prostoru 
- Kategorizacija zidanic 
- Večja prepoznavnost krajev 
- Prodaja lokalnih surovi, pridelkov in 

izdelkov 

Nevarnosti 
- Možnost, da se projekt ne uspe obdržati na 

trgu 
- Padanje interesa za oddajanje zidanic v 

turistične namene 
- Majhna prodaja programa 

3. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 

3.1. Ciljni segment 
Na podlagi vsebine iz Strategije razvoja zidaniškega turizma je ciljni turist tisti, ki želi spoznati pridelave sladkega 
grozdja, pridelave vina, elegance vina samega ter se umika iz kaosa vsakodnevnega hitrega tempa življenja, rad 
se vrača k naravi, želi biti fizično aktiven in v stiku s tradicijo, običaji in navadami. Za zadovoljstvo turista pa je 
pomembna seveda gostoljubnost vinogradnika, turističnih delavcev in prebivalcev. Zanimiv je podatek, ki navaja, 
da so gostje turizma v zidanicah tudi tisti, ki ne pijejo vina. Ciljne skupine turističnega proizvoda so:   

- višji sloji, soc-ekonomske in duhovne elite (kulturniki, umetniki, poslovneži, vinarji, vinski trgovci, 
hotelirji), 

- generacija 40+, 
- družine z otroci,  
- študenti, 
- športno aktivni gostje, 
- manjše izletniške skupine (Češnovar, Colarič Jakše, & Vučanjk, 2010). 
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3.2. Program turističnega proizvoda 
Pripravili smo unikaten tri dnevni program z družabno, poučno in pestro vsebino. V primeru slabega vremena, 

smo za goste pripravili prilagojen alternativni program, ki ni odvisen od vremena (Priloga 6 – Prilagojen 

program v primeru slabega vremena). V nadaljevanju predstavljamo vsebinsko opredelitev programa, kar bo 

umeščeno tudi v naših promocijskih publikacijah (Priloga 8), tehnični itinerarij in kalkulacijo programa. 

1.DAN  

Prihod gostov v dopoldanskih urah. Sprejem in nastanitev v zidanicah vinorodne okolice Grčevje. Sledi vožnja s 

kočijami do vasi Bela Cerkev. Sprehod po vasici, kjer si bodo gostje ogledali poznobaročno Cerkev sv. Andreja in 

Hišo žive dediščine, v kateri je predstavljeno življenje lokalnih prebivalcev skozi različna zgodovinska obdobja. 

Sledi vožnja do Novega mesta, ki ga je leta 1365 ustanovil vojvoda Rudolf IV. Habsburški. Kosilo. Sprehod po 

starem mestnem jedru, kjer si bodo gostje ogledali Mestni trg z značilnimi arkadami, mestno hišo ali Rotovž, 

Kettejev vodnjak, glavno znamenitost - Stolno cerkev sv. Nikolaja in drugo. Vožnja na Bajnof. Ogled vinske kleti 

Bajnof in degustacija vin, pridelanih s strani dijakov, študentov in njihovih mentorjev Kmetijske šole Grm. 

Večerja. Vrnitev v zidanico. Možnost relaksacije z masažo ali kopeljo z zdravilnimi jagodami modre frankinje ali 

z večernim sprehodom z baklami po vinorodni okolici do cerkve sv. Jurija v Grčevju. Nočitev. 

 

2. DAN 

Po zajtrku se udeleženci odpravijo v vinograd. Tam kralj cvička naznani začetek trgatve in predstavi njen potek 

po tradiciji, v starem dolenjskem slogu - nošenje grozdja v brentah, tlačenje grozdja z nogami v kadeh, rezanje 

grozdov z noži ...  Malica. Po končani trgatvi se jim pridruži cvičkova princesa, katere poslanstvo je promocija 

cvička, dolenjske pokrajine in njenih ljudi. Princesa bo goste pozdravila z Hvalnico cvičku in z njimi nazdravila – s 

tem se bo trgatev slovesno zaključila.  Sledi veselje nad opravljenim delom, ki mu na dolenjskem pravimo »likof«, 

na katerem nikoli ne manjka obilna pojedina, vriskanje, harmonika in ljudska pesem. Nočitev. 

 

3.DAN 

Zajtrk. Vožnja do Otočca, ki je znano po romantičnem gradu na otočku sredi reke Krke. Sprehod po otoku Otočec 

in ogled mogočnega  gradu. Vožnja do Pletarjev, kjer si bodo ogledali Muzej na prostem in staro gotsko cerkev, 

ki je del edinega kartuzijanskega samostana v Sloveniji. Sledi vožnja do Kostanjevice na Krki – dolenjskih Benetk. 

Ogled Kostanjeviškega gradu, v katerem se nahaja prva cvičkova klet na Dolenjskem. Po ogledu starega mestnega 

jedra sledi ogled dolenjske lepotice Kostanjeviške jame, bogate s kapniki in pisanim živalskim svetom. Pot se 

nadaljuje po Podgorjanski vinsko turistični cesti, ob kateri se bohotijo zidanice, kleti in leseni hrami, kjer 

vinogradniki kletarijo in hranijo svoja skrbno pridelana vina. Kosilo. Sloves, dodelitev košarice s spominki in 

odhod. 

