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SKLEPNE UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI 

1. Sklepne ugotovitve: 

Podeželje danes izgublja tradicionalno vlogo območja 
za pridelavo hrane, ki jo je nekoč imelo. Podeželje niso 
samo območja, kjer so vasi, ampak sodijo k podeželju 
tudi podeželska mesta z zaledjem, ki danes tvorijo 
nujno potrebno partnerstvo. Zato tako v strokovnem 
kot v formalnem in kriterijalnem smislu težko 
postavljamo pojmovne ločnice. V funkcijskem smislu 
postaja podeželje vedno bolj tudi prostor za bivanje in 
rekreacijo.Tako kot podeželje ni več samo kmetijsko, 
pa tudi kmetijstvo nima le funkcije pridelave hrane. 
Doslej najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na 
pojavnost kulturne pokrajine - kmetijstvo in gozdarstvo 
- sta vpeta v številne obrtne in proizvodne dejavnosti 
ter turizem. 

Tako v Sloveniji kot po svetu potekajo procesi 
spreminjanja demografske slike, poselitvenih vzorcev, 
načina dela in preživljanja prostega časa. Nekdanji 
turizem kot relativno enoznačna in prepoznavna 
dejavnost postaja zato precej bolj diferencirana, 
raznovrstna in zato tudi kompleksna dejavnost. Danes 
poganja turizem kot razvojno dejavnost težko 
predstavljiva raznovrstnost prostočasovnih aktivnosti, 
ki zajema v razvitem delu sveta praktično vse družbene 
sloje. 

Primerjalna prednost slovenskega prostora in 
potencialna možnost turističnega razvoja podeželja je 
različnost slovenskih krajin na majhnem, to je časovno 
in prostorsko relativno lahko obvladljivem prostoru.Ta 
kvaliteta ponuja zelo ugodne možnosti za prostorsko 
usmeritev novih prostočasovnih dejavnosti, ki so 
sestavina sodobnega turizma. Alpska, mediteranska, 
dinarskokraška in panonska pokrajina ter 
geomorfološke značilnosti in razlike so na podeželju 
razpoznavne. V Sloveniji se stikajo atraktivni kontrasti 
krajine, kar je posebej privlačna kvaliteta, ki je turistično 
še neodkrita oziroma premalo uporabljena. 

Ohranjenost narave in kulturna vrednota prostora 
postajata vse bolj pomembna postulata za razvoj 
turizma na podeželju. Prostorski plan izkazuje velik 
naravni potencial za razvoj turizma, in sicer: 

a) na demografsko ogroženih območjih, kjer je zaradi 
počasnega gospodarskega razvoja ohranjenost 
(nepokvarjenost) narave praviloma velika, čeprav 
se kažejo druge pomanjkljivosti za razvoj turizma 
(majhna ekonomska moč in neustrezna starostna 
struktura prebivalstva); 

b) na območjih, kjer so pomembnejši objekti kulturne 
dediščine, kjer gre za kompleksno varstvo kulturnih 
spomenikov naselbinske in stavbne dediščine, kar 
v prostorskem smislu pomeni velike možnosti za 
razvoj turizma oziroma za vključitev teh značilnosti 
prostora v turistično ponudbo; 

c) v izjemnih krajinah, ki so v smislu kulturne in 
naravne dediščine v Sloveniji najvišje vrednotene; 
gre za izjemne krajinske vzorce, za izredno 
povezavo kmetij in kmetijske pridelave s kulturno 
krajino, ki omogoča uspešen razvoj turizma na 
podeželju, obenem pa prispeva k ohranjanju 
nacionalne identitete. 

Sodobno razmišljanje ter samozavestno delovanje ob 
strokovni in politični podpori omogočata napredek 
kmetijstva in razvoj različnih dopolnilnih dejavnosti. 
Povezujeta kmetijsko pridelavo, predelavo, trženje, 
turizem in druge aktivnosti, povezane v zaokroženo 
kakovostno ponudbo. Pomemben del turistične ponudbe 
na podeželju je ponudba turističnih kmetij. Kmetija se 
lahko vključi v turistično ponudbo na več načinov, ki 
pomenijo za družinske člane različno in intenzivno delo. 
Ponudba sega od stacionarnih turističnih kmetij preko 
izletniških kmetij do specializiranih vinotočev oziroma 
osmič, ki so pogosto povezane v ponudbo slovenskih 
vinskih cest. Dozorelo je spoznanje, da prave promocije 
in dobre prodaje naših kakovostnih vin ni moč doseči 
brez kakovostne in celovite turistične ponudbe 
raznolikih in lepih vinorodnih pokrajin. Kakovostno vino 
je pomemben kmetijski proizvod, ki nosi s seboj 
podatke svojega rojstnega kraja - vinorodno lego, 
vinorodni okoliš, podatke o sorti, letniku pridelave in 
stopnji kakovosti. V njem se odraža vpliv klime, tal ter 
načina pridelave in nege. 

Posebno tržno nišo lahko izpolnijo kmetije, ki se 
ukvarjajo z ekološkim pridelovanjem hrane, ne glede 
na to, ali gre za stacionarne ali izletniške turistične 
kmetije. Trendi v svetu kažejo, da imajo takšne kmetije 
vse več zvestih odjemalcev - tako za počitnice kot 
tudi le pri prodaji hrane, ki so jo gostje spoznali med 
bivanjem na ekološko usmerjeni kmetiji. 

Ponudba slovenskih turističnih kmetij v letu 2000 bo 
potekala v znamenju kulinarike in vina. Združevanje 
več slovenskih krajev ob slovenskih vinskih cestah, 
povezanih tudi s ponudbo kulinarike, zagotavlja poti 
do tržnega uspeha - prav to pa je tudi namen 
povezovanja ponudbe slovenskih kmetij. 

4 



Turistična društva na podeželju so jedra, v okviru katerih 
se ljudje interesno združujejo, zbirajo, istovetijo, 
uresničujejo veliko svojih interesov in potreb ter 
nadomeščajo večino tistega, kar sodobni način življenja 
jemlje. V turističnih društvih ljudje organizirajo 
prireditve, spodbujajo in usmerjajo turistično ponudbo, 
skrbijo za urejanje okolja, se izobražujejo, so nosilci 
prijaznosti in gostoljubnosti, negujejo vaške tradicije, 
spodbujajo mlade za turizem, opravljajo informacijsko 
dejavnost, skrbijo za pešpoti in kolesarske steze, 
prirejajo kmečke igre in podobno. V okviru turističnih 
društev na podeželju tečejo dogovori o razvoju turizma 
na podeželju, se ohranjajo in sodobnim razmeram 
prilagajajo pozitivne tradicije ljubiteljskega in 
prostovoljnega dela, ki je značilno za sodoben razvoj. 
V sodobnem svetu je prostovoljno delo mnogo bolj 
uveljavljeno in cenjeno kot pri nas. 

Pri razvoju kmetijstva in podeželja ima pomembno 
vlogo kmetijska svetovalna služba s svojo bogato in 
dolgoletno tradicijo in razvejano mrežo delovanja. Vpeta 
je v delo in življenje na podeželju. Njena osnovna 
naloga je svetovanje kmetom za tehnološko in 
ekonomsko uspešno kmetovanje, pa tudi usmerajnje 
kmetij v razvoj ustreznih dopolnilnih dejavnosti, da bi 
povečali dohodek na kmetijah, polno zaposlili člane 
kmečke družine in jim zagotovili socialno varnost. 
Posebno mesto v delu svetovalne službe ima 
izobraževanje kmetov, kmetic in mladih. Namenjeno 
je informiranju, vse bolj pa tudi usposabljanju za 
konkretna dela. Na področju izobraževanja za turizem 
na kmetiji vsako leto priredijo v sodelovanju s 
strokovnimi šolami več tečajev za pridobitev osnovnih 
znanj za opravlajnje turistične dejavnosti na kmetiji. 
Obenem pa poglabljajo znanja z različnih področij dela, 
s katerimi se srečujejo nosilci turističnih kmetij (od 
prehrane, tujih jezikov do trženja in ekonomike). 

Gozd ima za našo državo izjemno vlogo in pomen, 
zagotavlja varnost in možnost kakovostnega razvoja. 
Gozd vpliva na biološko stabilnost v prostoru in 
kakovost življenjskega okolja, ki nudi možnosti celovite 
turistične ponudbe. Turizem v gozdnem prostoru je na 
začetku, zato je potrebno izkoristiti vse sprejemljive 
pogoje za pospešen razvoj. 

Programi celostnega razvoja podeželja in obnove vasi, 
v katere je vključenih preko 150 občin s preko 200 
projekti, katerih nosilci so lokalne skupnosti, poskušajo 
celovito povezati območja z vidika kmetijstva, 
življenjskih pogojev, naselitvenih pogojev, gospo- 
darstva, družbenih dejavnosti, z vidika razvojne 
naravnanosti in motiviranosti, z njim pa naj bi realizirali 
tudi konkretne zaposlitvene aktivnosti in investicije. 

V okviru Gospodarskega interesnega združenja za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva so 
turistični in podjetniški strokovnjaki, ki so se 
izobraževali v okviru programa PHARE, organizirali 
usposabljanje za trženje v turizmu. V programe javnih 
del je bilo vključenih 179 mladih s srednjo, višjo in 
visoko šolo, ki so po standardih EU pripravili mnogo 
predlogov turistične ponudbe. Slovenija se je aktivno 
vključila v program PHARE za preobrazbo sistema 
poklicnega in strokovnega izobraževanja. V letu 1998 
je bil zaključen zelo uspešen projekt in ustanovljena 
Višja šola za turizem in gostinstvo na Bledu. Projekt 
je povezan s turističnimi zvezami in združenji tako 
doma kot v tujini. 

Velika mobilnost mladih, vključevanje v izobraževalni 
sistem prinaša na podeželje nov utrip, novo miselnost, 
aktivnost in medsebojne odnose. Mladi se v mestih 
srečujejo z drugačno kulturo, z drugačnimi vrednotami 
in jih prenašajo na podeželje. Tisti, ki ostajajo na 
podeželju, postajajo najpomembnejši dejavnik razvoja. 
Izobraževanje jim mora nuditi širino znanj, da se bodo 
zavedali svoje vloge in vloge podeželja ter uresničili 
možnosti kvalitetnega življenja. 

Kulturna dediščina slovenskega podeželja predstavlja 
svojevrstno posebnost, ki je lahko adut turističnega 
razvoja. Gre za najbolj ponosa vredne stvaritve 
slovenskega duha in naravne danosti, ki so za 
identifikacijo pokrajine in podeželja izredno pomembne. 
Enote za varstvo kulturne dediščine v zadnjem obdobju 
v večji meri posvečajo pozornost in skrb kulturni 
dediščini podeželja. 

Poslanstvo Centra za promocijo turizma oziroma 
Slovenske nacionalne turistične organizacije je 
načrtovanje, organiziranje in izvajanje programa tržnih 
aktivnosti in odnosov z javnostmi za turistično ponudbo 
Slovenije doma in v tujini. Bistveno vpliva na razvoj 
turizma, saj povezuje vse subjekte slovenske turistične 
ponudbe na informacijski, promocijski in produktni ravni 
ter sodeluje z vsemi, ki se ukvarjajo s promocijo 
države. 

2. Zaključki: 

Problematika podeželja je kompleksna in zajema 
prostorske, ekonomske (kmetijske in druge gospo- 
darske dejavnosti), socialne, kulturne, sociološke, 
naravovarstvene in druge dejavnosti, povezane z 
življenjem na podeželju, hotenji prebivalcev in željami 
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turistov. Gostitelji in gostje ustvarjajo turistično vzdušje 
in doživetja. Še je potrebno krepiti kmetijsko, 
podjetniško in turistično svetovalno mrežo, ki prek 
svetovanja in usposabljanja pomaga usmerjati znanje, 
spodbujati inovativnost ter ustvarjati možnosti v 
kmetijstvu in drugih dejavnostih na podeželju, 
usmerjene k ekonomskim ciljem. 

Slovenija potrebuje aktivno in sodobno naravnano 
strategijo razvoja turizma na podeželju, zasnovano na 
znanju in strokovnosti ter vpeto v razvojne zasnove 
slovenskega turizma kot celote.To je naloga pristojnih 
državnih organov. Pristojna ministrstva in drugi državni 
organi so dolžni učinkovito razreševati odprte 
probleme, premagovati ovire razvoja turizma na 
podeželju in zagotavljati mehanizme, ki bodo spodbujali 
uspešnejši turistični razvoj. Vsem, ki so udeleženi v 
turistični ponudbi podeželja, je treba zagotoviti pravno 
varnost in pogoje za uspešno gospodarjenje. Nujno je, 
da Vlada RS zagotovi, da se sprejmejo takšni zakonski 
in podzakonski akti o pogojih za dopolnilne dejavnosti, 
da bodo vzpodbujali njihov razvoj. Dosedanjo prakso 
naj zamenjajo stimulativni pogoji za razvoj turizma. 

Turizem na podeželju, ki je pomembna veja turizma v 
najširšem pomenu besede, je izjemno odvisen od 
kakovosti prostora. Na podeželju je potrebno zagotoviti 
širok razpon storitev in dejavnosti ter ustvariti nove 
ekonomske temelje, ki so uglašeni z ohranjanjem 
kulturne krajine in narave ter z ohranjanjem in razvojem 
funkcionalnih, ekoloških in estetskih potencialov tega 
prostora. Med mestom in podeželjem je treba okrepiti 
sožitje in partnerstvo, tako v prostorskem kot 
gospodarskem in kulturnem smislu, da bi se slednje 
lahko revitaliziralo. 

Turistična ponudba mora biti kompatibilna in hkrati 
individualna. Ustvariti je treba pogoje, ki bodo omogočali 
ohranjanje in negovanje krajine, obenem pa zagotavljali 
celovito turistično ponudbo, vezano tako na regije in 
izjemne krajine kot tudi na demografsko ogrožena 
področja. 

Za nadaljnji razvoj podeželja je treba predvsem 
zagotoviti boljše ekonomske, socialne in kulturne 
pogoje za življenje, s čimer bo mogoče zagotavljati 
trajno poseljenost podeželja, s tem pa obdelanost 
kmetijskih površin in ohranjanje kulturne krajine. Le s 
trajno poseljenostjo je omogočeno, da se vzdržujejo 
vsaj najnujnejše družbene, prometne in komunalne 
infrastrukture. Brez njih se turizem ne more razvijati. 
Trajna poseljenost je predvsem vezana na razvoj in 
ohranjanje delovnih mest. Ta moramo iskati v 
kmetijstvu, zunaj njega in v kombinaciji z njim. 

Še nadalje je treba krepiti kmetijsko svetovalno službo 
in jo usposabljati za nove naloge, ki jih terja današnji 
in prihodnji čas, da bo sposobna tudi v prihodnje 
uspešno svetovati in izobraževati ter usmerjati znanje 
in inovativnost v dobrobit kmetov, kmetijstva in s 
kmetijstvom povezanih dejavnosti. 

Novi sodobni družbeni pogledi na prostor in okolje 
sprožajo močne in raznovrstne prostočasovne tokove 
v podeželski prostor in prav ti novi družbeni trendi v 
slovenskem podeželskem prostoru imajo nadpov- 
prečne razvojne možnosti. 

Potrebno je zagotoviti večjo skrb in nego gozdnim 
površinam in jih s selektivnimi pristopi vključiti v 
celovito turistično ponudbo. Izletniške točke je potrebno 
povezati z izdelanimi programi peš poti, ki bodo 
omogočile razvoj pohodništva - hoje za vse starosti 
ter jih vključiti v mednarodni projekt Evrohoja 2001. 
Posebnega pomena za turizem so gozdne ceste in 
poti, lovske in druge koče, namenski prostori za piknike 
in podobno. 

Okrepiti je potrebno sodelovanje v programih 
celostnega razvoja podeželja in obnove vasi. Za te 
programe je potrebno nameniti več finančnih sredstev 
in zagotoviti možnost prijave na razpis za pridobitev 
sredstev tudi pravnim oziroma fizičnim osebam. Vsak 
program naj vsebuje turistične vsebine, zavzeti se je 
treba, da vsaka vas preraste v turistični kraj. 

V okviru Turistične zveze Slovenije je potrebno še 
naprej spodbujati in usmerjati delovanje turističnih 
društev, da bodo v sodelovanju z drugimi zaintere- 
siranimi dejavniki uresničevala povezovalno vlogo in 
usklajevala ter usmerjala razvoj turističnih aktivnosti 
na podeželju. Spodbujati je treba nastajanje novih 
turističnih društev in jim zagotavljati primerne pogoje 
za delo (prostor, sredstva, znanje, podjetništvo itd). 
Turistična zveza Slovenije, ki povezuje preko 300 
turističnih društev, naj uresničuje vlogo koordinatorja, 
usmerjevalca in spodbujevalca turističnih aktivnosti na 
podeželju ter zagotavlja izmenjavo izkušenj. 

