
Etični kodeks za turistične delavce 
v destinaciji Žirovnica

Pomembno je, da se vsi, ki delamo v turizmu, pri opravljanju našega dela zavedamo svoje 
odgovornosti do obiskovalcev, lokalne skupnosti, turističnih ponudnikov in celotne 
destinacije Žirovnica, ki ji, mimogrede, domačini pravimo tudi Kašarija.

Zaposleni v turizmu smo skoraj vedno prvi v stiku z obiskovalci in tako močno 
vplivamo na njihovo dobro počutje v Kašariji. Vplivamo na to kako bodo doživeli in 
sprejeli našo bogato kulturno dediščino, čebelarsko tradicijo, čudovito naravo, lokalno 
hrano in lokalne izdelke.

Etični kodeks turističnih vodnikov v destinaciji Žirovnica sledi evropskim standardom, 
zakonodaji Republike Slovenije, nacionalnemu kodeksu za turistične vodnike in trendom 
na področju trajnostnega turizma. Vseeno pa je pripravljen v Kašarskem duhu.

Veseli bomo, če boste vsi, ki  v destinaciji Žirovnica delujete na področju turizma, 
sledili načelom kodeksa in s tem krepili podobo Žirovnice kot gostoljubne, etične, 
trajnostne in kulturne destinacije! 

 



Ko si v Žirovn'ci, se vižej kot Kašar!

Pozna veljavno lokalno in nacionalno 
zakonodajo in sledi spremembam. Turistično 
vodenje izvaja na območju, za katerega mu je 
bila izdana licenca pri pristojnih organih. 
Upošteva poklicno etiko in s tem skrbi za 
dobrobit obiskovalcev in destinacije 
Žirovnice. 

Vižej se = obnašaj se, zgleduj se

Kašarija = območje občine Žirovnica, ki obsega deset vasi (Vrba, Breg, Moste, Žirovnica, Selo pri
Žirovnici, Zabreznica, Breznica, Doslovče, Smokuč in Rodine). Poimenovanje izhaja iz kaše, ki je bila 
pogosta jed prebivalcev vsi pod Stolom.

Kašar dela vse po predpisih!

Z namenom zagotavljanja najvišje kakovosti 
turističnega vodenja se redno izobražuje o 
mehkih veščinah, retoriki, tujih jezikih, 
psihologiji in trendih v turizmu, vključno s 
trajnostjo, saj ve, da je le široko razgledan ter 
dobro jezikovno podkovan lokalni turistični 
vodnik lahko pravi ambasador destinacije.

Ko Kašar kaj dela, naredi to 
tanajboljš!

Zaveda se, da s svojim zgledom zastopa in predstavlja destinacijo Žirovnico in hkrati tudi celotno 
Slovenijo. Dobro pozna lokalno ponudbo in jo z veseljem predstavi obiskovalcem. Pomembno je, da 
poleg svoje destinacije splošno pozna tudi širše območje kateremu pripada (Julijske Alpe, Karavanke, 
Slovenija), ker je pogosto priporočilo vodnika tisto, ki obiskovalce spodbudi k nadaljnjemu 
raziskovanju in obisku drugih destinacij v bližini. Enako pa lahko pričakuje, da kolegi na drugih 
destinacijah spodbujajo obisk njegove.

Kašar ljubi svoj dom!



Z odnosom do sebe kaže svoj odnos do 
obiskovalcev in svojega dela. Da bi svoje delo 
opravil čim bolje, posebno pozornost posveča 
svojemu zdravju, zunanji podobi (oblačenju, 
osebni higieni), točnosti, samoobvladovanju 
in svojemu poklicnemu razvoju.

Kašar je urejen!

Vedno podaja točne, objektivne in 
relevantne informacije, ki jih dopolnjuje z 
aktualnimi temami.  Ne spušča se v diskusijo 
z obiskovalci o pravilnosti verovanj ali 
političnih prepričanj, ker s tem zanika 
najpomembnejšo radost potovanj – 
spoznavanje različnosti kultur, navad, 
prepričanj in verovanj.

Kašar pove, kot je!

Pozna veljavno lokalno in nacionalno zakonodajo in sledi spremembam. Turistično vodenje izvaja na 
območju, za katerega mu je bila izdana licenca pri pristojnih organih. Upošteva poklicno etiko in s tem 
skrbi za dobrobit obiskovalcev in destinacije Žirovnice. 

Če je kaj, je pa Kašar zaupanja vreden!



ZObiskovalcem Žirovnice svetuje, da izberejo 
lokalne, trajnostno naravnane ponudnike 
kulinarike, izdelkov in storitev. Tako deluje 
tudi kot vezni člen med lokalnimi ponudniki 
in obiskovalci na destinaciji, spodbuja lokalno 
ekonomijo in omogoča razvoj celotne lokalne 
skupnosti.

Kašar ve, da je lokalno taboljš!

Pritožbam obiskovalcev posveti vso 
potrebno pozornost. Ukrepa hitro in v skladu 
s svojimi pristojnostmi. V primeru, da pride 
do spora, na udeležence vpliva pomirjujoče 
ter pazi, da ščiti interese vseh sodelujočih 
partnerjev. 

Kašar je gostoljuben in 
iznajdljiv!

Obiskovalcem nudi informacije o pomenu ohranjanja snovne in nesnovne kulturne dediščine v 
Žirovnici in širše. Razvija nove inovativne pristope v predstavljanju dediščine obiskovalcem, jo 
vključuje v sodobno življenje in razvija zavest o njenih vrednostih. Pri tem vedno daje prednost 
»tapravim« lokalnim izkušnjam.

Kašar je ponosen na kulturno dediščino!

Obiskovalcem posreduje informacije o 
pomenu zaščite rastlinstva in živalstva ter 
jim svetuje, kako primerno ravnati ob stiku s 
prostoživečimi živalmi. Zaveda se, da smo 
ljudje gostje v živalskem okolju in ne obratno. 
Zato posveti posebno pozornost prepovedim 
in omejitvam, ki veljajo v naravnem okolju z 
namenom ohranjanja naravne dediščine.

Kašar je varuh narave in živali!



Zaveda se, da se Slovenija ponaša s celovito 
oskrbo s pitno vodo izjemne kakovosti, in to 
deli z obiskovalci. Odsvetuje jim nakup 
plastenk in jim omogoča številne priložnosti, 
da napolnijo svoje steklenice.

Kašarja ne boste videli piti vodo 
iz plastenke!

Pozna trajnostne pobude in uspehe v destinaciji Žirovnica, ki jih rade volje deli z obiskovalci ter 
spremlja, kako uspešni so v trajnostnem poslovanju lokalni turistični ponudniki.
Na pamet zna vsaj tri pesmi Franceta Prešerna, ki jih je s ponosom pripravljen povedati obiskovalcem. 
Pozna dela ter delovanje naših slavnih pisateljev Finžgarja in Jalna, učenjaka Matije Čopa in čebelarja 
Antona Janše, njihove zgodbe in znanja pa z veseljem prenaša na obiskovalce.

Kašar je načitan in razgledan!

Poskrbi, da so obiskovalci seznanjeni s pravili 
glede ravnanja z odpadki in ločevanja 
odpadkov. V primeru neprimernega 
odlaganja odpadkov, obiskovalce opozori na 
pomembnost ohranjanja čistega okolja. 
Odsvetuje jim uporabo plastike za enkratno 
uporabo in predlaga okolju prijazne 
alternative.

Kašar ločuje odpadke!
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