3.3. Tehnični itinerarij 
 

1. DAN 

10.00 prihod in sprejem gostov 

10.00 – 11.00 pozdrav gospodarja in nastanitev v zidanici  

11.00 – 12.30 vožnja s kočijami do Bele Cerkve, sprehod ter ogled Cerkve in Hiše žive dediščine 

12.30 – 13.00 vožnja do Novega mesta 

13.00 – 14.00 kosilo v Hiši kulinarike in turizma Novo mesto 

14.00 – 15.00 voden ogled Novega mesta 

15.00 – 15.30 vožnja na Bajnof  

15.30 – 18.00 degustacija in večerja na posestvu Grm Novo mesto 

18.00 – 18.30 vožnja do Bele Cerkve 

18.30 – 20.00 relaksacija z masažo ali večerni sprehod 

20.00... prosti čas in nočitev 
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2. DAN 

08.00 – 09.00 zajtrk 

09.00 – 15.00 trgatev v starem dolenjskem slogu, v vmesnem času malica 

15.00 – 16.00 druženje s cvičkovo princeso 

16.00...  večerja in zabava po opravljenem delu - »likof«, podelitev potrdil o sodelovanju,  nočitev 

3. DAN 

07.00 –08.00 zajtrk 

08.00 – 08.30 vožnja do Otočca 

08.30 –09.30 ogled Otočca in prosti čas 

09.30 – 10.00 vožnja do kartuzije Pletarje 

10.00 – 11.00 ogled Kartuzije Pletarje in Muzeja na prostem 

11.00 – 11.30 vožnja do Kostanjevice na Krki 

11.30 – 13.30 sprehod po starem mestnem jedru, ogled Kostanjeviškega gradu in Kostanjeviške jame 

13.30 – 14.00 vožnja do Vinotoča Jelenič 

14.00 – 15.00 kosilo v Vinotoču Jelenič 

3.4. Kalkulacija programa 
 

Nastanitev v zidanicah (2 x nočitev z zajtrkom)  50 €/os.  

Vožnja s kočijami do Bele Cerkve  10 €/os. 

Hiša žive dediščine (ogled)  brezplačno 

Kosilo (Hiša kulinarike in turizma)  10 €/os. 

Vodenje Novega mesta (dijaki SŠGT Novo mesto)  brezplačno  

Degustacija + večerja (catering gostišča na posestvu Grm Novo mesto)  10 €/os. 

Vinogradniška malica  5 €/os. 

Harmonikaš pri ''vinogradniškem likofu''  3 €/os. 

Značilne dolenjske jedi   10 €/os.  

Kartuzija Pletarje (ogled muzeja na prostem, samostana in multivizije)  4 €/os. 

Galerija Božidarja Jakca (ogled prve cvičkove kleti)  4 €/os. 

Ogled Kostanjeviške jame  6 €/os. 

Kosilo (Vinotoč klet Jelenič) + košarica spominov  17 €/os. 

 

CENA:  129 €/os. v primeru udeležbe 35 oseb 

3.5.  Sodelujoči v projektu 
V projektu bodo sodelovali turistični ponudniki na podeželju, nekateri neposredno vključeni v integralni turistični 

proizvod, drugi pa posredno na podlagi dodatne in dopolnilne turistične ponudbe v prostoru. Menimo, da se 

bodo potem, ko bo proizvod že vzpostavljen in bo že živel, na podlagi pozitivnega odziva v okolju in dodatne 

možnosti zaslužka, v proizvod vključili tudi drugi lastniki zidanic, ki sedaj še razmišljajo o tem ali bi svojo zidanico 

oddajali v turistične namene ali ne. V nadaljevanju predstavljamo sodelujoče v proizvodu, njihovo vlogo in 

možnost vključitve še drugih ponudnikov v okolju. 

Sodelujoči  Vloga 

Zidanice v vinski okolici Grčevje – Škatlar 1 in 2, 
Pokorny, Ucman, Janko in Metka, Popotnica 

nastanitvene in prehrambne storitve, nudenje 
prostorov za druženje, trgatev 

Hiša kulinarike in turizma – Gostišče na trgu kosilo, catering 

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma vodenje po Novem mestu, pokušina vin v vinski 
kleti Bajnof, izvajalci programa 
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Cvičkov dvor (kralji, ambasadorji, princese) pomoč pri trgatvi, druženje z udeleženci, 
izobraževanje 

Kartuzija Pleterje ogled muzeja na prostem in samostana 

Galerija Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki 
(»Kostanjeviški grad«)  

vloga Turistično informacijskega centra, ki 
deluje v sklopu Galerije Božidarja Jakca preko 
promocije turističnega proizvoda, 
ogled prve cvičkove kleti,  

Kostanjeviška jama ogled jame 

Hiša žive dediščine ogled razstave 

  

3.5.1. Možnost vključitve še drugih ponudnikov v okolici 

Sodelujoči Vloga  

Društvo vinogradnikov Grčevje  promocija, pridobitev gostov z drugih krajev 
Slovenije, pomoč pri izvedbi 

Okoliški prebivalci ponudba njihovih proizvodov (suhe mesnine, 
vina, suho sadje, sokovi, krušni izdelki, ročna 
dela, čebelarski izdelki) 

Grad Otočec  sponzorstvo, pomoč pri promociji, ogled gradu 

Kobilarna Hosta, Šentjernej ježa konj 

Vila Castanea, Kostanjevica na Krki čolnarjenje, sup-anje, ribolov, nočitev 

Hotel Šport, Otočec kopanje v bazenu, savnanje, adrenalinski park 

4. PRODAJNE POTI IN TRŽENJE 
Odločili smo se za neposredno prodajno pot. V ta namen bomo:  

- Izdelali spletno stran s kontakti, informacijami o programu, oddaljenosti od bližnjih krajev in aktualnih 

dogodkov v bližini, koledarjem s prostimi termini za rezervacijo, galerijo slik o zidanicah in opisi 

nastanitvenih prostorov. 