Turističnim društvom, ki izvajajo svoje naloge skladno 
s širšim družbenim interesom, je potrebno omogočiti 
pospešeno pridobivanje statusa javnih društev in s tem 
omogočiti kandidiranje na domačih in mednarodnih 
razpisih za pridobitev sredstev, podpreti z deležem 
lastnih sredstev, to pri mednarodnih razpisih, jih 
vključevati v lokalne turistične organizacije in jim 
nameniti del sredstev iz naslova turistične takse ter 
drugih lokalnih in nacionalnih virov. Zagotoviti je treba 
celovit sistem spodbud, ki bodo omogočale uresničitev 
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projektov in dejavnosti z davčnimi olajšavami, 
poenostavljenimi upravnimi postopki in bolj stimulativno 
kreditno politiko. 

Turistične kmetije in gostilne na podeželju si niso 
nelojalna konkurenca, temveč se dopolnjujejo, delujejo 
pa v okvirih, ki jih določajo zakoni. Okrepiti je potrebno 
vse aktivnosti, ki zagotavljajo uresničevanje projektov 
drobnega gospodarstva, podjetniško poslovanje v 
turizmu, ki omogočajo izvajanje samozaposlitvenih 
poslovnih načrtov. Pri razvoju turizma na podeželju so 
pomembna javna dela. 

Večjo pozornost je treba nameniti varstvu kulturne 
dediščine na podeželju. Varstvo naravne in kulturne 
dediščine postaja vse pomembnejši element turistične 
ponudbe, ki omogoča ambiciozno trženje. 

Ob vse večjem pretoku ljudi je treba zagotoviti znanje 
tujih jezikov, hkrati pa posvetiti posebno pozornost 
zaščiti rabe slovenskega jezika. 

Pri usmerjanju nadaljnjega razvoja in turistične ponudbe 
je nujno potrebno zagotoviti večjo koordinacijo, 
povezanost in usklajevanje med resorji, ki so odgovorni 
za razvoj kmetijstva, prostora, turizma, malega 
gospodarstva, podjetništva, ekonomskih odnosov, 
kulture, dela, socialnih zadev, regionalnega razvoja. V 
ta namen bi bilo potrebno ustanoviti medresorsko 
vladno telo, ki bi z usklajenim delovanjem omogočalo 
združevanje finančnih virov, skrbelo za optimalno 
porabo ter razvidnost dostopnosti do sredstev in njihove 
porabe. 

Okrepiti in spodbujati je potrebno oživljanje lokalnih 
kulinaričnih posebnosti ter jih v večji meri vključevati 
v sistem trženja. Pri tem je pomembno uresničevati 
cilje in usmeritve leta slovenske kulinarike in vina v 
turizmu. 

Strokovne kadre na obstoječih lokacijah je moč 
povezati v Inštitut za ekokmetovanje in turizem, ki bi 
v večji meri, predvsem pa s celovito informacijo 
omogočal direkten prenos znanstvenih spoznanj do 
pridelovalcev. 

Posebno skrb je potrebno posvetiti uvajanju produktov 
vrhunske kvalitete. Zaščititi je treba izdelke in pridelke 
z geografskim poreklom ter tradicionalne izdelke 

skladno z direktivami zakonodaje EU, obenem pa 
poenostaviti postopek za uvajanje blagovnih znamk. 

Okrepiti je potrebno delovanje projektnih svetov vinsko 
turističnih cest, turistično ponudbo pa zaokrožiti s 
ponudbo kakovostnih vin, kulinaričnih posebnosti, 
naravnih in kulturnih znamenitosti, prireditev in podobno. 
Številni projekti, pospeševanja, združevanja in ponudbe 
naj vodijo k razvoju turističnih krajev, da bo vsak kraj 
na podeželju z razvojem turizma postal turistični kraj. 
Vzpodbuditi je potrebno procese oblikovanja regij 
oziroma pokrajin, ki bodo lahko ponudile zaokroženo 
turistično ponudbo, hkrati pa krepile vez med 
nacionalno ravnijo in občinami. 

Gibalne sile razvoja so ljudje s potrebnim znanjem, 
strokovnostjo podjetništva, delavnostjo in ljubeznijo do 
okolja in svojega kraja. Celovit razvoj turizma naj 
temelji na vključevanju čim več mladih, ki vidijo v tem 
perspektivo podjetnosti in svojo bodočnost. Spodbujati 
je potrebno vse metode sodobnega skupinskega dela, 
izobraževalnih delavnic, seminarje, predavanje in 
instrumente, ki jih Sloveniji nudi Evropska zveza 
oziroma program Phare za preobrazbo sistema 
poklicnega in strokovnega izobraževanja na vseh 
nivojih. Projekte je potrebno povezati v okvir 
mednarodnega sodelovanja z zvezami in združenji. 

Številne programe turistične ponudbe podeželja je 
potrebno še bolj podpreti s široko zasnovano 
permanentno akcijo propagande in promocije tako za 
domačega kakor za tujega gosta. 

Vključevanje Slovenije v evropske integracije bo 
uspešnejše in celovitejše ob upoštevanju številnih 
specifičnih potencialov slovenskega podeželja in 
razvojnih možnosti prav na področju turizma. 

Organizatorji posvetovanja bodo spremljali uresni- 
čevanje zaključkov posvetovanja. 

Sklepne ugotovitve in zaključke 
je oblikovala komisija v naslednji 
sestavi: Milena Kulovec, Sonja 
Uršič, mag. Milan Krišelj, Franjo 
Šauperl in Janez Oven 
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UVODNA NAGOVORA 

Tone Hrovat, univ. dipl. inž. agr. 
Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije 

Dovolite mi, da začnem z današnjim posvetom. Ob začetku bi se vam rad v imenu Državnega sveta Republike 
Slovenije prav lepo zahvalil za udeležbo. Veseli smo, da ste se našemu vabilu na posvetovanje "Turizem - razvojna 
možnost podeželja" odzvali v takem lepem številu. Posvet smo organizirali skupaj s Turistično zvezo Slovenije. 
Zato bi se ob tej priložnosti rad zahvalil tudi Turistični zvezi Slovenije in predsedniku dr. Marjanu Rožiču za dobro 
sodelovanje z državnim svetom. Še posebej velja zahvala vsem tistim, ki boste s svojimi referati in sodelovanjem 
v razpravi obogatili današnji posvet. 

Z današnjim posvetom "Turizem - razvojna možnost podeželja" Državni svet Republike Slovenije nadaljuje že 
ustaljeno prakso posvetovanj in javnih obravnav. Vsa leta svojega delovanja si prizadeva za to, da bi se aktivno 
vključil v spremljanje in delovanje naše družbe, tako na gospodarskem, kulturnem, političnem, zdravstvenem, 
socialnem in ne nazadnje tudi na področju razvojnih možnosti turizma na podeželju. Komisija Državnega sveta 
Republike Slovenije za malo gospodarstvo in turizem je na 11. seji dne 16.2.1999 predlagala organizacijo današnjega 
posveta. Predsedniku komisije, gospodu Janezu Ovnu se zahvaljujem za njegovo sodelovanje in za sodelovanje 
te komisije pri organizaciji posveta. Na ta način se Državni svet Republike Slovenije odziva na problematiko v 
skladu z interesno zastopanostjo. V. okviru svojih ustavnih pristojnosti pripravlja mnenja, stališča, predloge in 
zakonske iniciative. Državni svet sestavljajo predstavniki lokalnih interesov (22), delodajalcev (4), delojemalcev 
(4), negospodarstva (6) in kmetov, obrtnikov, in samostojnih poklicev (4). 

Turizem postaja v Sloveniji dejavnost, ki omogoča razvoj, zaposlovanje, zaslužek in socialno varnost, zlasti, če 
upoštevamo, da večina gospodarskih storitvenih dejavnosti sodeluje v turistični proizvodnji in da ima skoraj vsak 
kraj v državi možnost, da sodeluje v kakšni turistični ponudbi. Številni projekti na tem področju povezujejo ljudi 
med seboj v skupno ustvarjalno sodelovanje, potrjujejo temeljno človeško solidarnost in vrednote, ki so temeljno 
vezno tkivo sleherne družbe. Prednost dajemo tistemu, kar je skupno in koristno in daje notranjo trdnost, solidarnost 
in medsebojno povezanost. 

Prepričan sem, da bo današnji posvet dal nove koristne poglede, odgovore na vprašanja ter sprožil tudi pobude in 
predloge, ki bodo podlaga za nadaljnje delo. Vse morebitne predloge v zvezi s spreminjanjem zakonodaje bo 
državni svet obravnaval na sejah delovnih teles in sejah državnega sveta ter jih posredoval v obravnavo Državnemu 
zboru Republike Slovenije. S skupnim razgrinjanjem problematike na posvetih in javnih obravnavah državni svet 
omogoča sodelovanje med civilno družbo in politiko. 

Dr. Marjan Rožič 

Predsednik Turistične zveze Slovenije 

Spoštovani gospod predsednik! Cenjeni ustvarjalci in prijatelji turizma na podeželju. Pozdravljam vas v imenu 
Turistične zveze Slovenije in soglašam s predsednikom, da turistična zveza in državni svet zelo uspešno sodelujeta 
na mnogih področjih in zdi se mi, da je to lahko tudi za bodoče delo na področju turizma zanimivo. Pobuda, da 
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celovito, ustvarjalno in s pogledom naprej obravnavamo razvoj turizma na podeželju, je tlela kar nekaj časa. Pred 
kratkim so to temo obravnavali predstavniki turističnih društev s podeželja, ki so se zbrali v Žalcu, in obravnavali 
vsebinske zasnove za uspešnejše delovanje turističnih društev v tem prostoru. Posebej je pomembno, da se 
sestajamo v okviru in v organizaciji državnega sveta, saj je to prvič v samostojni Sloveniji, da na tako odgovornem 
mestu obravnavamo tako pomembno temo za ljudi na podeželju in za turizem v celoti. Državni svet je tisti 
parlamentarni zbor, ki vedno bolj omogoča civilnim pobudam, da se izrazijo kot del demokracije, kot del pluralizma 
in seveda, kot del uspešnega razvoja slovenske države. 

Ko smo se skupaj z vodstvom državnega sveta odločali za današnjo temo, smo upoštevali predvsem potrebo, da 
združimo znanje, stroko, delovno vnemo in pripravljenost ter zagotovimo učinkovitejši kakovosten sonaravni razvoj 
turizma na podeželju. Vemo, daje podeželje zelo kompleksno. Prostorski, ekonomski, socialni, kulturni, sociološki, 
naravovarstveni in drugi problemi podeželja, povezani s celotnim dogajanjem na vasi, se med seboj prepletajo. K 
temu nas usmerjajo možnosti podeželja, interesi domačih in tujih turistov in predvsem doseženi rezultati turizma 
na vasi. Očitno je, da Slovenija potrebuje aktivno, angažirano in sodobno naravnano strategijo razvoja turizma na 
podeželju, zasnovano na znanju in strokovnosti. Take strategije, na žalost, še nimamo. Vpeta naj bi bila v razvojne 
zasnove slovenskega turizma kot celote, to pa je tudi osrednja naloga, ki je danes pred nami. 

Vsebinsko je razvojno naravnan tudi dvoletni projekt "Slovenska kulinarika in vina v turizmu", ki ga uresničujemo, 
da bi bila turistična ponudba bolj naša, slovenska in s tem tudi bolj vabljiva za turiste. 

Naša pot v evropske integracije bo uspešnejša, bolj celovita, če bo slovensko podeželje turistično angažirano in če 
bo izkoriščalo razvojne možnosti prav na področju turizma. Lahko ugotovimo, da so tam, kjer je turizem v ospredju 
razvoja podeželjskega kraja, tudi rezultati skupnega razvoja kraja uspešnejši. To kažejo, recimo, nekateri projekti 
CRPOV. Zakon o pospeševanju turizma predvideva, daje osnovna celica in temeljno izhodišče turističnega razvoja 
prav turistični kraj. To je vas, zaselek in podobno. V ta namen tečejo različni projekti pospeševanja, združevanja in 
uresničevanja turističnih pobud v krajih, ki želijo biti in se razvijati kot turistični kraji. 

Posebej je pomembno, da je v večini primerov stičišče turističnih aktivnosti turistično društvo. Drugače povedano, 
ljudje, združeni v turističnih društvih. Naša usmeritev je, naj vsak kraj na podeželju z razvojem turizma preraste v 
turistični kraj. To pa zato, da bi se razvijali, da bi ljudje imeli zaposlitev, zaslužek, socialno varnost, ob tem pa živeli 
in gospodarili v urejenem okolju, ki omogoča tudi večjo kakovost življenja in primerno bivalno kulturo. Življenje na 
vasi naj postaja v bistvu turistično življenje. Posebej je pomembno, da se na teh vprašanjih vse bolj angažirajo 
slovenske občine, zlasti na podeželju. Gibalna sila tega razvoja pa so lahko predvsem ljudje s potrebnim znanjem, 
strokovnostjo, delovno vnemo in ljubeznijo do svojega kraja in do okolja. 

Na današnjem srečanju se zavzemamo za razvoj, za turistični razvoj podeželja, ki bo ljudi za turizem motiviral, ne 
pa jih omejeval. Danes je omejevanj veliko, motivacij pa premalo. Razmere moramo spremeniti. Pri tem sta izredno 
pomembni vloga in odgovornost države. O tem bo verjetno govor tudi danes. Država je poklicana, da ponudi realne 
in sistemske spodbude, ki bodo ljudem na podeželju omogočale, da dobro gospodarijo in tržijo, da so motivirani za 
turizem kot dopolnilno dejavnost, da zagotavljajo kakovostno turistično ponudbo, zdravo prehrano in primerne 
konkurenčne cene. V razvoj turizma na podeželju pa bi morali vključiti tudi čimveč mladih, ki naj v tem vidijo tudi 
perspektivo in svojo bodočnost. Pomembno je, da se tudi o tem dogovorimo na posvetu. 

Želim navesti še en motiv za današnje posvetovanje. Turistična društva so ali postajajo žarišče pobud, združevanja 
interesov, aktivnosti ljudi pri razvoju turizma na podeželju. Delujejo kot civilna iniciativa, nevladna organizacija, 
povezovalno, akcijsko, vidni so rezultati njihovega dela. Pri svojem delu so pogosto omejevana, kar je nesprejemljivo, 
saj na ta način omejujemo ne samo delo društev, ampak predvsem delo turizma in razvoj turizma na podeželju. 
Tudi za kakovostno prostovoljno, interesno in ljubiteljsko delo so potrebna finančna sredstva, prostor in strokovna 
pomoč. Zlasti so uspešna tista turistična društva, ki dobro sodelujejo s kmetijsko svetovalno službo, zadrugo, 
občino in podobno. V okviru nastajajoče nacionalne turistične organizacije bo prav turistična društvena organizacija 
v sodelovanju z zainteresiranimi uresničevala povezovalno vlogo in usmerjala razvoj turističnih aktivnosti na 
podeželju, saj je uspešno organizirana oblika turističnih aktivnosti na podeželju. Turistična zveza tako vlogo marsikje 
že uresničuje. Prepričan sem, da bo posvet s svojimi usmeritvami in pobudami pospešil že zastavljene in vzpodbudil 
nove turistične tokove na podeželju in povečal delež podeželskega turizma v skupni turistični ponudbi Slovenije. 
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I. REFERATI 

Tone Hrovat, univ. dipl. inž. agr., Državni svet Republike Slovenije 

SPREMINJANJE FILOZOFIJE GOSPODARJENJA NA PODEŽELJU 

Uvod 

Ob vprašanju, kakšna je perspektiva dejavnosti na podeželju ob vstopu v Evropsko unijo, je treba odgovoriti 
predvsem na vprašanja strategije celotnega gospodarstva-Slovenije. Tu so zelo pomembna vprašanja, kakšno bo 
postindustrijsko gospodarstvo v Sloveniji. Kolikšna bo vloga mest in kakšna bo vloga podeželja? V katero smer bo 
razvita slovenska infrastruktura, kakšne bodo povezave s tujino? Še posebno pomembno je vprašanje, kakšno 
gospodarsko in kulturno vlogo bo izbrala Slovenija v Evropski Uniji. 

Vloga podeželja je v veliki meri odvisna tudi od vloge kmetijstva. Tudi tu je pomembno poznati odgovore na 
nekatera vprašanja. Posebno pomembna so: 

1. Kaj kmetijstvo sploh je? 
2. Kakšne so bodoče vloge kmetijstva v Sloveniji? 
3. Vloga slovenskega kmetijstva v EU? 
4. Kdo je kmet? 
5. Kakšni so poklici kmetijstva in podeželja? 

