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Trendi: Druga Evropa

Pri Veliščkovih v Plavah Najuspešnejši slovenski projekt na Travelstarterju – Zbirajo denar za ureditev
sobe pod zvezdami
Za Travelstarter, platformo množičnega financiranja, ki je namenjena izključno turizmu in je plod
slovenske ustvarjalnosti, ste verjetno že slišali. Čeprav živi šele mesec dni, že daje dobre
rezultate, saj je sedem od osmih prijavljenih turističnih projektov – trije so slovenski, po dva iz
Francije in Velike Britanije ter eden iz Hrvaške – doslej dobilo solidno podporo. Najbolj uspešen
slovenski projekt je zamisel o prav posebnem zeliščnem velnesu, ki jo razvijajo v Plavah.
Katja Željan
Toda zgodbo bi najbrž morali začeti na drugem koncu, pri danes 32-letni Vesni Velišček, po izobrazbi
zgodovinarki in sociologinji kulture, v prostem času pa navdušeni popotnici, ki po diplomi ni našla službe.
Zato se je podala na pot samostojnega podjetništva in ustanovila podjetje Slocally, ki turiste, ki jih pot
pripelje v našo državo, vabi, naj za spoznavanje Slovenije najamejo domačina in tako odkrijejo manj
raziskane, a zato nič manj zanimive kotičke naše države. Tudi njena spletna ponudba slocally.com v
angleščini povezuje slovensko in lokalno. In če Vesna svojo poslovno priložnost išče v Ljubljani, se v
rodnih Plavah piše druga zgodba. Ker sta z bratom že pred časom »odletela« iz gnezda, so doma njuni
sobi preuredili in ju ponudili turistom. Ne ravno običajnim, temveč tistim, ki se pri nas želijo potopiti med
posušena zelišča, za katera velja, da pomirjajo telo in duha. Sivko, rman, meliso, dobro misel ... Tovrstna
zeliščna aromaterapija je, kot pojasnjuje Vesna Velišček, pri njih skrita v posebni zeliščni blazini. Ko
človek nanjo položi glavo, blazina zašelesti, to pa sprošča še eterične vonjave in zato dodatno pomirja.
»V tem vzglavniku je od 45 do 50 gramov zeliščne mešanice. Vsako zeliščno blazino pripravimo tako, da
zelišča ne izgubijo vonja,« poudari. Niže v postelji so pod rjuhe položeni posušeni listi orlove praproti:
njihove blagodejne učinke prepoznavajo predvsem tisti, ki imajo težave s križem in revmatskimi obolenji.
Ne smejo pa na tej praproti nikoli ležati nosečnice.
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Strah prestopiti tuj prag
Vonj zelišč se pri Veliščkovih prepleta z aromami eteričnih olj, poleg tega sami izdelujejo mila iz sivke ali
koprive, ki jih uporabljajo tudi njihovi gostje. »Doma smo od nekdaj nabirali zelišča. Starši so leta 2009
priglasili osebno dopolnilno delo pri nabiranju gozdnih sadežev in zelišč, kar je bil za nas dodaten vir
zaslužka. Viške zelišč prodajamo, preostalo obdržimo zase,« pokaže Vesna proti kakšnim štiridesetim
steklenim posodam s posušenimi zelišči. Tako kot starši je tudi sama prava strokovnjakinja za pripravo
zeliščnih mešanic, med katerimi imajo posebno mesto tiste, ki vsebujejo tipično primorska zelišča, kot so
šetraj, rožmarin in žajbelj ... »To je naravnost idealna mešanica s prepoznavnim okusom, ki jo lahko
dodajamo celo juham in mineštram,« je prepričana. In kaj je bilo njihovo vodilo pri pripravi mešanic za
zanimiv zeliščni velnes v sobah? »Odločili smo se za tista zelišča, ki so nam najbolj dišala. Torej zelišča,
ki pomirjajo. Pa ne le v čaju, temveč že s tem, da jih vohamo,« priznava. Pri Veliščkovih so zeliščni sobi
– eno enoposteljno in eno dvoposteljno – odprli aprila lani in do konca leta ustvarili 43 prenočitev.
Najbolj brano
Najbolj komentirano
»Večina gostov prihaja iz Amerike, med njimi je veliko blogerjev, ki jim ponujamo poskusno spanje na
zeliščih v zeliščnih sobah. Hkrati pričakujemo, da bodo ponesli glas o nas v tujino,« razloži mlada
Umrl je David Šalamun
turistična podjetnica.
(/kultura/knjiga/umrl-je-david-salamun.html)
Namestitvene kapacitete pri Veliščkovih imajo še eno posebnost: so namreč tako imenovani homestay,
kar pomeni, da gostje ne samo spijo, temveč tudi živijo pri domačinih. »Lahko bi rekla, da je Slovence
takšne ponudbe kar malce strah. Bojijo se prestopiti prag nekoga, ki ga ne poznajo, čeprav sem na
svojih potepanjih po tujini vedno želela spoznati, kako v resnici živijo ljudje v določeni državi. Za tujca, ki
pride k nam, pa je naravnost fascinantno, da lahko spremlja naše delo in pri njem celo sodeluje,«
ugotavlja Vesna Velišček. Ko sta njen oče Ivan in mama Karmen na vrtu, tako z veseljem kaj povprašajo,
mogoče celo priskočijo na pomoč. Velikokrat jih povabijo celo h kosilu ali večerji, čeprav jim hrane ne
zaračunavajo: pri Veliščkovih namreč velja, da gostom vedno ponudijo tudi topel obrok. Še več, na
njihovem vrtu si lahko naberejo zelenjavo, če gre družina nabirat zelišča, jih z veseljem vzame s sabo.