- Izdelali stran na družabnem omrežju Facebook in Instagram, kjer bomo objavljali najnovejše informacije, 

fotografije in videe v povezavi z našim turističnim proizvodom. 

- Se udeležili tradicionalne kulturne prireditve Teden cvička, se predstavili in vse navzoče vljudno povabili 

k udeležbi. 

- Udeležba na vseh kulturnih dogodkih povezanih z vinarstvom in vinogradništvom (pohod po Slakovi poti, 

pohod s cvičkom med vinogradi, tradicionalni novoletni pohod z baklami na Vinji vrh … ). 

Načrtujemo tudi promocijske aktivnosti, in sicer: radio oglas (16 sekund) na Radiu Aktual, plakat na vsakoletni 

prireditvi Teden cvička in postavitev zloženk na vidnih mestih v trgovskih centrih ter Turistično informacijskem 

centru Novo mesto in Kostanjevica na Krki (Primer zloženk – Priloga 8). Želimo, da so udeleženci našega 

turističnega proizvoda zadovoljni, saj nam bodo dali zadovoljni gostje nadaljnjo motivacijo za delo in svoje 

zadovoljstvo ponesli v svet. Zadovoljstvo gostov bomo spremljali z anketiranjem ob odhodu gostov iz zidanic.  

Ocenjujemo, da bo nov integralni turistični proizvod zelo zanimiv za slovenski in mednarodni prostor, saj nudi 

nastanitev in doživetja v mirnem naravne okolju. Zato se bomo pri trženju usmerili tudi na turistične agencije, ki 

predstavljajo in prodajajo integralne turistične proizvode na globalnih trgih. Vsled temu bomo podali tudi pobudo 

na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, da se pripravijo dopolnitve k obstoječi Strategiji razvoja 

zidaniškega turizma iz leta 2007, saj so v vmesnem času nastale korenite spremembe in nadgradnje 

predstavljenega turističnega proizvoda, ki se nanašajo med drugim tudi na predlog modela razpršenega hotela, 

kar smo predstavili v nalogi.  
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5. ZAKLJUČEK  
 
V Sloveniji, natančneje v dolenjskem prostoru, se je pojavila nova vrsta turizma, imenovana zidaniški 

turizem, ki ga v predstavljeni obliki ni moč doživeti nikjer drugje na svetu. Gre za unikaten in atraktiven 

turistični proizvod z nastanitvijo v zidanici, ko gost dobi v roke gospodarjev ključ zidanice in je za nekaj 

časa njen gospodar. Zidanica nudi mir, sprostitev v naravnem okolju in umetniška ustvarjanja, lahko pa 

je tudi izhodiščna točka za spoznavanje turistične ponudbe v okolici in širšem prostoru. Ob bivanju v 

zidanici se gost spozna z domačini, njihovimi običaji, navadami, lokalno kulinariko, doživetji, 

prireditvami ter gostoljubnostjo okolja.  

Z nalogo smo vzpostavili nov integralni turistični proizvod »Dediščina vinogradništva skozi korenine 

dolenjskih trt« na geografskem območju panonske makroregije Dolenjske, s katerim smo izpostavili 

zidaniški turizem, prepoznavnost območja in možnost trženja ostale turistične ponudbe. Z oživitvijo 

starih navad in običajev želimo, da se gostje zavedajo pomembnosti ohranjanja kulturne in naravne 

dediščine skozi raznolike turistične vsebine, ki smo jih pridobili in preučili z anketo in intervjuji. Na 

podlagi informacij smo prišli do ugotovitev, da je naš turistični proizvod edinstven, zanimiv, inovativen, 

pester in poučen ter usmerjen k ohranjanju bogate slovenske dediščine, identitete, kulturne krajine in 

prostora. Na podlagi preučenega gradiva smo prišli do spoznanja, da bi bila za kakovosten integralni 

turistični proizvod zidaniškega turizma pomembna organizacijska oblika po modelu razpršenega 

hotela, ki bi omogočal  skupno recepcijo in osnovne storitve za vse zidanice, na ta način pa povezal 

lokalne skupnosti, turistične ponudnike, turistična podjetja in organizacije. Model je poseben tudi zato, 

ker je usmerjen v filozofijo »zaupanja vreden«, ki v okviru gospodarskega grozda za podeželje nastaja 

na našem zavodu Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma, v okviru katerega deluje tudi naša 

Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto. Na podlagi tega bi gostje v nočitvenih objektih na 

podeželju dobili na krožnike sezonske surovine in lokalno pridelano hrano ter imeli možnost nakupa 

lokalno izdelanih pridelkov in izdelkov. V ta model pa bi se vključili tudi dijaki naše šole, ki bodo imeli 

morda nekoč  svoja podjejta ali bili zaposleni v podjetjih, ki bodo sledila sistemu »zaupanja vreden«, 

kar osvajamo skozi proces našega izobraževanja.  

S pisanjem naloge smo se naučile veliko novega in poučnega o kulturi in turizmu s področja 

vinogradništva in vinarstva na Dolenjskem, nadgradile svojo osebnost in pridobile sveže izkušnje, kar 

nam bo koristilo v naslednjih letih izobraževanja in morda tudi pri naši poslovni odločitvi  v prihodnje, 

saj smo sami del vinogradniških družin s tradicijo. Želimo, da ostanejo korenine naših dedkov in babic 

za vedno žive in da bodo obrodile sadove tudi novim generacijam. Da bomo znali vsi spoštovati in 

ohranjati bogato kulturno dediščino Slovenije in bili ponosni nanjo. 