S to razpravo želim nakazati potrebo po spremembi smisla in filozofije kmetijstva, dela na podeželju ter potrebe po 
spremembi poklicev, za katere naj bi bil prostor na podeželju. Razprava o prej zastavljenih vprašanjih naj bi 
nakazala odgovore, ki naj bi jih gospodarski razvoj in politika usmerjala v čim večjo blaginjo ter ohranitev naravnih 
in kulturnih potencialov Slovenije. Odgovori naj bodo spodbuda stroki, šolam, politiki in gospodarstvu, da oblikujejo 
ustrezno vizijo, cilje, strategijo in programe. Večjo samozavest takšnemu razmišljanju daje prav vloga kmetijstva v 
času slovenske tranzicije, koje bila industrijska proizvodnja na težki preizkušnji. Delo so izgubili številni delavci, 
brezposelnost se je močno povečala. Kmetijstvo je odigralo izredno vlogo socialnega amortizerja, ko so bili na 
kmetijskih območjih ti problemi bistveno manjši kot v urbanih. 

Kmetijstvo, smisel kmetijstva in kmetijsko izobraževanje včeraj 

Slovensko kmetijstvo je med obema svetovnima vojnama napredovalo s koraki, primerljivimi z večino ostalih 
evropskih držav. Slonelo je na individualni pridelavi in reji. Obseg kmetij je bil primerljiv s kmetijami v Avstriji, Italiji, 
Nemčiji, Franciji ter nekoliko ali očitno manjši od angleškega in ameriškega. Pridelava v sadjarstvu in vinogradništvu 
je bila na ravni visoke kakovosti, pomembni za prestižni evropski trg. Tako je Slovenija v letu 1931 izvozila več kot 
60.000 ton slovenskih jabolk v večja evropska mesta. Poklic kmeta je bil spoštovan. Zahteval je vedno več znanja, 
zato so se bodoči gospodarji kmetij izobraževali na kmetijskih šolah v rednih programih. Izredno pomembne pa so 
bile kmetijske šole tudi za permanentno izobraževanje gospodarjev kmetij. Kmetijske šole so imele tudi velik 
raziskovalni pomen. Tam so nastajale tudi nove sorte in tehnologije. Strokovnjaki na teh šolah so bili ugledni 
profesorji, ki so skrbeli tudi za splošen razvoj in dvig kmetijstva in podeželja. 

Po drugi svetovni vojni je bilo kmetijstvo postavljeno v okvir posestev, zadrug in kombinatov. Združevanje zemljišč 
z arondacijo in zmanjšanje kmetij na zemljiški maksimum je slovenske kmetije postavilo v neprimerljiv položaj z 
Evropo (kmetije so se zmanjševale). Produktivnost dela na kombinatih je zahtevala specializirana znanja, vodenje 
proizvodnje pa predvsem tehnološka znanja. Ekonomika je bila zapostavljena, v ospredju je bila fizična realizacija 
planov. Kmetijske šole so v tem obdobju odigrale pomembno vlogo učenja tehnologij. Steklo je izobraževanje za 
1000 tehnikov. Šolska posestva so bila vključena v obseg kombinatov. Praktični pouk je bil tako vključen v obliko 
kombinatske prakse in pripravništva. Usmerjeno izobraževanje pa je šolsko posestvo postavilo v neuporaben 
okvir. 

14 



V sedemdesetih letih se je začela odpirati tudi vloga posameznih kmetij. Predvsem sta bili pomembni pridelava in 
reja kot pomemben vir surovin v pridelovalni industriji. Pogoji pridelave so omogočili preživetje še posebno v 
živinoreji, ki je dosegla nekoliko višjo delovno intenzivnost. Za preživetje je bilo dovolj ob dobri tehnologiji 5-10 ha 
in 10-20 krav. Predelava in trženje nista bili zaželeni področji, saj sta bili predvsem industrijsko in zadružno dokaj 
monopolno naravnani. V tem obdobju je bilo pomembno tehnološko znanje kmetov, manj organizacijsko in 
ekonomsko. Tudi znanj za možnost predelave ni bilo. Prav tako so bile tudi ostale vloge kmetijstva v preteklosti 
nekoliko potisnjene v ozadje. Ni bilo toliko razmišljanja o pridelavi zdrave hrane (nujne so bile količine), ravno tako 
ne ohranjanje kulturne krajine. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah so se v nekaterih primerih izvajale, prisotni so bili 
začetki kmečkega turizma in domače predelave, vendar v premajhnem obsegu in premalo samozavestno. 

Kmetijstvo in smisel kmetijstva za danes in jutri 

Slovenija ima teoretično okrog 150.000 kmetij. Praktično jih je cca. 12.000. Evropsko primerljive pa so kmetije, ki 
dosegajo obseg in produktivnost s 30 - 70 kravami ali 50 - 70 plemenskimi svinjami, več kot 100 glavami govejih 
pitancev, več kot 5 ha nasadov ali več kot 100 ha poljščin. Teh kmetij je le okrog 10.000, pravimo pa jim tudi 
družinske kmetije. Z izboljšanjem stanja v kmetijstvu lahko računamo na 20.000 družinskih kmetij ter 40 - 60.000 
kmetij, ki bodo ostale mešane. Te bodo morale imeti poleg osnovne kmetijske pridelave tudi neko dopolnilno 
dejavnost ali drugo zaposlitev. Približno 40.000 kmetij pa bo verjetno neperspektivnih, saj bodo morale iskati 
osnovni dohodek v drugih dejavnostih (obrt, podjetništvo, predelava in turizem), kmetijstvo pa jim bo le kot dopolnilo. 
Bodočnost največjemu številu kmetij (podeželju) torej ne daje možnost preživetja z osnovno dejavnostjo to je 
pridelavo in rejo. Nujno je torej potrebno zamenjati smisel kmetijstva in filozofijo kmetijstva. 

Možnost vidim v čim višji možni ravni kvalitete uslug (pridelave in predelave, trženja turizma na podeželju, rekreacije 
in športa, kulture dekoracije in urejanje krajine). Zelo pomembna je kakovost na vseh nivojih, saj je nujna predvsem 
za bogatega potrošnika, ki je pripravljen visoko kvaliteto višje plačati kot povprečno kakovost iz masovne uvožene 
pridelave. Za preživetje slovenskega podeželja je torej nujna vrhunska ("butik") proizvodnja pridelkov, izdelkov in 
uslug. Kolikšno naj bo za tako zaposlitev v kmetijstvu in podeželju znanje gospodarjev kmetov? Takšno, da bodo 
ustvarile naše povprečno 10 hektarske kmetije produkt za življenje, kot ga imajo konkurenčne 100-hektarske 
kmetije v Evropi. 

Znanje bo dalo kakovost ter možnost za zadovoljitev petičnega zahtevnega kupca - bogatega potrošnika. Potrebna 
bo tehnična raznovrstnost znanj v kmetijstvu s poudarkom na organizaciji in menedžmentu in poznavanju možnosti 
predelave, prodaje turizma, rekreacije. 

V primerjavi z evropskim kmetijstvom ima slovensko kmetijstvo težje pogoje gospodarjenja. Tu je potrebno poudariti 
predvsem tiste težje pogoje, ki so vezani na pridelavo - rejo - in ki ne dajejo enakovredne konkurenčne tehnično 
pridelovalne in produktivne danosti. Slovensko kmetijstvo gospodari namreč na površinah, ki so po evropskih 
merilih v težjih pridelovalnih in življenjskih območjih (so nagnjena, plitva, kraška, kamnita, zamočvirjena).Tovrstnih 
kmetijskih površin je v Sloveniji kar 70 % od vseh obdelovalnih površin. Pomembno zmanjšanje kmetijske 
produktivnosti pa je tudi v majhnosti posesti - razdrobljenosti kmetij. Zaradi takih neugodnih pogojev je v Sloveniji 
prisotno močno zaraščanje kmetijskih površin. Če je bila gozdnatost v letih pred 2. svetovno vojno okrog 35 - 40 
%, nas mora močno zaskrbeti podatek o gozdnatosti v zadnjih letih, ki je po nekaterih podatkih že narasla nad 60 
%. Zaraščanje v zadnjih desetih letih pa se še stopnjuje. Pomembna ovira za tržno konkurenčnost slovenskega 
kmetijstva pa je tudi pomanjkanje finančne moči v tej panogi. Zadnjih nekaj desetletij je bilo v Evropi zelo ugodnih 
za kmetijstvo. Države so svoje kmetijstvo močno subvencionirale. Subvencije so v Evropi povprečno znašale 
okrog 60 - 70 % vrednosti proizvodov. V nekaterih državah pa so bile subvencije do 100 %. Slovenija je imela nivo 
subvencij okrog 20 - 30 %, kar pa je v celotnem obdobju za več kot 100 % manj, kot v konkurenčnih evropskih 
državah. 

Kronično neenako tretirano kmetijstvo je v krajšem času zaradi takih pogojev nemogoče primerjati, še manj pa 
izpostavljati pogojem, ki so začeli delovati v EU. Tako je tudi zaradi neugodnega položaja slovenskega kmetijstva 
nasproti evropskemu nujno postavljati strategije - cilje drugače, kot jih postavlja Evropa. Spremeniti je potrebno 
filozofijo - smisel kmetijstva. Na vprašanja, postavljena na začetku, pa je potrebno odgovoriti s politiko in vlogo 
kmetijstva, ki bo primerna za slovenske razmere. V Sloveniji imata podeželje in kmetijstvo tudi veliko prednosti 
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pred evropskimi in svetovnimi razmerami. Prednosti so predvsem v lepoti Slovenije in slovenskega podeželja. 
Raznolikosti, ki jih ponujajo slovenske pokrajine, etnološke značilnosti, kulinarika, bogastvo vin, kulture in jezika 
pa omogočajo razvoj številnih vrst turizma. Tu je še posebno veliko možnosti za izzive na področju kmetijstva in 
turizma tako v pridelkih kot v izdelkih predelave, dopolnilnih dejavnosti, še posebej pa na področju turizma, rekreacije 
in športa. Izzive vidim predvsem v ponudbi zgoraj navedenih raznolikosti, posebnosti in kvalitet. Ponudba je lahko 
tako v pridelkih kot izdelkih in uslugah. Potrebno je le doseči vrhunsko kakovost, ki zadosti tudi najbolj osveščenega, 
zahtevnega kupca, ki je pripravljen ponujeno tudi kakovosti primerno plačati. V postindustrijski družbi tako v Evropi 
kot v ostalem svetu pridobiva pomen predvsem kvaliteta življenja. Vrednota preživetja ni več vprašanje. Boljše 
socialno situirani prebivalec želi živeti v zdravem okolju, uživati v zdravi, okusni hrani in pijači z vso kakovostjo in 
raznolikostjo. Človek tega obdobja želi spoznati svet, lepote sveta in si bogatiti dušo in telo. Industrijska mesta so 
za take ljudi manj primerna. Države želijo zato omejevati predvsem umazane tehnologije, velik poudarek pa dajejo 
sanaciji industrijskih območij. 

Ob utesnjenosti, hrupu, neprimernem okolju in neprimernem ozračju v mestih je potrebno v prostem času, na 
počitnicah, na stara leta, ob zdravljenju ali izobraževanju omogočiti bistveno bolj kakovostno življenje na podeželju. 
To priložnost mora izkoristiti prav kmetijstvo - poklici na podeželju - ob novem razmišljanju/filozofiji in to podeželje, 
hrano in usluge ponuditi sodobnemu zemljanu, ki s svojim visokim standardom lahko plača tiste pogoje, ki jih 
podeželje ponuja.Tako podeželje v resnici postaja vrt prihodnosti življenja tako v Evropi kot v svetu. Te priložnosti 
in izzivov Slovenija ne sme zamuditi. 

Prof. Vida Hlebec, Srednja kmetijska šola Grm pri Novem mestu 

MLADINA, TURIZEM, PODEŽELJE - VLOGA KMETIJSKEGA IZOBRAŽEVANJA V 

RAZVOJU PODEŽELJA 

Uvod 

Podoba slovenskega podeželja se je v zadnjih desetletjih bistveno spremenila. Svet, ki so ga poznali naši dedje, 
mnogokrat tudi očetje, je v veliki meri izginil. Kmetje, ki so nekdaj predstavljali večino podeželskega prebivalstva, 
v mnogih primerih v tem prostoru predstavljajo le manjšino. Delež kmečkega prebivalstva se je od 44,1 % v letu 
1948 zmanjšal na 7,6 % v letu 1991. Podeželje je nekdaj predstavljalo sinonim za kmetijstvo. Danes velikokrat ni 
več tako. Povojna kmetijska in zemljiška politika je z agrarno reformo (zemljiški maksimum) postavila slovenske 
kmetije v neprimerljiv položaj z Evropo (majhnost kmetij, razdrobljenost). Industrializacija in deagrarizacija sta 
izpraznila veliko slovenskih vasi, površine so se zaraščale. K temu so pripomogle tudi težke naravne razmere za 
kmetijstvo. 

Hiter razvoj industrializacije je povzročil širjenje mest, katerih prebivalci so odšli s podeželja v polpretekli dobi. 
Večina starejših prebivalcev mest ali njihovih staršev je rojena na vasi, zato je pri njih prisotna velika želja po 
obiskovanju domačih krajev. Nanje jih vežejo tudi idilični spomini na mladost in otroštvo. Ljudje čutijo potrebo po 
vračanju na podeželje. Želijo oditi iz mestne naglice, napetosti, hrupa. Iščejo mir, razbremenitev od najrazličnejših 
naporov. Ali jim bo podeželje lahko ustreglo? Odgovor na to vprašanje ni enostaven, saj je podeželski prostor 
marsikje izpraznjen. Namen tega prispevka je pokazati na glavne nosilce razvoja podeželja, na mlade in njihovo 
perspektivo v novi vlogi slovenskega podeželja. Mladi pa lahko postanejo nosilci sprememb na podeželju, če si v 
času izobraževanja pridobijo dovolj znanja, da bodo videli priložnosti. Tukaj bodo lahko uspešni, če jim bomo znali 
pomagati postavljati cilje njihovega bodočega poklica, da bodo videli možnosti za kvalitetno življenje tudi na 
podeželju. Glavno poslanstvo na tem področju imajo kmetijske šole, v katere se vpisujejo mladi, ki imajo namen 
ostati na kmetijah. Zato želim v prispevku pokazati na vlogo kmetijskih šol pri izobraževanju mladih za kmetijstvo 
in podeželje. 
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Politika, gospodarstvo, izobraževanje (kmetijsko) 

Slabih razmer v slovenskem kmetijstvu se je začela zavedati tudi politika. Prišla je do spoznanja, da je kmetijstvo 
pomembno za narod, ne zgolj zaradi njegove oskrbovalne funkcije, pač pa vedno bolj zaradi ohranjanja poseljenosti 
in obdelanosti podeželja, zaradi ohranjanja kulturne krajine. Strategija razvoja slovenskega kmetijstva, ki jo je 
sprejel Državni zbor Republike Slovenije 26. maja 1993, postavlja pred slovensko kmetijstvo poleg pridelave hrane 
tudi druge nepogrešljive naloge. Med te naloge spada trajno varstvo kmetijskih zemljišč in voda pred onesnaževanjem 
in nesmotrno rabo, ohranitev poseljenosti in kulturne krajine, ki omogoča Slovencem in drugim oddih, rekreacijo, 
razvoj turizma. 

Kljub spremenjeni strukturi prebivalstva v podeželskem, predvsem primestnem prostoru, ostaja glavni nosilec 
razvoja, ohranjanja podeželja in kulturne krajine kmet. Naloge, ki jih pred slovenskega kmeta postavlja spremenjena 
vloga kmetijstva, zahtevajo veliko znanja in izobraževanja, predvsem mladih. V izobraževanju mladih za potrebe 
kmetijstva in podeželja imajo izredno pomembno vlogo kmetijske šole. Te so se tudi v preteklosti odzivale na 
potrebe časa. V času ustanavljanja, v preteklem stoletju in do 2. svetovne vojne je bilo njihovo poslanstvo zasnovano 
tako, da so izobraževale gospodarje kmetij. Pomembna je bila njihova naloga v organiziranju raznih tečajev, nedeljskih 
in drugih izobraževanj odraslih. Imele so tudi raziskovalni pomen, saj so na njihovih posestvih nastajale nove 
sorte, nove tehnologije. Učitelji teh šol so imeli ugled, skrbeli so za splošni razvoj in dvig kmetijstva in podeželja. 

Vloga kmetijskih šol se je v spremenjenih političnih razmerah po 2. svetovni vojni spremenila. Kmetijstvo je bilo 
postavljeno v okvir posestev zadrug in kombinatov. Kmetje naj bi imeli značaj industrijskih delavcev. Zahtevala so 
se specializirana znanja, ekonomika je bila zapostavljena. Kmetijske šole so v tem obdobju odigrale pomembno 
vlogo učenja tehnologij. Steklo je izobraževanje 1000 tehnikov. Negativni odnos do kmetijstva in do kmečkega 
prebivalstva se je kazal tudi v odnosu do kmetijskega izobraževanja.Tako je imelo v letu 1984 kmetijsko izobrazbo 
le 2,1 % vsega kmečkega prebivalstva. V obdobju do leta 1991 je bil vendarle dosežen določen napredek, ki se 
kaže v podvojitvi tistih, ki so si pridobili katerokoli stopnjo kmetijske izobrazbe. Teh je bilo 4,2 %, kar pa še zmeraj 
kaže na izredno nizko izobrazbeno strukturo kmečkega prebivalstva. 