Računalnikov in televizorjev v njihovih zeliščnih sobah ni, se pa lahko gostje družini brez težav pridružijo
na domačem kavču in si z njimi ogledajo katero od televizijskih oddaj. »V tujini je homestay čedalje bolj
priljubljena oblika turistične ponudbe, pri nas pa na svojo priložnost še čaka. Sicer pa se kot ponudniki že
predstavljamo na spletni strani Homestay, katere cilj je prav druženje turista z domačini,« pojasnjuje
sogovornica.
Polovica denarja iz Slovenije, polovica iz tujine
Nadvse zanimiva in hkrati neobičajna turistična ponudba v Plavah bo, kot kaže, v prihodnjih mesecih
dobila nadaljevanje. Veliščkovi bi namreč svoj zeliščni velnes radi prenesli še na prosto, pod zvezde.
Zelena zeliščna soba bo tako nekakšen podaljšek posušenih zdravilnih rožic v notranjosti hiše,
namenjena pa bo sproščanju in druženju. Za uresničitev te ideje nabirajo denar na Travelstarterju. »Naš
cilj je zbrati pet tisoč dolarjev. Doslej smo jih že zbrali okrog osemsto, kar pomeni, da smo petnajst
odstotkov vrednosti zneska že dobili. To je za nas uspeh, obenem pa sem prijetno presenečena, da smo
pri zbiranju denarja najuspešnejši med tremi slovenskimi projekti na platformi Travelstarter,« zatrjuje
Vesna Velišček. Denar so začeli zbirati v začetku decembra, za uresničitev cilja pa so si postavili
90-dnevni rok. Približno polovica zbranega zneska je doslej prišla iz tujine, polovica iz Slovenije.
»Seveda merimo na tiste goste, ki nameravajo letošnje poletje obiskati naše kraje. A v začetku marca se
bo naš projekt zbiranja denarja na Travelstarterju iztekel, dejstvo pa je, da se večina ljudi za poletne
počitnice ponavadi odloča po velikonočnih praznikih. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da se skupina, ki
se bo odločila za počitnice pri nas, v tem trenutku sploh še ni formirala,« priznava.
Vprašanje, ali pri Veliščkovih pričakujejo, da bodo do marca zbrali želeni znesek, tako ostane nekaj
trenutkov brez odgovora. »Težko rečem. Mi bi si to vsekakor želeli, čeprav že zdaj vemo, da bomo poleti
tako ali drugače imeli zeleno sobo. Predstavitev projekta na Travelstarterju je nekakšna odskočna deska,
promocija, da novinarji pišete o nas, da nas ljudje spoznajo in se mogoče odločijo za našo ponudbo.
Travelstarter sicer projektom, ki se na njem predstavljajo, omogoča, da zbrani denar vrnejo ali pa tudi ne,
če svojega cilja ne dosežejo. Mi denarja ne bomo vračali, smo pa že doslej bogatejši za kar nekaj
povratnih informacij ljudi, ki nas spremljajo na internetu. Pišejo nam, da bi nas radi obiskali, da jim je
všeč, kar počnem, prav tako naš prikaz dela na podeželju. Čeprav tudi sama že nekaj časa živim in
delam v Ljubljani, me še vedno pogosto vleče na vas. Da se umirim, pogovorim s starši, da mi
posredujejo znanje in izkušnje, ki jih imajo ...« ugotavlja sogovornica. Tudi pri delu z zelišči. Kajti njihovo
nabiranje in sušenje sta procesa, kjer ne gre nič na silo. Hkrati morajo zelišča po koncu sušenja ohraniti
svoje prepoznavne barve. Ognjič, denimo, svoje oranžne glavice, trobentice razigrane rumene cvetove,
dobra misel svojo modrost ...
Zdravniki kljub vsemu niso
Ko Vesninega očeta Ivana pobaram, v katerih zeliščih je blagodejnih učinkovin največ, je odgovor
pravzaprav pričakovan. »Vsako zelišče je blagodejno po svoje. Rman za ženske težave, glog za
uravnavanje pritiska, veliko dobrega vsebujejo tudi krvomočnica, melisa, črni bezeg ... Nabiram približno
štirideset vrst zelišč, mešam pa jih za druge raje ne, naj to naredijo ljudje sami, saj najbolje vedo, kaj jim
najbolj ustreza. Če človek naše čaje vseeno naroči po telefonu, mu svetujem, naj se najprej posvetuje z
zdravnikom. Jaz namreč zdravnik nisem, ampak se z zelišči le ukvarjam,« poudari. Tista zelišča, ki jih
naberejo pri Veliščkovih, morajo biti tudi dovolj čista, preden jih položijo na mreže in pokrijejo, da se
sušijo na svežem zraku, a da hkrati niso izpostavljena soncu. In spodnja Soška dolina je za njihovo
nabiranje nadvse hvaležen teren. Če se boste podali na bližnjo Korado, Banjško planoto, Zagoro ali
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okolico Svete gore, se utegnete o tem prepričati na lastne oči.
Vonj zelišč se pri Veliščkovih prepleta z aromami eteričnih olj, poleg tega sami izdelujejo mila iz sivke ali
koprive.
Foto Jože Suhadolnik
Zeliščarski turizem 20.1.2015 Plave Slovenija
Pri Veliščkovih sobe ponujajo turistom, ki se želijo »potopiti med zelišča«. Foto Jože Suhadolnik
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