Resnično se ne da vsega povedati ali prenesti na papir, to morate preprosto videti, okusiti in doživeti. 

In ravno zato komaj čakamo čas, ko bomo v živo del tega projekta. 
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Priloga 1: Zemljevid s točkami mest 
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Priloga 2: Rezultati spletne ankete  
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Priloga 3: Priprava izdelkov iz ''košarice spominov'' 

Milo iz cvička  

Sestavine: 

- bela baza za milo, 

- vino cviček, 

- suhe grozdne jagode. 

Priprava:  

Bazo za milo raztopimo v nerjaveči posodi, podobno kot bi topili maslo. V milo dodamo po želji 

pigmente, eterična olja, barve, suho sadje – v našem primeru suhe grozdne jagode, nekaj kapljic vina  

za boljši vonj in malo rdečega barvila. Zmes vlijemo v kalupe lesa, počakamo da se vse skupaj ohladi, 

ga vzamemo ven iz kalupa in milo je že nared za uporabo.  

 
 

Džem iz cvička 

Sestavine:  

- grozdje,  

- sladkor,  

- cviček,  

- glazura,  

- voda. 

Priprava: 

Grozdje najprej postrgamo iz pecljev. Grozdje operemo in ga pretlačimo. Pretlačeno grozdje damo v 

malo večjo posodo in ga dodobra prekuhamo. Med kuhanjem vanj dodamo glazuro, vse skupaj dobro 

prevremo in vlijemo v tople kozarce. Kozarce damo na stran, pokrijemo z toplo odejo in pustimo čez 

noč, da se marmelada v kozarcih strdi.  
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Praline iz cvička   

Sestavine: 

- bela čokolada,  

- cviček,  

- sladkor,  

- želatina. 

Priprava: 

Sladkor najprej v ponvi karameliziramo. Slednjemu dodamo čajno žličko cvička in veliko bele čokolade. 

Med dodajanjem vse skupaj dobro mešamo. Ko se vse dodobra stopi in zmeša, se na koncu doda še 

želatino za trdnost in boljšo obstojnost.  

 

 

Zapestnica z grozdnih jagod 

 

Pripomočki: 

- osušene grozdne jagode 

- raztegljiva vrvica 

- igla 

Priprava:  

Narejena je iz grozdnih jagod modre frankinje, katere vsebuje tudi vino cviček. Najprej jih moramo 

dobro osušiti, nato pa jih s pomočjo igle natikamo eno za drugim na raztegljivo vrvico, ki jo na koncu 

dobro zavežemo.  

 

V košarici spominov gostje dobijo tudi steklenico cvička (187 ml). Vino prideluje in polni Grm novo 

mesto – center biotehnike in turizma in ima oznako PTP.  
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Priloga 4: Intervjuji z vinogradniki 

1. Koliko časa se že ukvarjate z vinogradništvom? Bi si želeli, da se to ohrani tudi pozneje? 

Odgovori:  48 let. Da, saj bi bilo dobro prenašati tradicijo naprej. / 25 let. Da, če bo volja. / 46 let. Da, 
tega si želim, saj me je s tem navdušil moj oče in jaz svoje otroke. / 33 let. Si želim, ne bi bilo slabo, 
vendar je to prostovoljna izbira posameznika. / 10 let. Seveda. 

2. Zakaj vas to delo tako navdušuje? 

Odgovori: Veselje se pretaka v krvi že od starih staršev in staršev, poleg tega pa je vinorodna okolica 
zame lepota narave. / Ker je to posebna vrsta veselja, sprostitve in rekreacija v naravi. Čeprav  v to 
vložimo veliko truda, nam narava dobro povrne, kar nam da še večjo strast za delo. Ravno zaradi tega 
se raje odpravim na dopust v vinograd, kot pa na morje. / Ker je to družinska tradicija in načeloma 
tudi tvoja preteklost z dolgimi koreninami. Poleg tega uživaš in delaš na svežem zraku in se razgibaš 
ob napornem delu. Vse delo, ki ga čez leto vložiš je poplačano in pozabljen je ves vložen trud, ko so 
sodi polni. /  Nad delom me je navdušil oče. Prav tako kot njemu je tudi meni všeč stik in skrb za 
naravo. Za to delo moraš imeti veselja in veliko potrpežljivosti. / Dobro se počutiš ko nekaj narediš 
sam in lahko s ponosom poveš, da je to tvoje delo. Veselje do dela je že dolgo prisotna v naši družini. 
Glede na stresno življenje danes se lahko v svojem vinogradu sprostim in pozabim na vse skrbi. 

3. Kaj vam kot vinogradnikom pomeni trgatev? 

Odgovori: Je veselo opravilo, kjer ne manjka veselja in druženja. Vesel si, ko pobereš tisto za, kar si se 
trudil celo leto. / Zame je to družabno opravilo, kjer preživimo čas s svojimi bližnjimi, drug drugemu 
pomagamo, se zabavamo, nasmejemo, pogovarjamo… Vse v družbi hitreje mine. / Je družinski 
praznik, ko se zbere vsa družina na kupu. / Je veselo opravilo, ko vidiš kaj si ustvaril z težkim delom. / 
Trgatev nas povezuje s prijatelji in družino, ki ti ponudijo pomoč. Z veseljem si oddahneš, ko je vse 
pobrano in pospravljeno ter pripravljeno za naslednjo letino. 