Slovenska osamosvojitev je prinesla veliko sprememb tudi na področju kmetijstva in podeželja. Razpad kombinatov 
in zadrug je ukinil možnosti za zaposlovanje v kmetijstvu zunaj kmetij. Mladi niso videli perspektive na podeželju. 
Novih delovnih mest v industriji ni bilo, številna so se tudi ukinjala. Nekdanji industrijski delavci so se marsikje vrnili 
na podeželje in se začeli ukvarjati s kmetijstvom, ki jim je omogočilo skromno preživetje. Kmetijstvo in podeželje 
sta postala talilni lonec za nezadovoljstvo brezposelnih. Preživetje na majhnih kmetijah je zahtevalo prilagajanje. 
Sama pridelava ni prinašala dohodka. Potrebno je bilo začeti iskati alternativne možnosti. Spremenjene ekonomske 
razmere, odpiranje in vključevanje v Evropo zahteva bolj jasno definicijo vloge kmetijstva, ki od pridelave prehaja 
na predelavo, trženje, turizem, rekreacijo. 

Pomen znanja ob spremenjeni vlogi kmetijstva 

Spremenjena vloga kmetijstva zahteva novo kakovost znanja in spremenjeno vlogo kmetijskih šol. Poslanstvo šol 
postaja zopet izobraževanje gospodarjev kmetij, potrebna so raznovrstna znanja za kmetijstvo in podeželje. Prav 
znanje je tisto, ki igra pomembno vlogo tudi pri uspešnem spreminjanju kmetijstva iz zgolj pridelave hrane, v 
moderno kmetijstvo, ki pomeni tudi predelavo, trženje, turizem, rekreacijo in šport, ki pomeni varovanje kulturne 
krajine, varovanje kmetijskih zemljišč in voda. Zato morajo biti kmetijske šole zasnovane tako, da mlade učijo 
izkoristiti različne možnosti, ki jih nudijo njihove kmetije. Osnovni predpogoj za to pa je, da imajo urejena šolska 
posestva. 

Slovenske kmetije glede na svojo velikost lahko nudijo različne možnosti. 

Kmetiia z večjimi površinami 
Pridelava hrane (klasična): 
semenska pridelava, 
specialna žita, stročnice, 
okrasne rastline, grmovnice, 
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koze, ovce ... 
nasadi (špargljev, vrtnin, sadja, vinogradi). 

Kmetije z manjšimi površinami 
Pridelava: 
zelenjadarstvo, 
cvetličarstvo, 
jagodičevje, 
rastlinjaki, 
vinogradi, 
sadovnjaki, 
drevesnica, 
trsnica, 
zelišča, dišavnice... 

Reja: 
konji, 
perutnina, 
male živali, 
ribe... 

Predelava: 
priprava za trg: sortiranje, čiščenje, skladiščenje, pakiranje, aranžiranje; 
predelava surovin: 
- žit (krmila, moka ...), 
- mleko (skuta, sir...), 
- meso (sveže, salame ...), 
- sadje (sveže, kis, sok ...), 
- grozdje (vino, sok ....), 
- vrtnine (sveže, suhe ...), 
- les, 
- čebelarstvo (med, propolis ...), 
- usluge. 

Trženje: 
prodaja na dom, 
tržnica, 
ozimnice, vinotoči, 
sejmi, 
prireditve, 
turizem. 

Rekreacija in šport 
Podeželje lahko nudi površine za rekreacijo (sprehode, jahanje, strelstvo, nabiranje gob, lovstvo, pikniki,...) 
in primerno mirno okolje. Kmetije imajo na razpolago lastne živali, ki jih ponudijo obiskovalcem ali jih imajo 
le v oskrbi. Kmetije imajo velikokrat že tudi objekte, ki jih lahko spremenijo za športne ali za turistične 
potrebe. Številne dejavnosti, ki se tako razvijajo na podeželju pomenijo možnosti za nove zaposlitve oziroma 
delovna mesta. Razvejana ponudba podeželja pa bo vedno bolj privabljala goste, ki si želijo sprostitve, 
domačnosti, stika z naravo. Podeželski prostor je vedno bolj odprt za različne oblike turistične dejavnosti. 
To, seveda, pomeni tudi upanje za naprej, upanje, da se bo prostor ohranil, da bo ostal poseljen. 

Vloga Srednje kmetijske šole Grm Novo mesto 

Srednja kmetijska šola Grm je šola s 113 letno tradicijo v izobraževanju za potrebe kmetijstva in v zadnjem 
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obdobju tudi za podeželje. Na šoli se zavedamo spremenjenih vlog kmetijstva. Hitro smo se odzvali na velike 
spremembe, ki so nastopile glede možnosti zaposlitve v kmetijstvu. Mladim, katerih starši so izgubljali delo in se 
vračali na velikokrat majhne kmetije, je bilo potrebno dati perspektivo in upanje za naprej. Šola, ki ima urejeno 
šolsko posestvo, je razvila številne dejavnosti in začela izobraževati za nove vloge v kmetijstvu. Dijaki se ne učijo 
zgolj pridelave, pač pa tudi predelavo, učijo se pravilnega pristopa do kupca, pomena priprave in ponudbe blaga, 
hrane, prostora. Na šoli oživljajo skoraj že pozabljene etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega podeželja, 
šola pri dijakih krepi ponos in samozavest. 

Če je bilo v preteklosti dijake že v osnovni šoli sram povedati, da se bodo vpisali na kmetijsko šolo, lahko rečemo, 
da so naši dijaki v veliki večini ponosni na svojo šolo, na svoj poklic. Samozavest jim krepimo tudi tako, da jih 
učimo, da si postavijo cilje svojega poklica. V projektu "Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril" dijaki pod 
mentorstvom profesorjev izdelajo poslovni načrt za dejavnost, ki pomeni novo delovno mesto na njihovi kmetiji ali 
v obratovalnici, če nimajo kmetije. Na ta način dijaki razmišljajo o svoji bodočnosti, iščejo možnosti na kmetiji, na 
podeželju. Cilj je, da imajo dijaki po končani šoli zaposlitev, delovno mesto, ki prinaša tudi primeren dohodek. V 
zadnjih treh letih je tako nastalo 200 poslovnih načrtov. Dijaki svojo perspektivo vidijo na različnih področjih. Pri 
tem izhajajo iz realnosti svojih kmetij. Pretežno manjše kmetije ne omogočajo širjenja tistih dejavnosti, ki zahtevajo 
velike površine (živinoreja). Veliko mladih se odloča za dopolnilne dejavnosti in kmečki turizem. Pri odločitvah za 
turizem vidijo možnosti svoje kmetije, možnosti, ki jih nudi okolje. V ospredje postavljajo etnološke posebnosti 
domačega kraja in širše okolice. Zavedajo se naravnih in kulturnozgodovinskih ter drugih posebnosti in zanimivosti. 
Mladi se zavedajo, da se morajo aktivnosti na kmetiji prilagodit turistični ponudbi. Pomembna je tudi aktivnost vasi 
kot celote. 

Programi dopolnilnih dejavnosti se tudi velikokrat navezujejo na turizem, saj gre za programe, ki zastavljajo predelavo 
pridelanega, predstavljajo rejo drobnice, konjerejo, jahalni šport, usluge, ki jih lahko nudi podeželje. Večina poslovnih 
načrtov je uresničljivih. Na ta način šola uresničuje svoje poslanstvo, ki je v tem, da danes izobražuje za jutri; je 
vsaj dva koraka pred politiko. Potrebe po novih znanjih so velike. Kmetije postajajo v nekem smislu podjetja. 
Uspešni kmetje pa direktorji. Da bi uspešno vodili svojo kmetijo potrebujemo veliko znanj, tudi managerskih. Zato 
je nujno odpirati nove programe, višati nivoje znanj in za potrebe gospodarjev-direktorjev kmetij, omogočiti tudi 
višješolsko izobraževanje. 

Zaključek 

Tradicionalni vedenjski obrazci s slovenskega podeželja zelo hitro izginjajo. To se dogaja zaradi vedno krajših 
razdalj med mestom in vasjo (moderna prevozna sredstva, telefoni, računalniki). Največ pa k temu prispeva 
izobraževanje mladih. Velika mobilnost mladih, vključevanje v izobraževalni sistem prinaša na podeželje nov utrip, 
novo miselnost. Mladi se srečujejo z drugačno kulturo, z drugačnimi vrednotami v mestu, jih prenašajo na podeželje. 
Mladi, ki ostajajo na podeželju, postajajo najpomembnejši dejavnik razvoja. Izobraževanje jim mora dati veliko 
znanja, predvsem pa veliko širine, da se bodo zavedali svoje vloge in vloge podeželja. Kmetijstvo in poklic kmeta 
ni način življenja, ampak mora biti osmisleno z možnostjo kvalitetnega življenja. Zato mora kmetijsko izobraževanje 
omogočiti takšno pridobivanje znanja za različne poklice. Znanje mora biti dovolj široko za finalizacijo predelave in 
uslug na manjših kmetijah. Omogočiti mora kombinacijo osnovne dejavnosti z dopolnilnimi dejavnostmi in različnimi 
uslugami, tudi turističnimi. Zakonodaja pa mora poskrbeti za ureditev področja. Nujna je tudi praktična usposobljenost, 
pridobitev pravilnega odnosa in čuta do krajine, rastlin, živali ter pridobitev potrebe samozavesti gospodarjev 
kmetij. Potrebno je težiti k novemu znanju, k novim višjim programom. Šola mora usposabljati za pogoje, ki bodo 
5 -10 let naprej od trenutnega stanja. Zato mora biti primerno materialno in strokovno opremljena. 

Večje število izobraženih, samozavestnih gospodarjev kmetij bo znalo ustvariti take pogoje na podeželju, da bodo 
še bolj privlačni za mestne prebivalce. Razvila se bo večja povezanost, večja soodvisnost mesta in vasi, boljše 
razumevanje. 

19 



Mag. Sonja Sibila Lebe, Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

VIZIJA RAZVOJNIH MOŽNOSTI TURIZMA NA PODEŽELJU 

Minister za malo gospodarstvo in turizem g. Janko Razgoršek me je pooblastil, da ga zastopam na posvetu o 
razvojnih možnostih podeželja na področju turizma ter da zbranim predstavim pogled našega ministrstva na razvojne 
možnosti turizma na podeželju. 

Interdisciplinarnost turizma 

Turizem je zagotovo tista veja gospodarstva, ki je najbolj povezana z vsemi drugimi platmi življenja - ne le 
gospodarskega, temveč tudi kulturnega in socialnega. O turizmu je dnevno možno kaj prebrati v časopisju, saj 
sodita oddih in počitnice - s tem pa tudi turizem - turizem med vsakodnevne pogovorne teme ljudi po vsem 
razvitem svetu. 

Obremenjenost okolja 

K vsakodnevnim temam v časopisju pa sodijo že precej časa tudi poročila o onesnaženosti okolja, o stresnem 
načinu življenja, o naglici, ki niža raven kvalitete življenja. Ljudje se vse bolj zavedamo, kako dragocen je zdrav 
način življenja. Vse več ljudi, ki jih dnevno spremljata manj zdravo mestno okolje in velike psihofizične obremenitve 
pri delu, išče drugačno, prijaznejše okolje. Kadar to ni izvedljivo na bivanjskem področju, pa poiščejo prijetno 
okolje, ki omogoča sprostitev in regeneracijo, vsaj v času počitnic. 

Turistična ponudba 

Osnovno turistično ponudbo zajema - tudi pri turizmu na podeželju - prevoz v okolje zunaj kraja bivanja. Od tega, 
kaj dodamo temu najosnovnejšemu, torej prevozu, pa je odvisna njena izvirnost in s tem v veliki meri tudi njen tržni 
uspeh - tudi pri delčku turistične ponudbe, ki jo jemljemo danes pod drobnogled. Prevozu lahko dodamo bivanje v 
imenitnem hotelu z velikim številom zvezdic in gostom ponudimo kreacije visoke mednarodne kulinarike. Vendar 
gre pri še tako dobri hrani za jedi, ki jih znajo narediti po vsem svetu enako - Sacherjeva torta tekne enako na 
Dunaju in v Tokiu, dragi hoteli (tCidi kadar gre za ugledne mednarodne verige) pa so povsem svetu podobni ter zato 
stereotipni in do neke meje sterilni, neosebni. 

Dejavniki razvoja turizma na podeželju na strani povpraševanja 

Ugotavljamo, da je moč perspektivo razvoja turizma na podeželju povezati z navedenimi pojavi: 

1. s stresom večine prebivalstva, 
2. z ekološko obremenjenostjo bivalnega in delovnega okolja predvsem v urbanem okolju, 
3. z iskanjem prijaznega, osebnega sika z gostitelji, 
4. z iskanjem stika z naravo in aktivnostmi v naravi, 
5. z zavračanjem stereotipov. 

Stereotipov se ljudje hitro naveličamo. Na počitnicah si ne želimo stresa, zato pa si toliko bolj želimo sproščujočih 
aktivnosti v lepem in prijetnem okolju. Vse več ljudi doda k temu še željo po kančku domačnosti. Idealen način 
preživljanja prostega časa, ki zagotavlja vse našteto, nudi počitnice na podeželju. S tem smo osvetlili prvi del 
turističnega dogajanja, vezanega na ljudi, ki potujejo, ki iščejo počitnice. 
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Dejavniki razvoja turizma na podeželju na strani ponudbe 

V zadnjih desetletjih so se izrazito spremenili pogoji življenja in dela na strani ponudnikov, torej na strani prebivalstva 
na podeželju. Gre za globalne spremembe zakonitosti ekonomskega in socialnega razvoja: 

1. na kmetijah so zaradi uporabe najrazličnejših strojev potrebovali vse manj ljudi, da je bilo delo opravljeno 
enako dobro kot v časih, ko je morala trdo delati celotna velika družina, nastal je problem zapuščanja 
podeželja, praznjenja vasi, širjenja demografsko ogroženih območij, 

2. dohodek kmetov se je v zadnjih desetletjih nenehno zniževal, 
3. perspektiva vključevanja v EU obeta nadaljnje padanje cen hrane in prehrambenih izdelkov iz konvencionalne 

pridelave in predelave. 

Predlog rešitve 

Že nekaj časa poskušamo s tem, da združimo oba problema (manjši obseg dela na osebo, manjši zaslužek), 
narediti iz njiju rešitev: 
1. kadar živi na kmetiji preveč ljudi, da bi nudila zadosten vir dohodka vsem družinskim članom, se lahko del 

družine začne ukvarjati s turizmom, 
2. turizem kot dodatna/dopolnilna dejavnost je primeren, kadar ima posestvo zanimivo lego in kadar znajo 

pripraviti domači za obiskovalce privlačno in smiselno ponudbo za preživljanje prostega časa. 

V Sloveniji, ki je lepa in pokrajinsko izjemno raznolika ter ima zdravo in dobro ohranjeno naravo, imajo kmetje 
skorajda povsod v državi možnost uvesti kot vir dodatnega zaslužka dopolnilno dejavnost turizma in, kot „dopolnilno 
dejavnost k dopolnilni dejavnosti", tudi prodajanje doma pridelane in predelane hrane. 

Kaj mora vsebovati uspešna turistična ponudba na podeželju? 

Za kmete, ki se šele odločajo za uvajanje turistične ponudbe kot dopolnilne dejavnosti, je na voljo odlična literatura, 
ki jim svetuje, kako naj se lotijo dela, da bodo uspešni ter da bodo izpeljali širitev dejavnosti tudi cenovno, kar se 
da ugodno. Poleg povsem tehničnih napotkov pa gre v veliki meri tudi za že omenjeno spretnost, kaj dodati svoji 
osnovni ponudbi (bivanje v lepo urejenem kraju na podeželju), da uspemo ljudi prepričati, naj preživljajo počitnice 
prav pri nas. 

Kadar leži kmetija daleč od vsake naravne ali kulturne znamenitosti, od vsakega kraja s prostočasno ponudbo, bo 
moral kmet, ki uvaja turistično ponudbo kot dodatno dejavnost, poskrbeti za zelo zanimiv program na kmetiji. Ne 
bo dovolj, da ljudem ponudi, da ga opazujejo pri opravljanju kmečkih opravil ali da tudi sami malo poprimejo za delo, 
če jih to veseli. 

