
 

 

Poročilo delavnice RAZVOJ TURISTIČNIH PRODUKTOV V OKVIRU PROJEKTA KRASmeet 
 
12. septembra 2019 smo organizirali delavnico z zgoraj navedenim naslovom. Delavnico je 
vodil Bogdan Capuder, direktor podjetja BCaktiv, poslovno svetovanje v turizmu.   
 
Delavnica je potekala v Hotelu St.Daniel (Art nepremičnine d.o.o., Hruševica 1b, 6222 Štanjel).  

 

Kako postati butična, petzvezdična destinacija za zahtevnega gosta? 
 
Vabljeni predavatelj Bogdan Capuder iz podjetja BCaktiv je soustvarjalec razvoja mnogih 

uspešnih inovativnih turističnih produktov širom cele Slovenije ter član komisije za dodelitev 

certifikata Pet zvezdično doživetje pri Slovenski turistični organizaciji. Deloval je oziroma še 

deluje tako v javnem kot zasebnem sektorju, zato pozna načrtovanje in razvoj produktov v 

obeh sferah. Njegove izkušnje segajo na zares široko polje različnih butičnih destinacij. Gre za 

ponudnike, ki danes veljajo za zgledne in uspešne na svojem področju. Naj omenimo le 

nekatere izmed njih:  Postojnska jama, Garden Village Bled, Nebesa nad Kobaridom, Dobra 

Vila Bovec, Občina Solčava, Penzion Berc Bled, Vila Ula La, Turistična kmetija Ročnjek. 

 
 

Kratek povzetek vsebine delavnice: 
 

Uvodna splošna predstavitev se je nanašala na podatke o turizmu v Sloveniji v letu 2019, 
povzela pa je tudi ključne usmeritve iz Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 
2021. V tem sklopu je bila posebej izpostavljena motivacijo za povečanje prepoznavnosti 
Slovenije kot  »zelene, butične globalne destinacije za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika 
in aktivna doživetja, mir in osebne koristi«, ki podpira razvoj petzvezdične ponudbe namesto 
konkuriranja na trgu nizkocenovnega množičnega turizma ter spodbuja aktivno promocija 
slovenske gastronomije.  
 
Med trendi povpraševanja in globalnih napovedi v zvezi z njimi so bile predstavljne 
prepoznane lastnosti, ki so značilne za sodobne turistične tokove (npr.: porast trga družin, ki 
iščejo ponudbo prilagojeno otrokom, seniorski trg z več časa in sredstev, tako imenovani 
hibridni turist, ki jih zanimajo drage – poceni počitnice, vedno visoka kakovost, zaradi 
dostopnosti informacij porast potovanj v lastni režiji in odločitve za počitnice v zadnjem 
trenutku – trenutno 13-5 dni pred prihodom. Predstaviljen aso bila tudi nekatera druga 
pomembna dejstva, ki vplivajo na ponudbo: porast skip-the-line potovanj, naravnanost na 
trajnostni turizem (e mobilnost, varčevanje z energijo…..), izkušnje bivanja in spoznavanja 
lokalnega okolja (live like locals), iskanje neznanih destinacij, spoznavanje kulture, porast 
luksuznih in butičnih počitnic. 



Ponudba sledi povpraševanju in jo včasih tudi spodbuja. Trendi ponudbe gredo v smer 
zmanjševanja škodljivih vplivov na okolje, k izboljševanju kakovosti, k elektronskeem načinu 
trženja, personaliziranim doživetjem, segmentiranju ponudbe med masovnim in premium 
trgom, butičnim, zelenim hotelom in usmerjenosti v trajnostni razvoj. 
 
Sledila je predstavitev dobre prakse povezovanja vsebin v inovativni turistični produkt: 
Garden village Bled in Turistična kmetija Ročnjak na Pokljuki (razvoj turističnega produkta 
Preteklost za prihodnost). 
 
Nato je sledila predstavitev turističnih produktov – dobrih praks, ki so finalisti petzvezičnih  
doživetij. Razpis za prijavo na STO je še odprt, trenutno certificirani so: Garden Village - Noč v 
hišici na drevesih, sredi gozda in z lastnimi vrtovi (Plantea, Garden Village Bled), Kratke 
naravoslovne počitnice v Sloveniji – podaljšan vikend v naravi (Zavod Symbiosis, 
Bloke), Pripoved vojaka s Soške fronte (Kobariški muzej), Ljubljanski grad za vas – individualno 
grajsko doživetje (Javni zavod Ljubljanski grad), Vintage gourmet tour (Oljarna Lisjak, 
Koper),  Ogled rudnika s kajakom (Podzemlje Pece),  Po poteh Luke Čeča (Postojnska 
jama),  Nepozabni dan v ribogojnici Fonda (Ribogojnica Fonda) in Brko tura (Turizem Ljubljana. 
 