4. Bi bili pripravljeni oddajati svojo zidanico v turistične namene? 

Odgovori: Da, ne bi se branil. / Da. / Ne, svojo zidanico bi raje obdržal zase, vendar nimam nič proti za 
razvijanje te vrste turizma. Lepo bi bilo, da o tem izvejo še drugi, saj je to nekaj čudovitega. / Bi, če bi 
imel večjo, lepšo in bolj urejeno zidanico. / Ne. 

5. Ali mislite, da so potrebne kakšne spremembe na področju vinogradništva, vinarstva in 
zidaniškega turizma? 

Odgovori: Lahko bi bilo bolje: izboljšava strojev in večja prepoznavnost te vrste turizma. / Turizem bi 
bilo super razviti še bolj v tej smeri, saj kaj je lepšega od narave in dolenjske pokrajine. / Da, lahko bi 
bilo več bioloških škropil, saj so sedanja premočna in uničujejo pridelek. /  Veliko denarja je potrebno 
vložiti v vinograd, včasih pa te celo prizadene slaba letina. Zidaniški turizem je nekaj novega, vendar 
to še ni razpoznavno. Najbolj so s tem seznanjeni mladi, ki preživljajo tu prosti čas, predvsem za 
zabavo. / Zaenkrat ne. 

6. Kaj vse pridelujete iz svojih dobrin, ki jih dobite v vašem vinogradu? 

Odgovori: Najbolj cviček in modro frankinjo. / Cviček, modra frankinja in dolenjsko belo vino. / 
Cviček, vinski kis, modra frankinja. / Cviček in zweigelt. / Šmarnico.  
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Priloga 5: Anketa ob odhodu gostov iz zidanice 

1. Kakšna je vaša splošna ocena zidanice?  
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
2.  Ali bi našo zidanico priporočili prijateljem?  

a) Da 
b) Ne 

 
3. Kakšna je vaša splošna ocena programa?  

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
4. Kaj vam je bilo v programu najbolj všeč? 

 
___________________________________________________________________________. 

5. Kaj vam je bilo v programu najmanj všeč oz. kaj vas je zmotilo? 
 
___________________________________________________________________________. 

6. Kako ste zadovoljni z ponudbo hrane in pijače?  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5   

 

7. Kako ste zadovoljni s prijaznostjo in gostoljubnostjo osebja?  
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
8. Ali ste doživeli to kar ste pričakovali?  

a) Da  
b) Ne 

 
9. Se vam zdi cena primerna, glede na vsebino programa? 

a) Da 
b) Ne 
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Priloga 6: Prilagojen alternativni program v primeru slabega vremena 

1. DAN  

Prihod gostov v dopoldanskih urah. Sprejem in nastanitev v zidanicah vinorodne okolice Grčevje. Sledi 

vožnja s kočijami do vasi Bela Cerkev. Sprehod po vasici, kjer si bodo gostje ogledali poznobaročno 

Cerkev sv. Andreja in Hišo žive dediščine, v kateri je predstavljeno življenje lokalnih prebivalcev skozi 

zgodovinska obdobja. Sledi vožnja do Novega mesta, ki ga je leta 1365 ustanovil vojvoda Rudolf IV. 

Habsburški. Kosilo. Sprehod po starem mestnem jedru, kjer si bodo ogledali Mestni trg z značilnimi 

arkadami, mestno hišo ali Rotovž, Kettejev vodnjak, glavno znamenitost - Stolno cerkev sv. Nikolaja ... 

Vožnja na Bajnof, ogled vinske kleti in degustacija vin, pridelanih s strani dijakov, študentov in njihovih 

mentorjev Kmetijske šole Grm. Večerja. Vrnitev v zidanico. Možnost relaksacije z masažo ali kopeljo z 

zdravilnimi jagodami modre frankinje ali z večernim sprehodom z baklami po vinorodni okolici do 

cerkve sv. Jurija. Nočitev. 

2.DAN  

Po zajtrku se gostje odpravijo do renesančnega gradu Struga, ki se nahaja v neposredni bližini Otočca. 

Ime Struga naj bi takraten dvor dobil, zaradi izredno plitve struge reke Krke na tem mestu, v 13. 

stoletju. Po ogledu gradu se udeleženci odpravijo do gostilne in picerije Šempeter, kjer bodo imeli 

predavanje na tematiko o kulturi pitja vina. Vse kar bodo udeleženci na seminarju izvedeli, bodo lahko 

tudi praktično poizkusili. Kosilo. Vožnja do nastanitvenih zidanic in prosti čas. Zadnjo noč bodo 

udeleženci preživeli skupaj, na zabavnem dogodku, ki mu Dolenjci pravimo ''likof''. Na njem ne manjka 

obilna pojedina, pijača in dobra družba, saj se bodo z njimi družil celotni cvičkov dvor. Nočitev. 

3. DAN 

Zajtrk. Vožnja do Otočca, ki je znano po romantičnem gradu na otočku sredi reke Krke. Sprehod po 

otoku Otočec in ogled mogočnega  gradu. Vožnja do Pletarjev, kjer si bodo ogledali Muzej na prostem 

in staro gotsko cerkev, ki je del edinega kartuzijanskega samostana v Sloveniji. Sledi vožnja do 

Kostanjevice na Krki – dolenjskih Benetk. Ogled Kostanjeviškega gradu, v katerem se nahaja prva 

cvičkova klet na Dolenjskem. Po ogledu starega mestnega jedra sledi ogled dolenjske lepotice 

Kostanjeviške jame, bogate s kapniki in pisanim živalskim svetom. Pot se nadaljuje po Podgorjanski 

vinsko turistični cesti, ob kateri se bohotijo zidanice, kleti in leseni hrami, kjer vinogradniki kletarijo in 

hranijo svoja skrbno pridelana vina. Kosilo. Sloves, dodelitev košarice s spominki in odhod. 