Kot dobre rešitve pri preganjanju dolgčasa so se izkazali namizni tenis, vse vrste žog, za deževne dni pa družabne 
igre in nekaj zanimivih knjig. Nepogrešljiva so kolesa; na kmetijah, ki imajo v bližini kakršno koli vodo, bodo močan 
magnet ustrezna plovila; pozimi bodo pomagale privabiti goste urejene tekaške proge - dovolj je, če je proga dobro 
splužena. Otroci bodo veseli vsake, tudi kratke vlečnice in sankališča ter bodo ne glede na letni čas navdušeni nad 
živalmi, ki jih bodo lahko doživljali na kmetiji. Samo televizijski sprejemnik nikakor ne bo zadoščal - posteljo, hrano 
in televizijo imajo namreč ljudje tudi doma. Za počitnice na podeželju se bodo odločali le, če jim bomo nudili kaj 
nevsakdanjega - to pa sta poleg doživetja privlačne pokrajine in možnosti izletov še dovolj široka ponudba rekreacije 
in stik z živalmi, ki jih ne more imeti v svojem stanovanju, kdor živi v bloku. 

Intenzivnost vključevanja turistične ponudbe na kmetiji 

Kmetija se lahko vključi v turistično ponudbo na več načinov, ki pomenijo za družinske člane različno intenzivno 
delo. Ponudba sega od stacionarnih turističnih kmetii preko izletniških kmetij do specializiranih vinotočev oziroma 
OSmic, ki so velikokrat povezane s ponudbo slovenskih vinskih cest. Vinske ceste postajajo vse pomembnejši 
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turistični simbol Slovenije. Nekatere delujejo odlično, pri drugih se še malo zatika - največkrat zato, ker zmanjka 
ljudi, ki bi se posvečali žejnim gostom, saj kličejo kmeta v istem času nujna in neodložljiva kmečka opravila. 

Problem delovnega časa 

To pomanjkanje časa je pravzaprav dobro znamenje-pomeni, da imamo na podeželju še neizkoriščene možnosti 
zaposlovanja ljudi. Kmetje zelo dobro vedo in so vajeni tega, da delo ni enako intenzivno vse leto, da je delavnik 
spomladi tako dolg, da nimajo časa niti pomisliti na počitek, da pa lahko v miru posedijo z družino in z obiskovalci 
v zimskem času. Največji obisk beležijo turistične kmetije prav v letnem času, ko so dnevi daljši, ko je zunaj suho 
in sončno. To pa je čas, koje na kmetiji največ dela - in prav takrat bi se torej moral kdo ukvarjati še s turisti... Pri 
tem pa ne gre le za težave pri deljenju letnega obsega dela, ki ga poznata obe stroki, kmetijstvo in turizem. Gre tudi 
za problem delitve dela znotraj samega dneva. Bomo najeli koga, da streže v naši osmici ali pa na izletniški kmetiji 
(kmetija odprtih vrat) ves dan? Zagotovo ne, ker smo sčasoma zbrali izkušnje, da prihaja glavnina obiskovalcev ob 
točno določenem času. Tudi za stalno ne bo kmet zaposlil nikogar. Torej nikakor ne moremo govoriti o klasičnem 
načinu zaposlovanja. Zelo se bomo morali potruditi in najti popolnoma nove in doslej neobičajne načine urejanja 
delovnih razmerij. Prav urejanje delovnega časa je predmet večnih razprav ter večnega nezadovoljstva na področju 
celotnega gostinstva - verjetno so znana enako dolgo, kot se ljudje ukvarjajo z gostinstvom. Kdor bo predlagal za 
vse strani sprejemljiv način delitve delovnega časa za podeželje, bo zagotovo s tem rešil problem delovnega časa 
za celotno področje turizma in gostinstva. 

Na drugi strani, pri stacionarnih kmetijah, se srečujemo z drugo skrajnostjo. Ob izkoriščanju vseh možnosti, kijih 
lahko ponudimo na turistični kmetiji, ko poskrbimo za bivanje, hrano in razvedrilo ljudi ter jim ponudimo ob odhodu 
še lastno pridelano in konzervirano domačo hrano, ostane komajda kaj časa za kmetijo samo. Potrebovali bi kar 
dve kmetici in dva kmeta, ki bi zmogli v času visoke turistične sezone, ki je hkrati visoka sezona kmečkih opravil, 
opraviti vse, kar bi pričakovali od njih na eni strani gostje, na drugi pa gospodarstvo in ne nazadnje družina. 

Morda se bo zato pri poskusu reševanja konic dela prav vključevanje turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
pokazalo kot idealna rešitev ohranjanja kmečke družine (problem deljenja in dedovanja pri več otrocih) - eden 
izmed otrok bo kmetoval, drugi bo prevzel turistično dejavnost in ponujal svojim gostom zdravo hrano, ki je bila 
pridelana doma, stari starši pa bodo našli svojo pomembno nalogo pri skrbi za lastne vnuke in otroke gostov, ki 
bodo prihajali na kmetijo. Morda bo v prihodnosti prinesla prav odločitev za intenzivnejše povezovanje s turizmom 
nov izziv za ohranjanje večje družine, saj bo zagotovljeno njeno preživetje. 

Katere dodatne koristi prinaša razviti podeželski turizem udeležencem 

Kdor se ukvarja s turizmom na kmetiji, ima tudi pomembno vlogo osveščanja svojih gostov o pomembnosti 
uravnovešene prehrane. Naši kmetje so vedoželjni, radi preberejo, kar zasledijo novega o pridelovalnih in tudi o 
predelovalnih tehnikah. Odlične možnosti dodatnega zaslužka bodo lahko poiskali kmetje v celoletnem trženju 
svojih izdelkov. Najprej jih bodo prodajali gostom, ki so preživljali pri njih počitnice. Ljudje se radi zanesemo na 
priporočila - kdor se je dobro počutil na naši kmetiji, jo bo priporočal z veseljem dalje in se pred odhodom oskrbel 
z zalogo domačih dobrot. Ko jih bodo poskusili njihovi znanci, se bo krog odjemalcev naših izdelkov zagotovo 
razširil. Seveda pa takšen proces traja - če kdo šele začenja uvajati turizem kot dopolnilno dejavnost, bo trajalo 
nekaj časa, da bodo kapacitete v času glavne sezone popolnoma zasedene. 

Trženje turistične ponudbe podeželja 

Morda bo morala poiskati marsikatera turistična kmetija boljše načine trženja tako, da se trdneje poveže z drugimi. 
CPTS je izdal katalog slovenskih turističnih kmetij, ki je glede kvalitete primerljiv s podobnimi na zahodnoevropskem 
trgu. Poseben katalog je izšel tudi v okviru akcije "brez meja/senza confini", ki povezuje ponudbo turističnih kmetij 
treh dežel. Več ponudnikov kot se bo povezalo, boljše možnosti trženja bodo imeli, saj si bodo lahko privoščili 
zares kvaliteten katalog. Ljudje, ki izbirajo, ga imajo namreč podzavestno za ogledalo kvalitete ponudbe kmetij, ki 
so ga izdale. 
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Uvajanje novosti - ekološka ponudba 

Posebno tržno nišo lahko izpolnijo kmetije, ki se ukvarjajo z ekološkim pridelovanjem hrane - ne glede na to, ali gre 
za stacionarne ali za izletniške turistične kmetije. Morda bodo nekega dne tudi slovenski kmetje, ki se ukvarjajo z 
ekološkim pridelovanjem hrane, izdali svoj katalog, kakor to počnejo v sosednji Avstriji. Trendi v svetu kažejo, da 
imajo takšne kmetije vse več zvestih odjemalcev - tako pri ponudbi počitnic kot tudi posledično celoletne prodaje 
hrane, ki so jo gostje spoznali v času bivanja na ekološko usmerjeni kmetiji. 

Pomembno vlogo lahko igra ponudba slovenskih turističnih kmetij v prihodnjem letu, ki bo potekalo v znamenju 
kulinarike - dobrote s kmetij dišijo tako prepričljivo, da se jim ni moč upreti. Kadar bomo združili več slovenskih 
krajev ter povezali ponudbo kulinarike z žlahtno ponudbo slovenskih vinskih cest, bomo vselej na pravi poti do 
tržnega uspeha - prav to pa je tudi namen povezovanja ponudbe slovenskih kmetij. 

Napake, ki prežijo na pobudnike razvoja turizma na podeželju 

V marsikaterem kraju je industrija po slovenski osamosvojiti propadla. Ko lokalni in regionalni veljaki iščejo alterna- 
tive za preživetje krajanov, jih iščejo v turizmu, ki bi naj prinesel rešitev kar čez noč in brez posebnih vlaganj. 
Takšno ravnanje je, seveda, zmotno in obsojeno na propad. Kar čez noč ne more zaživeti od turizma celotna vas 
ali celo regija. Prvi korak mora biti pri resnem delu vselej analiza možnosti. Natančno je treba preučiti, kdo so lahko 
naši potencialni gostje, ter izdelati zanje privlačne ponudbe. 

Osnovno pravilo naj bo vselej: 

-ponudba za družine z otroki - o tem, kje preživljati počitnice, odločajo v družinah sicer največkrat žene/matere - 
vendar tako, da so zadovoljni predvsem otroci, 
-za starejše osebe, ki bodo predstavljale že čez 20 let najobsežnejši turistični potencial sveta. 

Raziskava trga kot osnova za turistično ponudbo na podeželju mora na vsak način vsebovati tudi prognozo 
intenzivnosti prihodov: koliko ljudi (in katero skupino) lahko pričakujemo ter v kakšnih intervalih - vse leto enakomerno, 
v času končnih izletov, poleti, pozimi? 

Iz prejšnjega besedila je razvidno, da bo obsojena na propad tudi turistična ponudba „sredi prerije" - vedno morajo 
osnovno ponudbo bivanja spremljati zanimive možnosti preživljanja prostega časa. Bolj bogate kot bodo, več 
počitniškega doživetja kot bodo omogočale, več ljudi se bo odločalo, da sprejmejo našo ponudbo. 

Sklep 

V Sloveniji gre pri turizmu na podeželju za ponudbo, ki je skušala zaživeti že pred leti. Vmes je kar malce zatonila 
v pozabo-tudi zaradi premajhne podpore z državne strani. Trenutno ponovno doživlja razcvet. 

Da bo tokrat - tudi v skladu z resolucijo o razvoju slovenskega turizma - njen razvoj stabilen in uspešen, bo 
potrebno na državni ravni: 

1. medresorsko usklajeno načrtovati razvoj turizma na podeželju, nato pa 
2. medresorsko usklajeno delovati (izobraževanje, investicije, projekti) ter 
3. že obstoječo ponudbo oplemenititi (športna ponudba, vključevanje naravne in kulturne dediščine). 
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Mag. Milan Krišelj, Višja šola za turizem in gostinstvo na Bledu 
TURIZEM IN PODEŽELJE 

Kot predsednik komisije za razvoj turizma na podeželju sem izredno vesel, daje prišlo do realizacije današnjega 
posveta in dejstva, da se je toliko uglednih znanstvenih in družbenih delavcev prijavilo s svojimi prispevki za to 
posvetovanje. V okviru naše komisije, ki jo vodim, so na dnevnem redu vprašanja, o katerih bomo tudi danes 
razpravljali, problemi, ki jih identificiramo na „terenu" in katerih rešitev skušamo posredovati tistim institucijam, ki 
so zadolžene za posamezna področja. Dejstvo, da se že kar nekaj desetletij ponavljajo enaki ali podobni problemi, 
pa kaže na to, da pri razvoju našega podeželja in turizma v njem, kakor tudi pri delovanju države na splošno, nekaj 
ni v redu. V nadaljevanju bomo identificirali in predstavili najbolj perečo problematiko in tudi tokrat predlagali nekaj 
izhodišč za rešitev. 

Uvodoma naj poudarim, da je bilo v zadnjem času, v zadnjih letih že kar nekaj takšnih in podobnih posvetovanj, na 
katerih so referenti prikazovali vso pestro problematiko, s katero se trenutno srečuje naše podeželje. O podeželju 
in najmarkantnejši gospodarski dejavnosti, ki opredeljuje podeželje, t.j. kmetijstvu, pa je prav v zadnjih dneh in 
mesecih še posebej veliko govora, saj se Slovenija pripravlja za vstop v Evropsko unijo. S tem v zvezi se največ 
angažirajo prav kmetijci, tako da je v javnosti ustvarjen vtis, kot da je problematika podeželja le problem kmetijcev. 
Pa ni tako. 

Ker sem po osnovni izobrazbi diplomiran geograf turistične usmeritve, naj povem, da je podeželje že kar nekaj 
časa osrednja tema zanimanja in proučevanja tudi geografov. Ne smemo pozabiti, daje bila Slovenija tako rekoč 
še pred kratkim kmetijska dežela, saj je še pred 2. svetovno vojno bilo pri nas do 60% kmečkega prebivalstva. 
Takrat smo tudi pojem „podeželje" še lahko poistovetili s pojmom „kmečki". Grem na deželo ali grem na kmete je 
bilo še eno in isto. Danes pa je pojem „podeželje" zelo težko definirati. Ko sem pripravljal ta članek in malo pobrskal 
po strokovni literaturi, pravzaprav nikjer nisem našel eksaktne definicije, kaj je podeželje v strokovnem pojmovnem 
smislu danes. K sreči, kakor ugotavlja prof. Ilešič, ima slovenski jezik tudi v ljudski toponomastični rabi pojem 
„dežela" in izpeljanke „podeželski", pri čemer ta pojem ne pomeni obenem tudi „kmečki". Hrvatje uporabljajo izraz: 
„vangradska područja", kar je še najbolj enostavno, vendar le preveč poenostavljeno. Srbi v tej zvezi često uporabljajo 
pojem „unutrašnjost" v nasprotju z glavno urbano aglomeracijo - Beogradom, večkrat pa uporabljajo izraz „selo, 
seoski". Tako so naš pojem „kmečki turizem" prevedli s „seoski turizam". Nemci „auf dem Lande" s pridevniško 
obliko „laendlich". Tudi pri francoskem izrazu „la campagne" in italijanskem „la campagna" se postavlja vprašanje 
vsebinske povezave med pojmom „ruralen" in „agraren", čeprav izraz „ruralen", kakor ugotavlja prof. Ilešič, v 
svojem izvoru pomeni isto kot „agraren" inje danes po svojem pomenu bližji izrazu „podeželski". 

Zaradi hitrih sprememb, ki jih je doživljalo naše podeželje zlasti po drugi svetovni vojni, je bilo podeželje tudi za 
geografe hvaležen motiv proučevanja najrazličnejših procesov. V zadnjih desetletjih se je v procese transformacije 
podeželja začel vključevati tudi turizem v najširšem pomenu besede (tudi rekreacija), ki je posredno in neposredno 
začel sovplivati na spremembo zunanje podobe pokrajine in seveda tudi na strukturne spremembe prebivalstva in 
življenja sploh. Zato so turistična gibanja kmalu začela zanimati geografe (tudi slovenske), ki skupaj s predstavniki 
drugih strok skušamo poiskati najustreznejše odgovore za naš skupni nadaljnji razvoj. In v tem vidim tudi smisel 
današnjega posveta, da vsak iz svojega zornega kota, z vidika svoje stroke pokaže na razvojne možnosti, ki jih 
ima slovensko podeželje in turizem v njem. Pojem „podeželje" kot se pojavlja s svojo aktivno dinamiko spreminjanja, 
je danes še vedno v vsebinskem nasprotju s tistim, kar v povprečju (laično) razumemo. 

Za podeželsko pokrajino veljajo naslednje značilnosti: 

1. značaj poselitve - prevladujejo agrarna in manjša mestna naselja, 
2. struktura prebivalstva - prevladuje agrarno prebivalstvo z agrarnimi dejavnostmi, 
3. prevlada primarnih dejavnosti (tudi turizma in rekreacije), 
4. socialna obeležja - družbeni stiki so tesnejši, več je vzajemnosti in medsebojne pomoči. Obstoj posebnih 

socialnih kategorij: agrarni proletariat, polkmetje, dvoživke 
5. prostorska organizacija družbe - številna manjša središča, ki pa nudijo nižjo oskrbno raven kot mesta, 
6. velika občutljivost v ekološkem in pokrajinsko ekološkem in estetskem smislu. 
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če bi zgoraj naštete kriterije projicirali na konkretno okolje v Sloveniji, bi kaj kmalu ugotovili, da takšnega podeželja 
pri nas (skoraj) ni. l 

Za lažje razumevanje problematike, ki jo bomo v nadaljevanju omenili, poglejmo še, kakšne osnovne funkcije naj 
bi imelo podeželje: 

proizvajalec živil in surovin, 
regulator odnosov med naravo in družbo, 
podeželje, kot območje suburbanizacije, kamor se premeščajo nekatere industrijske in trgovske dejavnosti, 
območje oskrbe s pitno in tehnološko vodo, 
rekreacijsko (turistično) območje za (urbano) prebivalstvo. 

Podeželje v Sloveniji že zaradi splošnih geografskih danosti ni enotno, zelo pa se razlikuje tudi v družbeno- 
geografskem smislu. Oblikovala so se različna tipična podeželska okolja: od izrazito (še) agrarnih do pol agrarnih, 
gozdnih, drobno-industrijskih, rudarskih do turističnih območij. Vsako od njih ima svoje posebnosti, obenem pa se 
vključuje v širše regionalne skupnosti in organizme. Interaktivno je povezano kot enakopravni „partner" tudi z 
urbanimi središči, čeprav ga mnogi obravnavajo in razumejo kot „kolonialno" območje mestnih aglomeracij, kot 
ugotavlja prof. dr. Marijan Klemenčič z oddelka za geografijo na FF. 