V nadaljevanju so bile predstavljene smernice, ki jih je dobro upoštevati pri razvoju 
turističnega produkta. Informacije so bile osredotočene na oblikovanje turističnih produktov 
t.i. novega luksusa. Izpostavljeno je bilo, da zaznavanje luksuza oziroma butičnosti ni več 
fizično udobje odličnih namestitev, pač pa gostom luksuz velikokrat pomeni mir, odmik od 
vsakdanjega ritma življenja, ki je prepredeno s pripomočki sodobnega sveta. V segmentu 
luksuznega turizma je povprečna poraba petkrat višja, kot poraba običajnih turistov, in na 
letnem nivoju znaša med 3.400 in 6.200 € na osebo. Pri tem je pomembno, da se poleg bivanja 
v luksuznih hotelih z odlično gastronomsko in enološko ponudbo upošteva tudi trajnostni 
razvoj, samooskrba, varčevanje z viri in v ponudbo vključuje  športne aktivnosti, welness, joga, 
prijaznost do hišnih ljubljenčkov ter personalizirano ponudbo.  
 

BUTIČNI TURIZEM = PRISTNOST 
 
Koristi za naše goste in poslovne partnerje temeljijo predvsem na pristnosti, ki se izraža skozi 

skupnost enako mislečih ljudi, ki vzdržuje iskrene odnose, pristna doživetja, ki ga ni moč izkusiti 

nikjer drugje in pristnimi naravnimi prostori, ustvarjeni z odnosom in odgovornostjo do 

narave. 

BUTIČNI TURIZEM = POZITIVNE VREDNOTE 

Ki izhajajo iz: prijaznosti, sodelovanja in korektnih odnosov – skupnost, ki omogoča občutek 

zavetja, varnosti in domačnosti, vsem, ki so v stiku z nami. Odgovornosti do narave in ljudi – 

obojestransko spoštovanje, ki omogoča razvoj in svetlo prihodnost. Tako kot narava, skušamo 

skozi svoje delovanje spodbujati, negovati in ohranjati izvirnost in pristnost tako na nivoju 

promocije, kot v vsakodnevnih dejanjih in stikih z ljudmi. 

V naslednjem sklopu je bilo predstavljeno povezovanje butične ponudbe in trajnostnega 

razvoja ter primeri, kako sestaviti zanimiv butični produkt, pri čemer je bilo posebej 



poudarjeno, da  nam vsakdanje, domače, poznane  aktivnosti, postanejo za nekoga iz visoko 

razvitega urbanega okolja prvinska izkušnja.  

Cilji, ki jih zasledujemo z oblikovanjem sestavljenih produktov, so: oblikovanje novih turističnih 

paketov, ki predstavljajo kulturno avtentičnost lokalnega okolja in vključujejo lokalne 

ponudnike; osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika, kakovostna in aktivna 

doživetja; trženje in promocija z uporabo digitalnih komunikacijskih orodij; povečanje 

prihodkov od prodaje; podaljšanje sezone in povprečnega časa bivanja gostov; z lastnim 

trajnostnim razvojem ozaveščanje drugih (dobavitelji, drugi ponudniki); zagotavljanje novih 

delovnih mest. 

V nadaljevanju pa smo se osredotočili na pomembne korake, ki jih moramo strokovno opraviti, 

da bi zastavljene cilje dosegli. Ključni koraki so: inovativno oblikovanje vsebine in njeno 

izvajanje, dober izbor promocijskih aktivnosti, uspešne in prodorne prodajne aktivnosti ter 

merjenje uspešnosti in reagiranje na rezultate teh merjenj.  

Za zaključek predavanja, pred sklopom vprašanj in odgovorov nanje, je bilo izpostavljeno 

pomembno dejstvo, ki je ključ do uspeha. Gre za pomemben element, ki se nanaša na 

spoštovanje zaposlenih, kajti lažje je dobiti nove goste kot dobre (so)delavce. 

 

 

Pripravil: Bogdan Capuder 

 