Tehnični itinerarij 

 

1. DAN 

10.00 prihod in sprejem gostov 

10.00 – 11.00 pozdrav gospodarja in nastanitev v zidanici  

11.00 – 12.30 vožnja s kočijami do Bele Cerkve, sprehod ter ogled Cerkve in Hiše žive dediščine 

12.30 – 13.00 vožnja do Novega mesta 

13.00 – 14.00 kosilo v Hiši kulinarike in turizma Novo mesto 

14.00 – 15.00 voden ogled Novega mesta 

15.00 – 15.30 vožnja na Bajnof  

15.30 – 18.00 degustacija in večerja na posestvu Grm Novo mesto 
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18.00 – 18.30 vožnja do Bele Cerkve 

18.30 – 20.00 relaksacija z masažo ali večerni sprehod 

20.00... prosti čas in nočitev 

2. DAN 

08.00 – 09.00 zajtrk 

09.00 – 09.30 vožnja do gradu Struga 

09.30 – 10.30 ogled gradu Struga 

10.30 – 11.00 vožnja do gostilne in picerije Šempeter 

11.00 – 12.30 seminar o kulturi pitja vina 

12.30 – 14.00 kosilo 

14.00 – 14.30 vožnja do zidanic  

14.30 – 16.00 prosti čas 

16.00...  večerja in zabava po opravljenem delu - »likof«, nočitev 

3. DAN 

07.00 –08.00 zajtrk 

08.00 – 08.30 vožnja do Otočca 

08.30 –09.30 ogled Otočca in prosti čas 

09.30 – 10.00 vožnja do kartuzije Pletarje 

10.00 – 11.00 ogled Kartuzije Pletarje in Muzeja na prostem 

11.00 – 11.30 vožnja do Kostanjevice na Krki 

11.30 – 13.30 sprehod po starem mestnem jedru, ogled Kostanjeviškega gradu in Kostanjeviške jame 

13.30 – 14.00 vožnja do Vinotoča Jelenič 

14.00 – 15.00 kosilo v Vinotoču Jelenič 

 

Kalkulacija integralnega turističnega proizvoda 

Nastanitev v zidanicah (2 x nočitev z zajtrkom) - 50 €/os.  

Vožnja s kočijami do Bele Cerkve - 10 €/os. 

Hiša žive dediščine (ogled) - brezplačno 

Kosilo (Hiša kulinarike in turizma) - 10 €/os. 

Vodenje Novega mesta (dijaki SŠGT Novo mesto) - brezplačno  

Degustacija + večerja (catering gostišča na posestvu Grm Novo mesto) - 10 €/os. 

Ogled gradu Struga – brezplačno 

Kosilo v gostilni in piceriji Šempeter – 14 €/os. 

Predavanje - brezplačno 

Harmonikaš pri ''vinogradniškem likofu'' - 3 €/os. 

Značilne dolenjske jedi  - 10 €/os.  

Kartuzija Pletarje (ogled muzeja na prostem, samostana in multivizije) - 4 €/os. 

Kostanjeviški grad (ogled prve cvičkove kleti) - 4 €/os. 

Ogled Kostanjeviške jame - 6 €/os. 

Kosilo (Vinotoč klet Jelenič) + košarica s spominki - 17 €/os. 

CENA:  138 €/os. v primeru udeležbe 35 oseb 
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Priloga 7: Intervjuji s predstavniki s področja turizma 

1. Kakšna menite, da je kulturna dediščina vinogradništva? 

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike 

Slovenije: ''Je dobra, izredno prepričljiva in zelo slikovita ter pomemben del slovenske turistične 

ponudbe, kjer lahko gostje občutijo Slovenijo.''  

Renata Martinčič, generalna direktorica Direktorata za turizem: ''Kot Dolenjki in članici vinogradniške 

družine je to zelo pomembna dodana vrednost slovenskemu turizmu, čeprav v manjšem obsegu. 

Vesela sem da je zidaniški turizem, postal prepoznaven. Prav vesela sem, da sem se lani, v okviru 

obiska vlade sestala z ljudmi, ki vodijo razvoj zidaniškega turizma, saj bi pomagali z  legalizacijo 

nekaterih zidanic, katere bi usposobili za turizem.'' 

Boštjan Grobler, podžupan Mestne občine Novo mesto: ''Izjemna. Ima tradicijo in sedajnost, saj je tu 

še vedno veliko vinogradnikov in izboljšuje se tudi kvaliteta vin. S tem se zaznava vinogradništvo, kot 

del turizma in del kulturne dediščine. '' 

2. Kaj naj bi po vašem mnenju vseboval proizvod kulturne dediščine vinogradništva? 

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike 
Slovenije: ''Kar se vinogradništva tiče, je produkt zidaniškega turizma čudovita pokrajina z vinogradi, 
za katere želimo, da so čim manj neposekani in zanemarjeni. Pomembna je tudi domača kulinarika in 
gostitelj. Smiselno je vključiti aktivni turizem – kolesarstvo, pohodništvo … da lažje doživiš pokrajino in 
da jo s tem okusiš in občutiš. Pomembno je omeniti tudi zgodovino vinogradništva Dolenjske, ki že skozi 
stoletja daje identiteto temu koncu Slovenije.'' 