Literatura Združenih narodov navaja tri skupine metod za opredeljevanje podeželja: 

1 .administrativne (tipi območij so določeni z zakonodajo), 
2.ekonomske (ugotavljanje ustvarjenega dohodka po sektorjih ali deleža zaposlenih po panogah), 
3.aeoarafske-tip poselitve - aglomeracija ali metropolitansko območje 

V tem kontekstu bi iahko rekli, daje nesmiselno obravnavati podeželsko problematiko ločeno od urbanih aglomeracij, 
saj sta obe med seboj tesno povezani in prepleteni. 

Žgočo problematiko podeželja, ki se na zunaj kaže predvsem v pretirani depopulaciji marginalnih območij, 
deagrarizaciji, nekontrolirani in nenačrtni urbanizaciji, smo v Sloveniji začeli načrtno reševati tudi s pomočjo turizma. 
Od sklepov takratne skupščine republike Slovenije, daje treba najbolj ogroženim območjem pomagati z diferencialnimi 
ukrepi, tudi z uvedbo t.i. kmečkega turizma, je minilo že kar 31 let. Kar nekaj aktivnosti in konkretnih ukrepov je bilo 
sprejetih, od beneficirane obrestne mere, do raznih subvencij in olajšav... Žal pa se kontinuiteta te in takšne 
nacionalne politike ni obdržala. 

Zaradi znanih sprememb, ki so nastale po osamosvojitvi Slovenije in zaradi nove zakonodaje, so se začeli mnogi 
negativni procesi tudi na podeželju, ki pa žal še niso raziskani. Zakon o denacionalizaciji, zakon o lastninskem 
preoblikovanju, zakon o zadrugah, zakon o kmetijskih zemljiščih, zakon o vzpostavitvi agrarnih skupnostih ter 
vrnitvi njihovega premoženja, zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov R Slovenije in še drugi zakoni so 
sprožili številne procese, ki imajo za posledico nadaljnje praznjenje predvsem marginalnih območij. Gorske in 
hribovske kmetije propadajo tako hitro, da teh procesov znanost sploh ne dohaja več. Opuščene kmetijske površine, 
njive, travniki, sadovnjaki in pašniki se zaraščajo pred našimi očmi. Dvomim, da bo potem, ko bomo člani EU, kaj 
bolje, saj sem podobne procese videl tudi drugod po Evropi, tudi tam, kjer imajo mnogo boljše naravne pogoje za 
kmetijsko proizvodnjo, kot jih imamo pri nas. Vse priznanje našim kmetijskim strokovnjakom, ki se po svojih 
močeh trudijo predvideti procese na podeželju, ki bodo nastali po vključitvi v EU, menim pa, da bi jim morali bolj 
angažirano pomagati tudi druge stroke, tako moja geografska, kakor tudi sociološke in druge. 

Pri TZS je bila relativno kmalu ustanovljena posebna komisija, ki se je najprej imenovala Komisija za turizem na 
kmetijah. Turizem na podeželju ne more biti omejen le na kmetije, problematika je širša, kompleksnejša, med seboj 
povezana in smo zato kmalu komisijo preimenovali v „komisijo za razvoj turizma na podeželju". Tako je prav ta 
komisija v preteklih letih organizirala ali sodelovala pri številnih projektih in posvetih, tako na nivoju republike, 
kakor tudi na regionalnih nivojih, na katerih smo identificirali poglavitne probleme, s katerimi se naše podeželje 
srečuje. Ko sem pregledoval zapisnike in sklepe sej komisije, zaključke posvetovanj, sem ugotovil, da silijo v 
ospredje vedno isti problemi, in prepričan sem, da bo tudi z današnjim posvetom tako. Nima smisla ponavljati 
ugotovitev, ki smo jih že nič kolikokrat zapisali in največkrat povedali kar le sami sebi, tistih, na katere bi pa morale 
biti naslovljene, pa tako in tako ni bilo zraven. 
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Kljub vsemu pa ne morem mimo naslednjih anomalij, ki bi jih bilo mogoče z malo dobre (politične) volje odpraviti: 

nepovezanost različnih oblik pomoči in pomanjkanje celovite strategije razvoja podeželja, 
odsotnost medresorskega vladnega telesa, ki bi združeval razpoložljive finančne vire ter skrbel za njihovo 
optimalno rabo ter za razvidnost dostopnosti do finančnih sredstev ter njihove porabe, 
evaluacija programov CRPOV in drugih programov in projektov, 
odsotnost neposrednih spodbud države (davčne olajšave, poenostavljeni postopki...), 
še vedno neurejena zakonodaja za dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 
različno tolmačenje predpisov po upravnih enotah, 
birokratizacija državne uprave, namesto svetovalne, kaznovalna funkcija, 
nedokončana reforma lokalne samouprave, 
še vedno nimamo regij oz. pokrajin, ki bi bile vmesni člen med centralo in občinami, 
generacijski prepad v preštevilnih turističnih društvih na podeželju, 
kreditna politika (nestimulativna). 

Na seznamu ponavljajočih se in nerešenih vprašanj imam še veliko rubrik. Če izhajam iz institucije, ki jo danes 
zastopam, to je TZS oziroma komisija za razvoj turizma na podeželju, bi lahko rekel še tole: na TZS se bomo še 
naprej prizadevali, da bomo stalno opozarjali na neskladja pri razvoju turizma na podeželju, na probleme in težave, 
ki nam jih signaliziralo iz „baze" in jih posredovali pristojnim organom, pa naj jim bo to všeč ali ne. 

Vse pa vendarle ni tako črno, kot se zdi na prvi pogled. V Sloveniji imamo kar nekaj podeželskih okolij, kjer prav 
turistična društva pomembno posegajo na področje turizma, pa ne samo turizma, prav tako na področje celotnega 
življenja in dela v posameznih lokalnih skupnostih. Na posvetovanjih, ki smo jih organizirali na to temo, smo 
ugotovili, da je turistično društvo lahko motor, jedro, v okviru katerega se ljudje združujejo, zbirajo, delujejo, se 
istovetijo, uresničujejo veliko svojih interesov in potreb in nadomestijo večino tistega, kar jim sodobni način življenja 
jemlje in jih odtujuje. V okviru turističnih društev na podeželju se ohranjajo in sodobnim razmeram prilagajajo 
pozitivne tradicije ljubiteljstva, tradicije prostovoljnega dela, ki je bilo eno od največjih in najlepših vrednot, ki se jih 
spominjamo iz polpretekle dobe. V sodobnem svetuje prostovoljno delo mnogo bolj uveljavljeno in cenjeno, kot je 
trenutno pri nas. Tista okolja, ki so na podeželju uspešna, pa niso uspešna le po naključju. Za tem stoji ustrezen 
program in ljudje, ki vedo, kaj hočejo. Ljudje, ki že delajo po modernih metodah skupinskega dela, kar je rezultat 
sodelovanja na izobraževalnih delavnicah in številnih seminarjih in predavanjih, tudi s pomočjo instrumentov, kijih 
Sloveniji nudi Evropska zveza. 

Primer takega konkretnega sodelovanja naše države in Evropske zveze je ustanovitev Višje šole za turizem in 
gostinstvo na Bledu. Program te višje šole je oblikovala projektna skupina v okviru "Programa Phare za preobrazbo 
sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji". Program je bil ob koncu leta 1998 zaključen, projekt 
višjih strokovnih šol pa je bil med najuspešnejšimi. Študijski program predstavlja nadaljevanje srednjega strokovnega 
izobraževanja z velikim poudarkom na praktičnem izobraževanju. V študijskem letu 1999/2000 je skupno vpisanih 
600 študentov, od tega 343 rednih in 257 izrednih. Letos je vpisana že četrta generacija in prvih 48 študentov je že 
uspešno diplomiralo, mnogo od teh pa tudi že dobilo zaposlitev. Šola izobražuje za program gostinstvo in program 
turizem. Šolanje traja dve leti. Diplomant pa dobi naziv poklicne izobrazbe 6. stopnje, in sicer organizator poslovanja 
v gostinstvu(turizmu). Šola je vključena v več mednarodnih projektov, tesneje sodelujemo v združenju AEHT, to je 
Evropska zveza hotelskih in turističnih šol (v Evropi jih je 305) ter z nekaterimi podobnimi šolami (International 
Hotel Academy iz Aalborga na Danskem) in z Višjo strokovno šolo za hotelirstvo in turizem Podebrady na Češkem. 

Številni naši študentje, ki prihajajo iz najrazličnejših okolij Slovenije, so sproti seznanjeni tudi z vso aktualno 
problematiko, o kateri danes teče beseda. V okviru predavanj, vaj, ekskurzij, seminarskih, predvsem pa diplomskih 
nalog iščemo skupaj nove možnosti in priložnosti za slovenski turizem. Glede na odzive in povratne informacije, ki 
jih delavci šole dobimo pri mentorjih v podjetjih, kjer so naši študentje na praktičnem izpopolnjevanju, sklepamo, da 
smo na pravi poti. Rezultati in pozitivne spremembe, seveda, ne bodo prišli čez noč. Prepričani pa smo, da bodo 
mladi turistični in gostinski delavci znali poiskati tiste in take programe za turizem, kakršnega ta lepa, raznolika, 
kontrastna dežela na sončni strani Alp tudi zasluži. 
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Dr. Drago Kos, Fakulteta za družbene vede 

"POSTMODERNE" RAZVOJNE MOŽNOSTI SLOVENSKEGA "PODEŽELSKEGA" 

TURIZMA 

V razpravi o turističnih razvojnih možnostih slovenskega podeželja izhajam iz naslednjih očitnih nasprotij: 
a) Slovensko podeželje ima dobre, morda celo zelo dobre možnosti za nov - postmoderni turistični 

razvoj. 
b) Konkretne predstave o (turističnem) razvoju slovenskega podeželja so pogosto precej mitologizirane, 

polne starih tradicionalističnih idealizacij, poenostavitev, ki so velikokrat zelo daleč od realnih možnosti. 
c) V razpravah o razvojnih možnostih turizma pri nas lahko velikokrat zasledimo to, čemur angleško 

govoreči pravijo "vvishfull thinking" in kar bi lahko preprosto prevedli v "pobožne želje" (t.j. slabo 
argumentirano pričakovanje, da se bodo naše želje uresničile kar same od sebe). 

Celovita analiza razlogov za takšno stanje bi seveda zahtevala veliko več časa in prostora, kot ga imam na voljo. 
V svojem prispevku bom zato nakazal le del argumentov, ki v socioloških razpravah o družbeno prostorskem 
razvoju v zadnjem času vzbujajo največ pozornosti. Deloma pa argumenti temeljijo tudi na mojih lastnih analizah 
(raziskovanjih) razvojnih trendov slovenskega prostora in okolja. 

Ocena o dobrih možnostih slovenskega podeželskega turizma temelji zlasti na ugotovljenih spremembah 
turističnega povpraševanja. 

Relativno preproste prostočasne dejavnosti, značilne za moderne industrijske družbe, prehajajo v precej bolj 
raznovrstne fragmentirane individualizirane aktivnosti. Dosedanji industrijski "množični" turizem, ki je zahteval 
standardne visokoserijske storitve oz. produkte, je v zatonu. Kriza klasičnih turističnih krajev je najzgovornejši 
dokaz. Te spremembe ustrezajo prehodu iz "preorganizirane" moderne v "kaotično", navidezno neorganizirano 
"postmoderno". Znaki tega so npr. razpadanje časovne organizacije dela in bivanja, drobljenje enotnih dnevnih, 
tedenskih, sezonskih ritmov, desinhronizacija družbe in s tem tesno povezane "neredne" prostorske migracije, 
povpraševanje po vedno bolj individualizirani ponudbi in še mnogi drugi. Nekdanji turizem, kot relativno enoznačna 
in prepoznavna dejavnost, postaja zato precej bolj diferencirana, raznovrstna in zato tudi kompleksna 
dejavnost. Skratka, če se je turizem začel z organiziranjem skupinskih potovanj privilegiranih skupin, danes 
turistično gospodarstvo poganja težko predstavljiva raznovrstnost prostočasnih aktivnosti, ki v razvitem delu 
sveta zajemajo praktično vse družbene sloje. 

Tudi podeželje doživlja intenzivno transformacijo. 

Že od nekdaj so bile sicer težave pri razmejevanju podeželskega in nepodeželskega, t.j. mestnega prostora. 
Vendar, dokler se je velika večina podeželanov ukvarjala s kmetijstvom, razločevanje med mestnim iri podeželskim 
življenjskim stilom res ni bilo preveč zahtevno. Dandanes pa so te težave v razločevanju mestnega (zlasti primestnega) 
od podeželskega življenja precejšne. Zato se zdi v razpravi o možnostih turističnega razvoja slovenskega podeželja 
nujno opozoriti na dejstvo, daje (slovensko) podeželje v novejših desetletjih doživelo velikanske spremembe, 
ki so bistveno spremenile naravo tega prostora. Preobrazba je tako očitna, da bi bilo odveč opozarjati nanjo, če ne 
bi bila kar za širok krog opazovalcev značilna svojevrstna "amnezija", ki zlasti izstopa prav pri navdušenem 
razpravljanju o turističnih razvojnih perspektivah slovenskega podeželja, ki naj bi temeljilo na ponujanju nikoli 
obstoječega in močno idealiziranega kmečkega življenja. V tem kontekstu se pogosto govori, kot da se je na 
podeželju čas ustavil, kot da je podeželje še vedno prostor bukolične idile, kjer prebivajo zdravi, kleni ljudje, ki so 
drugačni, ki živijo pristno, v povezavi z naravo, preprosto in zato bolj "avtentično" življenje. Prav to pa naj bi bilo 
zelo privlačno za prebivalce mest, kjer ljudje živijo odtujeno od narave in drugih ljudi, prebivajo v nezdravih 
železobetonskih kletkah in zato nujno potrebujejo sprostitev, "polnjenje akumulatorjev" v lepem in zdravem 
podeželskem prostoru. 

O razlogih, zaradi katerih so tako poenostavljeni opisi za nekatere še kar prepričljivi, na tem mestu ne bi govoril, 
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opozoriti hočem le na dejstvo, da je klasičen razcep na podeželski in mestni prostor tudi v Sloveniji že dolgo 
močno zastarel in da zato razvoj turizma na podeželju ne more temeljiti na takšni preprosti in zato že kar 
napačni predpostavki. 

Na čem torej temeljijo argumenti za optimistično napoved, da ima slovensko podeželje v perspektivi dobre razvojne 
možnosti? Razmah prostočasnih dejavnosti, ki v precejšnji meri usmerjajo turizem kot gospodarsko panogo, je 
bistven nov dejavnik. Zaradi tega se bo repertoar turistične ponudbe kot odziv na vedno bolj diferencirane, 
fragmentirane, individualizirane življenjske stile in ki se pogosto vežejo na podeželski "naravni" prostor (Urry, 1995 
govori o ponovnem premiku od kulture k naturi), še bolj dinamično razvijal. V ozadju teh gibanj so radikalne 
dolgoročne in verjetno nepovratne spremembe v razmerju med delovnim in bivalnim okoljem pa tudi v odnosu 
družbe in posameznikov do narave, okolja ipd. In prav tu lahko pridejo močno do izraza specifične značilnosti 
slovenskega (podeželskega) prostora. Skratka, naravne in kulturne danosti ponujajo primerno podlago za razvoj 
tega "novega" podeželskega turizma oziroma za razvoj "postmodernih" prostočasnih aktivnosti. 

To je, seveda, univerzalni trend in ne zgolj naša posebnost. Uvodna optimistična napoved dobrih razvojnih možnosti 
slovenskega podeželskega turizma pa temelji predvsem na oceni, da se nastajajoči in razvijajoči se postmoderni 
prostočasovni trendi presenetljivo ujemajo z obstoječim in potencialnim repertoarjem slovenskega 
(podeželskega) prostora. Slovensko podeželje je torej pred velikim izzivom. Novo "postmoderno" turistično 
povpraševanje vsaj v teoriji obeta zelo dobre možnosti za razvoj. 

Temeljna "primerjalna prednost" slovenskega prostora in potencialna možnost turističnega razvoja podeželja je 
raznovrstnost slovenskih krajin na majhnem, t.j. časovno prostorsko relativno lahko obvladljivem prostoru. 
Prav ta kvaliteta ponuja zelo ugodne možnosti za prostorsko umestitev novih postmodernih prostočasovnih dejavnosti. 
Smo alpska, mediteranska, dinarska in panonska dežela in te geomorfološke značilnosti in razlike so na podeželju 
jasno razpoznavne. V Sloveniji se stikajo atraktivne kontrastne krajine, kar je posebej privlačna kvaliteta, ki je 
turistično še neodkrita oziroma premalo uporabljena. Ta prostorska raznovrstnost je skladna z naraščajočim odporom 
do standardizacije, uniformnosti, množičnosti, velikoserijskega ponavljanja istega ipd. 

Dosedanji "modernistični" industrijski turizem teh kvalitet pravzaprav tudi ni mogel bolje izrabljati, preveč 
je bil tog in orientiran na standardne turistične produkte, pri katerih je bila že kombinacija Mediterana in Alp težko 
kompatibilna. V tej standardni turistični optiki je bilo zato težko izrabiti sicer očitne kvalitete slovenskega podeželskega 
prostora. Zaradi tega so bili in so še pogosta jadikovanja, da so možnosti turističnega razvoja na slovenskem 
omejene, ker imamo pač malo alpskih gora in še manj mediteranske obale. Zato se zdi z operativnega vidika 
napoved o perspektivnosti našega podeželja morda skorajda preveč pogumna. Vtis težavnosti povečuje tudi dejstvo, 
da je veliko heterogenost in razdrobljenost težko urejati, organizirati in ne nazadnje tudi prodajati. Potrebni 
so novi, inventivni pristopi, s katerimi bi lahko usklajevali obstoječo raznovrstnost prostorov in v perspektivi 
vedno bolj fragmentarno oz. individualizirano turistično povpraševanje. 

Prav zaradi tega, ker "postmoderen" fragmentiran, razsrediščen, vsebinsko in organizacijsko raznovrsten turizem 
zahteva bistveno več kot zgolj kopiranje že razvitih modelov, se prav gotovo nismo še izognili nevarnosti, da 
optimistična napoved razvojnih možnostih turizma pri nas ne bi ponovno ostala zgolj "pobožna želja". Izraba teh 
možnosti je precej zahtevna naloga, praktično neuresničljiva, če bomo na razvoj turizma na podeželju gledali na 
tradicionalen način. Ponujanje glavne slovenske primerjalne prednosti, t.j. pokrajinske raznovrstnosti, je v tem 
pogledu za sedaj skorajda utopično. Konceptualna težava, ki zavira bolj intenzivno razmišljanje in tudi delovanje v 
tej smeri, je paradoksalna "enotnost nasprotij", t.j. dejstvo, da moramo, če hočemo tržiti regionalne, lokalne raznolikosti 
slovenskega podeželja, te posebnosti gojiti in varovati, obenem pa biti sposobni presegati tradicionalna lokalistična 
in regionalistična nasprotja. 

Morebiti pa razvijanje postmodernega neserijskega, fragmentiranega podeželskega turizma niti ne zahteva prevelikih 
naporov. Turistični akterji morajo le pazljivo in kar se da hitro slediti vedno bolj diferenciranim prostočasovnim 
trendom. Ti trendi segajo od ponovnega (stalnega) naseljevanja podeželskega prostora v tretjem življenjskem 
obdobju (kar bi sicer težko uvrstili v turistično sfero) do samo nekajurnih obiskov podeželskega prostora. V tem 
razponu imamo že sedaj močno raznovrstno povpraševanje po podeželju, ki ga spodbujajo različni motivi: od že 
omenjene nostalgije po skorajda že minuli kmečki idili do novih okoljsko motiviranih občutenj prostora, od preproste 
želje po sprehajanju v zelenem okolju do iskanja novih ekstremnih športno-rekreacijskih avantur, od obiskovanja 
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znanih že tradicionalnih turističnih krajev do odkrivanja novih, še neodkritih predelov, od revitalizacije starih do 
raziskovanja novih prostorskih identitet, od preprostih družinskih obedov do ponovnega odkrivanja "novih-starih", 
zdravih oz. zdravilnih receptov ipd. 

Skratka, moja teza je, da novi trendi in novo gledanje na prostor in okolje sprožajo močne ter raznovrstne 
prostočasovne tokove v podeželski prostor in da imajo ti novi družbeni trendi v slovenskem podeželskem prostoru 
nadpovprečne razvojne možnosti. S temi trendi se ujema tudi izboljševanje prostorske dostopnosti, kar dejansko 
omogoča časovno učinkovito kombiniranje prostorske raznovrstnosti, t.j. "potrošnjo" prostorov. Naša cestna 
infrastruktura je že od nekdaj dokaj razvejana, ko pa bo dograjena še avtocestna hrbtenica, se bodo razdalje med 
štirimi osnovnimi tipi krajin v Sloveniji še dodatno skrčile in približale sedaj pozabljene, skrite, kraje, in celo 
pokrajine, ki jih je več, kot si večina "potrošnikov" slovenskega prostora sploh predstavlja, in ki čakajo, da jih 
ponovno odkrijejo postmoderni iskalci in raziskovalci novih drugačnih prostorov. Z vidika velikih turističnih operaterjev 
se zdijo mogoče te perspektive preveč razdrobljene, težko ulovljive in zato ekonomsko nezanimive. Ne glede na 
takšne že večkrat slišane pomisleke so po mojem mnenju za razvoj podeželja ti trendi prav gotovo obetavni in v 
marsičem spreminjajo dokaj črnoglede napovedi o bodočnosti slovenskega podeželja. Seveda, pa so te možnosti 
v precejšni meri res zgolj potencial, ki je skoraj povsem odvisen od inventivnosti množice akterjev, med katerimi 
seveda niso zgolj neposredni turistični delavci. Eden nujnih pogojev za to je tudi čimprejšnji začetek sanacije zelo 
problematičnih dejavnikov, o katerih v tej kratki razpravi sploh nisem govoril in ki segajo od ekstenzivnega in 
okoljsko problematičnega poseljevanja, neučinkovitega urejanja prostora, nizkih okoljskih standardov, katastrofalno 
neinventivne arhitekturne tipike velike večine novejših objektov do najbolj pomembne sposobnosti ugotoviti "pravo 
mero" pri poseganju v naravni prostor, kar edino lahko prepreči slaboumno žaganje veje, na kateri sloni razvoj 
podeželskega turizma in še marsikaj drugega. 

Viri: 

Ashvvorth, G. in Goodall, B. (1993) Marketing tourism places. Routledge, London 
Harvey, David (1996) Justice, Nature & the Geography of Difference. Blackwell, Oxford 
llbery, Brian (1998) The Geography of Rural Change. Longman, Harlovv, Essex 
Kos, Drago (1998) Sociološki vidiki slovenskega prostorskega plana. FDV/IDV, Ljubljana 
Urry, John (1995) Consuming Places. Routledge, London 
Urry, John (1997) Contested Countryside Cultures. Routledge, London 

Dr. Branka Berce Bratko, Državni zbor republike Slovenije 

ZAVAROVANA OBMOČJA IN TURIZEM NA PODEŽELJU 

Prispevek je oblikovan na osnovi izkušenj, ki sem jih pridobila na Škotskem, kjer sem planirala oziroma urejala, 
sourejala park v okolici Glasgowa ob jezeru Loch Lomond. Bila sem tudi koordinatorica mednarodnega projekta z 
naslovom: Vzpostavitev Notranjskega parka in biosfernega območja Notranjski Kras in prav iz teh izkušenj sem 
pripravila praktičen primer. Tretje pa je moje delo v državnem zboru, kjer sem nacionalna koordinatorka skupine 
poslancev in državnih svetnikov GLOBE-Slovenija. V tej skupini se ukvarjajmo z okoljem in trajnostnim razvojem 
v Sloveniji, Evropi in po vsem svetu. 

Prispevek sem razdelila na tri dele, in sicer: 

1. zakonske osnove, 
2. teoretične osnove, 
3. konkreten primer. 
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Na primeru projekta: Priprava Notranjskega parka (1994-1996): 
kakšna naj bo neka turistična ponudba, 
kako naj bi bila organizirana taka turistična ponudba na območju, ki se imenuje z delovnim naslovom Notranjski 
park, uradno pa še ni razglašen kot zavarovano območje. 

1.Zakonske osnove 

Kadar govorimo o razvoju neke gospodarske panoge, moramo tudi poznati temeljno zakonodajo; za turizem sta 
pomembna: 

zakon o pospeševanju turizma, 
resolucija o razvoju turizma oziroma nacionalni program turizma. 

Pomemben korak je bil storjen s tem, koje bil sprejet zakon o skladnem regionalnem razvoju Slovenije, ki omogoča 
tudi poseben status območjem, ki so predlagana kot zavarovana območja, parki oziroma so zavarovana območja. 
Sprejetje bil sistemski zakon o naravi, ki omogoča razglašanje parkov: nacionalne, regionalne in krajinske parke. 

Karta, ki je dolgoročni oziroma srednjeročni plan, ki je bil potrjen in objavljen v uradnem listu januarja letos, nam 
kaže približno 30 odstotkov slovenskega ozemlja, ki naj bi bilo razglašeno za zavarovana območja. Kakšna naj bi 
bila ta zavarovana območja? Imeli bomo en nacionalni park in večje število regijskih parkov (16), ki so še vedno v 
pristojnosti države, in krajinske parke, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti tako v smislu razglaševanja kot v 
smislu urejanja oziroma skrbi zanje. Grafične priloge ne prilagam, ker je objavljena v sklopu prispevka mag. Helene 
Šolar in mag. Marka Prema v isti publikaciji. 

Slovenija se pospešeno približuje Evropski uniji, sprejema izredno veliko število zakonov, se harmonizira z Evropsko 
unijo. Podeželje oziroma okolje pa ostajata nekako delno zunaj teh okvirov, zato je Avstrija ob koncu svojega 
polletnega mandata sprejela posebno deklaracijo o razvoju podeželja - Dunajska deklaracija o razvoju podeželja v 
razširjeni Evropi, kjer ugotavlja, da v 26 evropskih državah pač ta razvoj podeželja ni izključno le stvar lokalne 
uprave oziroma države, ampak v vse večji meri vpliva tudi Evropska unija in zato bo potrebno v zvezi s tem 
narediti kaj več na zakonodajnem področju in tudi sicer. 

Dunajska deklaracija govori o tem, da je treba več narediti na področju okolja, da mora področje okolja v večji meri 
postati del pridružitvenega sporazuma, kot je bilo to doslej, daje treba prestrukturirati tudi samo okoljsko politiko. 
Zelo veliko pozornost pa daje biološki raznovrstnosti oziroma izvajanju konvencije o biološki raznovrstnosti in 
krajinski raznolikosti, ki jo je ratificirala tudi Slovenija in tukaj je pomemben element. Slovenija je majhna država, 
čeprav predstavlja samo 0,004 odstotka celotnega svetovnega ozemlja in ima 0,033 odstotka svetovnega 
prebivalstva, je pa gigant v tem, da ima 1 odstotek vseh živečih bitij na svetu in skoraj 2 odstotka biodiverzitete, 
kar pomeni veliko osnovo oziroma velik zaklad Slovenije v turizmu in v ostalem, kar naj bi zadevalo današnje 
srečanje. 

Zelo pomembna je tudi evropska kmetijska politika. Kot vsi veste, 50 odstotkov celotnega proračuna Evropske 
unije predstavlja kmetijstvo in če se Evropska unija želi, hoče, ali sploh lahko širi, je nujno prestrukturiranje 
kmetijskih skladov in s tem tudi strukturnih skladov Evropske unije. 

2.Teoretične osnove 

Zakonske osnove v najširšem pomenu te besede predstavljajo tudi teoretrične osnove, nove strokovne usmeritve 
v prostorskih in naravovarstvenih strokah ter izkušnje v tujini. S tem ko so naravovarstveniki začeli obravnavati 
področje narave integralno, so tudi varstvo prilagodili tej novi paradigmi. To se je zgodilo takrat, ko je človek postal 
sestavni del narave, zato je naravovarstvena stroka začela gledati na zavarovana območja kot na tista območja, 
kjer živi človek v sožitju z naravo. Območja, ki so predlagana kot krajinski parki, so v bistvu varovane kulturne 
krajine. Za tovrstne parke je značilno, da so v prvi vrsti krajine, ki so se ohranile tako kvalitetne oziroma vredne 
zavarovanja zaradi ljudi, ki so živeli tako, da so ohranili vse kvalitete tega območja; živeli so na trajnostni oziroma 
na sonaravni način. 
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Nadgradnja tega UNESCO pristopa je bila konferenca Združenih narodov v Rio de Janeiru leta 1992, ki je vpeljala 
kategorijo trajnosti - sonaravnanosti in orodje, s katerim to dosegamo - Agendo 21. Razmerje med zavarovanimi 
območji in turizmom je zelo kompleksno.V veliko oporo je naravovarstveno gledanje, da je človek sestavni del 
narave in UNESCO koncept biosfernih območij, ki so gospodaraska območja na osnovah naravovarstva in trajnega 
razvoja, ki ga opredeljuje Agenda 21. Študijsko smo skušali ponazoriti v obliki miselnega vzorca, kakšna naj bi bila 
turistična ponudba za Notranjski park oziroma za biosferno območje Notranjski Kras. To je zelo kompleksna zadeva 
in tukaj je več vidikov. Od pravnih, socialnih, ekonomskih, organizacijskih in pa, seveda, prostorsko planskih, ki so 
zelo pomembni. 

Posebno prelomnico predstavlja tudi publikacija Parki za življenje, 1994, ki jo je izdal IUCN. Cilj te publikacije je 
ustvariti mrežo zavarovanih območij v Evropi, ker bi s tem lahko uspešno zavarovali biotsko raznovrstnost v 
Evropi in tako naprej tudi na našem celotnem planetu. 

Strokovno se lahko povrnemo na Notranjski park, ki naj bi bil do julija 2000 razglašen za Snežniško-notranjski park. 
Pomembno je, da je neko večje območje organizirano kot gospodarsko območje za trajni razvoj. Kaj pa to pomeni? 
To pomeni, da je večina prebivalcev zelo prestrašenih pred zavarovanimi območji, ker ima pred seboj negativne 
izkušnje in sliko Triglavskega narodnega parka. UNESCO pa ima posebno kategorijo, ki jo imenujejo biosferno 
območje. Slika št. 2 je študijski prikaz možnega biosfernega območja. To so večja območja gospodarskega 
sodelovanja, in kar je obkroženo na sliki št. 2 kot celota, obsega danes 6 občin, ki so združene v gospodarsko 
celoto in bi se imenovala biosferno območje. 

Slika št. 1: 
Miselni vzorec - ukrepi za oblikovanje skupne turistične ponudbe 
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Slika št. 2: 
Študijski prikaz za Notranjski Kras - biosferno območje 
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Študijsko smo prikazali tri (3) pasove biosfernega rezervata: 

1. Prehodna cona-pas oziroma območje, ki je označeno na karti s poševnimi črtami predstavlja prehodno cono, 
kjer je najširše možno gospodarsko sodelovanje in tudi gospodarska izraba, ki je lahko celo intenzivna, le da 
ne moti načel trajnosti razvoja. 

2. Varovalna cona, ki je na karti označena s pikami in se več ali manj pokriva z mejo regijskega parka, kjer je 
možen tudi turizem, vendar ne tako zelo masoven, kakor je na primer na obrobju v coni, opisani pod št.1. 

3. Osrednja cona, ki je po površini najmanjša in bo v končni fazi celo manjša pa so naravni rezervati, ki so 
namenjeni raziskovanju in študiju narave in imajo določene prostorske in časovne omejitve glede rabe teh 
con. Znotraj tega območja bi bila območja, ki bi bila malo bolj strogo varovana, turizem na teh območjih ne bi 
puščal škodljivih posledic, ker bi bil dostop omejen oziroma možen samo za tiste najbolj vztrajne, tja bi, npr., 
morali priti peš; tak primer bi bil Snežnik. 

3. Konkreten primer turistične ponudbe v bodočem zavarovanem območju 

Kako bi oblikovanje turistične ponudbe izgledalo za študijski model Notranjski park oziroma kako smo turistično 
ponudbo konkretno skušali narediti? Za Notranjski park smo skušali urediti ponudbo že prej. Poudariti hočem tudi 
to, daje možno na vseh teh območjih, čeprav niso uradno zavarovana, že vnaprej, tudi na celotnem slovenskem 
podeželju, organizirati ekološki turizem oziroma okolju in človeku prijazen turizem. Pomembno je, da vemo, da ta 
turizem ni več masovni, kot je bil včasih, ampak da mora biti turizem prilagojen prostoru in ljudem, ki v tem 
prostoru živijo, pa tudi tem, ki prihajajo in ki to turistično ponudbo uživajo. 