Renata Martinčič, generalna direktorica Direktorata za turizem: ''Veseli me, da je cviček dosegel 
registracijo in večji pomen za razpoznavnost v Sloveniji in širše, saj je cviček v Avstro-Ogrski imel eno 
izmed najbolj ljubih vin cesarjev.'' 

Boštjan Grobler, podžupan Mestne občine Novo mesto: ''Pohod po Slakovi poti je gotovo najbolj 
prepoznaven turistični produkt, ki pritegne ljudi z vse Slovenije, saj je glavni magnet Lojze Slak in 
njegova glasba. Vse skupaj je vzporedno z vzgojo vina, kar naredi produkt zanimiv.''  

3. Kakšna prihodnost menite, da čaka zidaniški turizem na Dolenjskem? 

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike 
Slovenije: ''Pozitivna in svetla, saj ima Dolenjska veliko potenciala za razvoj turizma, katerega je 
potrebno samo dobro izkoristiti. Potrebno je povezovanje, sodelovanje, promocija in inovativnost.''  

Renata Martinčič, generalna direktorica Direktorata za turizem: Ni podanega odgovora. 

Boštjan Grobler, podžupan Mestne občine Novo mesto: ''Zidaniški turizem sam, mislim, da nima 
toliko perspektive kot če to postane širši del strategije turizma, ker bodo turisti koristili zidanice kot 
nastanitveni objekt. Se pravi, da turisti iščejo bolj raznolike in prepoznavne storitve. Zidanica je lahko 
zelo pomembna nastanitvena kapaciteta, ki jo že imamo in jo lahko samo izkoristimo.''  

4. Kako vidite povezavo med kulturo in turizmom, nanašajoč se na kulturno dediščino 
vinogradništva in vinarstva? 
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Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike 
Slovenije: ''Mislim, da je vinogradništvo in vinarstvo del naše kulturne dediščine, saj je v tem prostoru 
še toliko bolj vpet. Slovenci smo po svetu vedno bolj poznani, kot dobri vinogradniki. '' 

Renata Martinčič, generalna direktorica Direktorata za turizem: ''Vidim posebnost v dolenjskih lesenih 
hramih, ki še živijo, predvsem na Dolenjskem in Štajerskem. Pomembno je poudariti, ta arhitekturni 
del in sodarstvo, ki je bila tu od nekdaj pomembna obrtniška panoga, ki jo je potrebno zopet oživeti in 
ji dali dodatno vrednost.'' 

Boštjan Grobler, podžupan Mestne občine Novo mesto: Ni podanega odgovora. 

5. Kaj je potrebno izboljšati na področju kulture in turizma na Dolenjskem? 

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike 
Slovenije: Ni podanega odgovora. 

Renata Martinčič, generalna direktorica Direktorata za turizem: ''Mislim, da je kultura in turizem 

dejavnost, ki živita, kar pomeni, da je potrebno ves čas nadgrajevati sodelovanje, kar že obstaja tako 

kot vse drugo v življenju. Nič se ne zgodi samo od sebe, potrebno je veliko pozitivne energije, 

povezovanja in dobre volje, da se stvari gradijo naprej.''  

Boštjan Grobler, podžupan Mestne občine Novo mesto: ''Predvsem generirati dobro produkcijo, ki bo 

ustvarjala program, kateri bo zanimiv turistom in ne samo krajanom. Imamo te možnosti, le da nam 

manjka infrastruktura. Predvsem je potrebno graditi na imidžu, da bo kultura tudi del nekega 

turizma.''  
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Priloga 8: Primeri zloženk za Turistično informacijske centre in stojnico 
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Priloga 9. Vabilo na 3. Odprti forum inovativnega turizma 
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Priloga 10: Seznam sodelujočih na 15. Mednarodnem festivalu Več znanja za 

več turizma 

SEZNAM SODELUJOČIH DIJAKOV/ŠTUDENTOV 

Naziv šole Ime in priimek 
dijaka/študenta 

Razred/letnik Kraj stalnega 
bivališča 

Letnica rojstva 

Grm novo 
mesto – center 
biotehnike in 
turizma, 
Srednja šola za 
gostinstvo in 
turizem Novo 
mesto  

Melisa Kočman 4. letnik Razdrto 12, 
8310 Šentjernej 

1999 

Grm novo 
mesto – center 
biotehnike in 
turizma, 
Srednja šola za 
gostinstvo in 
turizem Novo 
mesto 

Katja Lavš 2. letnik Zagorica pri 
Velikem Gabru 
14, 8213 Veliki 
Gaber 

2001 

Grm novo 
mesto – center 
biotehnike in 
turizma, 
Srednja šola za 
gostinstvo in 
turizem Novo 
mesto 

Diana Rojc 4. letnik Budganja vas 29 
A, 8360 
Žužemberk 

1999 

Grm novo 
mesto – center 
biotehnike in 
turizma, 
Srednja šola za 
gostinstvo in 
turizem Novo 
mesto 

Tina Longar 2. letnik Stranska vas 90, 
8360 
Žužemberk 

2001 

Grm novo 
mesto – center 
biotehnike in 
turizma, 
Srednja šola za 
gostinstvo in 
turizem Novo 
mesto 

Nika Kunčič 2. letnik Cesta Brigad 4, 
8000 Novo 
mesto 

2001 
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Priloga 11: Vsebina predstavitve na stojnici 

Na stojnici bomo predstavljali nov, unikaten in atraktiven integralni turistični proizvod 

»Kulturna dediščina vinogradništva skozi korenine dolenjskih trt«: 

- z maketo, ki prikazuje vključene dolenjske kraje po programu,  

- z izdelki ''Košarica s spominki'' (opredeljeno v prilogi 3),  

- z značilno vinogradniško malico (degustacija jedi – sir, suha hišna salama, hišni 

zašinek, slanina, rdeča čebula, hišni kruh s krušne peči), 

- s promoviranjem integralnega turističnega proizvoda z zloženkami v slovenskem in 

angleškem jeziku (opredeljeno v prilogi 8), 

- s starimi lesenimi izdelki, potrebnimi za trgatev in pridelavo vina (brenta, škaf, preša, 

košara, nožiček za rezanje grozdja, lončen vrč, kozarec idr.), 

- dekoracija z rozgami vinskih trt, 

- oblečeni bomo v dolenjsko narodno nošo, obleko cvičkove princese in šolsko 

uniformo, usklajeno z vsebino integralnega turističnega proizvoda.  
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Priloga 12: Povzetek v slovenskem in angleškem jeziku s ključnimi besedami 

Grm Novo mesto center biotehnike in turizma, OE Srednja šola za gostinstvo in turizem novo 

mesto 

Ulica talcev 3  8000 Novo mesto 

Tel: +386 07 33 21 527    Fax: 07 373 16 31 

E-POŠTA: ssgt.nm@guest.arnes.si 

 

Naslov naloge:  

Kulturna dediščina vinogradništva skozi korenine dolenjskih trt  

Avtorji: 

 Dijakinja Melisa Kočman: melisa.kocman@gmail.com, oddelek 4.a 
 Dijakinja Diana Rojc: diana.rojc@gmail.com, oddelek 4.a 

 Dijakinja Katja Lavš: katjalavs52@gmail.com, oddelek 2.a 
 

Mentorica: 

 Gospa Lea-Marija Colarič Jakše: lea.colaric-jakse@siol.net  

 

POVZETEK  

Letošnja tema 15. Mednarodnega festivala Več znanja za več turizma je »Kultura in turizem«, v sklopu 

katere smo raziskovali edinstveno in privlačno turistično ponudbo Dolenjske pod naslovom »Kulturna 

dediščina vinogradništva skozi korenine dolenjskih trt«. Pripravili smo integralni turistični proizvod, s 

katerim želimo gostom predstaviti unikatnost zidanic, kulturo vin ter dediščino vinogradništva ob 

spoznavanju naravne in kulturne dediščine dolenjskega prostora ter nastanitev po modelu razpršenega 

hotela. Skozi pestra doživetja bodo gostje pridobili nove izkušnje, znanja in bili del zgodbe o cvičku in 

zidanicah. Izvirna lokacija programa je Otočec s kraji ob bregovih dolenjske lepotice reke Krke, ki ga 

obkrožajo vinogradi z zidanicami, turistične znamenitosti ob Podgorjansko vinski turistični cesti ter 

prijazni in gostoljubni ljudje.  Od tu izhaja rdeča nit turističnega proizvoda, katerega posebnost je 

dolenjski kralj vin – cviček, ki predstavlja dušo Dolenjske in slovensko vinsko posebnost. Cilj tri 

dnevnega programa je vzpostavitev doživljajev in zgodbe zidaniškega turizma, kjer gost v roke dobi 

gospodarjev ključ zidanice in za nekaj časa postane njen gospodar. Program je usmerjen k odkrivanju 

avtentičnosti, obujanju starih običajev in navad s poudarkom na trgatvi in tradicionalni prireditvi Teden 

cvička s cvičkovim dvorom.     

Ključne besede: turizem, dediščina, Dolenjska, zidanice, vinogradništvo, razpršeni hotel 

SUMMARY 

This year’s theme of 15th International Festival Več znanja za več turizma is »culture and tourism« 

in which we explored unique and attractive tourist offer of Dolenjska with title »Cultural heritage of 

viticulture through roots of dolenjska grapevine«. We prepared integral tourist product, with which 

one we want to introduce our guests uniqueness of vineyard cottages, culture of wine, viticulture 

mailto:ssgt.nm@guest.arnes.si
mailto:melisa.kocman@gmail.com
mailto:diana.rojc@gmail.com
mailto:katjalavs52@gmail.com
mailto:lea.colaric-jakse@siol.net
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heritage with meeting the natural and cultural heritage of Dolenjska and accommodation through 

model of dispersed hotel. Through variety adventure the guests will get new experiences, knowledge 

and be part of story about cviček and vineyard cottages. Original location of programme is Otočec with 

places on the banks of dolenjska beauty river Krka, which is surrounded with vineyards and vineyard 

cottages, tourist sights at Podgorjanska wine touristic road and kind and hospitable people. And from 

here comes the main theme of our tourist product, of which peculiarity is the king of dolenjska wines 

– cviček, which represents the soul of Dolenjska and Slovenian wine specialty. Goal of three-day 

programme is establishment of experiences and story about tourism in vineyard cottages, where guest 

gets lords key of vineyard cottage in hands and for a little time he is hers lord. Programme is oriented 

to discover authenticity, recovery of old customs and habits with emphasis of grape harvest and 

traditional event Week of cviček with royal court of cviček.  

Key words: tourism, Dolenjska, vineyard cottages, heritage, dispersed hotel  
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Priloga 13: Izjava ravnatelja 

 

 

 