Kaj to pomeni, na primer, za Notranjsko? Obstajajo posebni turistični proizvodi, torej lokalne posebnosti, ki se 
delno že tržijo, obstaja pa tudi več stvari: od vinskih cest, kmetij odprtih vrat, konjeniške do kolesarske ponudbe. 
Vendar sem prepričana, da bi moralo čisto vsako naselje oziroma vsaka turistična kmetija ponuditi neko svojo 
identiteto, kot je bilo poudarjeno, od kulinarike, ki je v bistvu del družinske tradicije, do urejanja okolice in osebne 
komunikacije z gosti. Izredno pomembno pa je to, da smo s poizkusnim projektom prišli do konkretnih izkušenj. 
Izrednega pomena sta delo v timu-družini in kompatibilna ponudba na večjem območju-gospodarski regiji. Izjemno 
pomembno je, da so kmetije oziroma ponudniki različnih turističnih storitev med seboj povezani v razširjeni ponudbi, 
da se na relativno majhnem območju dopolnjujejo in si ne konkurirajo z enako ponudbo. Na Cerkniškem oziroma 
Notranjskem je prišlo do določenega sodelovanja, tako da so se določene kmetije oziroma določene vrste turistične 
ponudbe med seboj povezale; tako smo nekako organizirali izletniški turizem, da se točno ve, kje je, in že funkcionira, 
kljub temu da, na primer, to območje še ni razglašeno za naravni park. 

Tukaj smo šli potem še na rekreacijo in aktivnosti v naravi. Na Notranjskem smo skušali, kot veste, razglašati 
moto: Živeti v Krpanovi deželi, saj veste, Krpan je doma na Sveti Trojici, a Svete Trojice so tri in povsod si lastijo 
domicil Martina Krpana, slovenske legende. Tukaj smo pač razdelili območje, ki prikazuje, kje in kaj vse je mogoče 
storiti, predvsem pa smo upoštevali dejstvo, da mora imeti ponudba predvsem možnosti raziskovanja, obiskovanja, 
ogledovanja, ne pa škodovanja, če smem temu tako reči. Zelo pomembne pa so tudi prireditve, na primer, Zelški 
koncerti in večeri v krasni romanski cerkvi. 

Primerov, podobnih tistim s Krpanom, smo napravili kar 15 in jih opisali v 15 različnih zgibankah, kjer predstavljamo 
možnosti za turizem oziroma rekreacijo na Notranjskem. Možna je intenzivna turistična izraba, ki prinaša relativno 
dovolj v kombinaciji z ostalimi aktivnostmi, kot so kmetovanje, negovanje krajine ali pa morda kaka obrt. Pokazali 
smo bistvo, izbrali smo moto in skušali urediti lokalne značilnosti, v največji možni meri smo skušali promovirati 
njihovo lokalno kulturo. Želeli smo doseči način za samozaposlitev prebivalstva, ljudje naj sami iščejo nove ideje. 
Prebivalci tega območja so lokalni vodniki; tako turist, ki pride k njim, pusti avto na parkirišču, potem pa ga lokalni 
vodniki odpeljejo kamor želi. To se do neke mere že dosti uspešno izvaja. Mislim, da je to lahko eden izmed zelo 
dobrih modelov, ki bi ga lahko uporabljali na večjem delu slovenskega podeželja, zlasti tam, kjer so predvideni 
regijski oziroma krajinski parki. 
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Vse informacije lahko dobite; 
INFORMACIJSKO TURISTIČNI CENTtR C 4. maja 51.61380 Cerknica tel: +386 61 79 36 36 
fax. +386 61 79 1201 
ZALOŽI MFOAMACUSKO TURISnČM CENTHR CERKNICA 
TEKSTI Jnncz PiaproVi*. K*ar>ja Ovaiiok. IMjJtvo kMUnih wxJn*ov Notarja 
RAČUNALNIŠKA OBOELAVA GnMri iUJo Abakor Carkj»ca 

NASLOVNCA KMo S»man KARTE UIMahna 06UKOVJE špel« Gosak 

Slika št. 3: 
Krpan na svojem 

Prof. dr. Marjan M. Klemenčič, Filozofska fakulteta 

TURIZEM - REŠITELJ SLOVENSKEGA PODEŽELJA? 

Uvod 

Pogosto se turizem postavlja za dejavnost, ki bi lahko odločilno vplivala na razvoj podeželja. Ob stalnem opuščanju 
kmetijstva in predvsem ekoloških problemih industrije se zdi, da je ravno turistična dejavnost tista, ki bi bila lahko 
rešiteljica podeželja pred njegovim demografskim, gospodarskim in okoljskim propadom. Takšne napovedi so 
močno prenapete, če upoštevamo objektivne in subjektivne pogoje za razvoj turizma. V prispevku so predstavljene 
razvojne dileme turizma, ki izhajajo iz temeljnih značilnosti slovenskega podeželja. 

Slovensko podeželje 

Slovensko podeželje se v družbenogospodarskem in prostorskem pogledu kaže kot svetovna posebnost. Videti je, 
da le za Slovenijo ne velja splošna zakonitost, da se z gospodarskim razvojem hitro povečuje stopnja urbanizacije. 
Slovenska 50 % urbanizacija je v svetovnem povprečju, medtem ko stopnja urbanizacije celo v vzhodnoevropskih 
državah presega 70 %, da ne govorimo o zahodnoevropskih, v katerih znaša več kot 80 %. 

Na kratko označene posebnosti slovenskega podeželja so naslednje: 
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mozaična raznolikost narave in kulture v najširšem pomenu (samobitnosti); 
množica (skoraj 6000) majhnih naselij, od katerih je precejšen del razloženih; 
prevlada nekmečkega prebivalstva (v povprečju je komaj vsak 5. do 6. podeželan kmet); 
močni učinki industrializacije; 
razpetost med suburbanimi območji (bližnja okolica mest) in med demografsko ter gospodarsko odmirajočimi 
območji. 

Kako je prišlo do takšnega stanja? Razloge lahko iščemo v značaju slovenskega človeka (navezanost na zemljo, 
na domači kraj itn.), vendar bi nas poglobljeno iskanje vzrokov za takšen značaj prav gotovo pripeljalo v zelo 
objektivno okolje - v družbenogospodarske, politične in druge razmere v preteklosti. 

Kljub zelo opevani prehodni legi pa je bila Slovenija v zadnjem poldrugem tisočletju predvsem robna (periferna) in 
obrobna (marginalna) dežela, ki ni imela pomembnih lastnih razvojnih virov (razen idrijskega rudnika živega srebra). 
Zaradi tega je prišlo do dokaj pozne in šibke industrializacije. Glavni industrijski "udar" je Slovenija doživela od 50. 
do 70. let. To pa je čas, ko seje že tudi v Sloveniji uveljavila druga prometna revolucija (razvoj cestnega prometa), 
ki je omogočila množično in regionalno razpršeno vozaštvo. Vozaštvo je močno omililo preseljevanje industrijskih 
delavcev v mesta. Tako velik obseg vozaštva ima korenine v ohranjeni srednjeveški posestni strukturi. Povečevanje 
kmečkih posestev, ki se je odvijalo (skoraj) povsod po Evropi je v Sloveniji iz ideoloških razlogov oblast prepovedala. 
Kmet na majhnem posestvu ni mogel "ne dobro živeti, ne umreti". Zaposlitev v industriji mu je dala priložnost 
sorazmerno dobrega zaslužka, obdelavi zemlje pa se ni mogel odpovedati tudi zaradi čustvene navezanosti nanjo. 
Naslednja (današnja) generacija vse bolj išče različne gospodarske dejavnosti, ki bi ji omogočile življenje v domačem 
okolju, tudi za ceno delnega opuščanja kmetovanja. 

Družbenogospodarski temelji za razvoj turizma na podeželju 

Za uvajanje vsakršne nove dejavnosti na podeželju moramo poznati njegovo sestavo in delovanje. Zaradi 
neustreznega odnosa oblasti do kmetijstva je le-to gospodarsko slabo učinkovito in demografsko osiromašeno. Če 
k temu prištejemo še večinoma slabše naravne pogoje za kmetijstvo, je slika zelo temna. Dejansko pa se v 
navedenih navidezno zelo neugodnih razmerah skriva kar nekaj pozitivnih dejavnikov in procesov. Tako je za 
razvoj kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti pomembno, da je rodnost v kmečkih družinah v povprečju vsaj za 
malenkost večja kot v nekmečkih družinah. To je absolutno in relativno pomemben podatek ob dejstvu, da je 
povprečni slovenski demografski razvoj negativen. 

Podeželje postaja območje z visoko kakovostjo bivalnega okolja. Zanimivo, da je k temu v veliki meri pripomogla 
ravno iz srednjega veka ohranjena (in kasneje celo poslabšana) posestna struktura. Slovenija je prešla obdobje 
divje rasti mest v prvem obdobju industrializacije in se zaradi stalnega zaostajanja v gospodarskem razvoju v 
postindustrijski dobi znašla v poselitveno ugodnem položaju; razpršena poselitev je z gospodarskega vidika sicer 
neracionalna, z vidika kakovosti življenja pa zelo ugodna. In samo pokrajina, ki je obljudena, omogoča turistično 
dejavnost. 

Tako smo pri osrednjem dejavniku, ki neposredno in posredno omogoča turistično dejavnost na podeželju - pri 
kmečkem prebivalstvu. 

Ločimo več skupin kmetov, od katerih vsaka drugače deluje v prostoru: 
ostanki stare generacije, 
mali polkmetje, 
srednjeveliki kmetje in veliki polkmetje, 
veliki kmetje, 
kmetijski podjetniki (mladi kmetje, ki se hitro prilagajajo trgu). 

Z racionalizacijo kmetijske proizvodnje je vse manj vzdrževalcev kulturne pokrajine, posebno v hribovitem svetu in 
na kraških območjih. 
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Turizem in podeželje 

Oglejmo si najprej nekaj splošnih značilnosti razvoja turizma na podeželju. Prostorska struktura turizma je lahko 
točkasta (osamljeni turistični obrati ali kraji) ter mrežna (turistična pokrajina), pri kateri se različne turistične dejavnosti 
prostorsko povezujejo in dopolnjujejo. 

Glede na regionalno poreklo pobudnikov delimo turizem na pogojenega od zunaj in na notranje pogojenega. 

Zunanje pogojeni turizem je predvsem tam, kjer so močni turistični motivi (morje in druge privlačne vodne površine, 
gore s smučišči, mineralni in termalni vrelci itn.), ki pritegnejo zunanje vlagatelje. Razvoj infrastrukture je sorazmerno 
hiter, ker je v interesu podjetnikov. 

Notranje pogojeni turizem izhaja iz iniciative domačinov, ki so praviloma kapitalsko šibki. Območje je potrebno 
razviti na številnih področjih, daje primerno za prihod obiskovalcev. Potrebna je velika stopnja samoiniciativnosti, 
enotnosti in zavzetosti ljudi za dosego skupnega cilja. Tovrstni razvoj je za podeželje najprimernejši, saj je organski 
z upoštevanjem vseh lokalnih potencialov in omejitev. Pri njegovem razvoju sta potrebna dva pristopa: emocionalni 
in ekonomski. 

Emocionalni pristop predstavlja splošna privlačnost turistične dejavnosti, ki vsebuje gostoljubnost, željo po 
posredovanju domačih posebnosti tujcem, srečevanje z ljudmi, ki imajo različne navade, jezik, kulturo itn. Zunanji 
izraz tega so turistična (olepševalna) in podobna društva, ki igrajo izredno pomembno vlogo pri osveščanju lokalnega 
prebivalstva. 

Žal, se razvoj turizma prepogosto konča na ljubiteljski (emocionalni) stopnji, za kar je kriva premajhna pomoč 
države (izobraževanje, vzpodbujanje podjetništva, finančna pomoč, pomoč pri zagotavljanju gostov itn.). Država bi 
morala izkoristiti navdušenje ljudi za turizem in ga usmeriti v gospodarsko učinkovito dejavnost. 

Socialnoekonomski pogoji za razvoj turizma 

Za razvoj turizma na podeželju, ki je v veliki meri dopolnilna gospodarska dejavnost posameznih družin, je temeljnega 
pomena njihova sestava, tako starostna kot socialnoekonomska. Če le-ta ni ustrezna, je vsako načrtovanje turistične 
dejavnosti iluzorno. 

« 
Za ugotavljanje socialnih pogojev za razvoj turizma na podeželju je zelo koristna preučitev družbenogospodarskih 
in prostorskih sprememb na prehodu od tradicionalne agrarne družbe/pokrajine s kmetijstvom kot temeljno 
gospodarsko dejavnostjo h kmetijstvu kot vzdrževalcu (vrtnarju) kulturne pokrajine s prevlado zaposlenih v turizmu. 
To je pot, ki so jo v zadnjem stoletju prehodila turistično najbolj razvita podeželska območja v Evropi, zlasti v 
hribovitih območjih.Turistična dejavnost praviloma zahteva ponudbo, ki je za domačine nadstandarna: boljše bivalne 
pogoje, boljšo hrano, boljše storitve, boljšo infrastrukturo, kot jo imajo sami. Zaradi tega je odločitev domačinov za 
turistično dejavnost težavna, saj je potrebna celovita prenova podeželja. 

Poseben problem je odnos celotne lokalne skupnosti do nove dejavnosti, ki je zlasti žgoč v pokrajini s pestro 
socialnoekonomsko sestavo prebivalstva, kakršno je slovensko podeželje. 

Turizem namreč pomeni: 
da nismo več sami, 
da moramo paziti na obnašanje pred tujci, 
da moramo služiti tujcem. 

To je še posebno izpostavljeno v tradicionalnih skupnostih, v katerih je pogosto čutiti odpor do razvoja turizma. 
Zelo često je odpor povezan z ostarelim prebivalstvom, ki nima moči za novo dejavnost in si želi mir. Poleg tega 
vsaka generacija nosi s seboj dediščino dobe, v kateri je odraščala in se ni vedno pripravljena spoprijeti z izzivi 
sodobnosti. Tako so raziskave v avstrijskih zimskošportnih središčih pokazale, da so tudi večji turistični podjetniki 
(hotelirji), čeprav že starejši, dovzetni za neekonomske vrednote, ki so lastne turizmu (gostoljubnost, prijaznost, 
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tolerantnost itn.). Nasprotno, pa so pri mladi generaciji izrazito na prvem mestu ekonomski cilji. 

Bolj kot nevarnost, da bi vdor turizma na podeželje porušil lokalno socialnoekonomsko strukturo in raztrgal na 
tradicionalnih vrednotah obstoječo medsebojno povezanost, je problematično zagotavljanje ozračja splošnega 
sprejemanja turistične dejavnosti s strani lokalne skupnosti. Vsi prebivalci (vse socialne skupine) morajo v turističnem 
razvoju najti koristi: z neposrednimi gospodarskimi učinki (prodaja prenočišč, hrane, storitev itn.), z izboljšanjem 
življenjskega okolja (izboljšava infrastrukture, splošna urejenost, rekreacijske površine, kulturne in druge prireditve 
itn.). Na ta način se izognemo ločevanju dejavnosti, ki so namenjene domačemu prebivalstvu in turistom.Tovrstno 
ločevanje povzroča napetosti med prebivalstvom in zmanjšuje možnosti za razvoj turizma. 

Franjo Šauperl, Turistična zveza Slovenije 

POLOŽAJ IN VLOGATURISTIČNIH DRUŠTEV PRI RAZVOJU TURIZMA NA PODEŽELJU 

"Ena največjih zablod je razmišljanje o razvoju turizma na splošno!" 
(Peter Vesenjak) 

Uvod 

Turistična zveza Slovenije kot združenje območnih turističnih zvez ter turističnih društev si poleg vladnih in nevladnih 
institucij veliko prizadeva za pospešen razvoj turizma. Ker je veliko turističnih društev lociranih na podeželju, kjer 
je problematika razvoja turizma povsem specifična, je organiziralaTZS že dve posvetovanji s predstavniki turističnih 
društev s podeželja s ciljem, da pospeši njihovo delovanje in da se oblikujejo smernice za izboljšanje njihovega 
položaja ter vloge pri razvoju turizma na podeželju. Sedaj je na vrsti še posvet o turizmu kot razvojni možnosti 
podeželja v Državnem svetu, kjer bo tematika dobila tudi politično konotacijo in po pričakovanjih tudi kakšne 
državne ukrepe. 

Republika Slovenija je s sprejemom strategije razvoja turizma opredelila podeželje kot turistično območje, vendar 
lahko danes ugotavljamo, daje ta strategija že potrebna sprememb in dopolnitev, saj nasploh ni prinesla načrtovanih 
rezultatov. Nekaj podobnega lahko trdimo tudi za podeželje, kjer so kljub mnogim razvojnim projektom in finančnim 
vlaganjem v te projekte učinki v konkretizaciji turistične ponudbe na eni in razvoja turizma na podeželju na drugi 
strani sorazmerno pičli. Na področju razvoja turizma na podeželju velja poudariti, da se s tem na državnem nivoju 
ukvarja predvsem Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s svojimi institucijami ter Turistična zveza 
Slovenije, po ukinitvi agencije Vas pa je agilno še Združenje turističnih kmetij Slovenije, ki ga je pri pripravi promocijskih 
materialov podpiral tudi Center za promocijo turizma Slovenija. Daleč premalo so prisotna ostala ministrstva in 
institucije, katerih delovanje je povezano predvsem z urejanjem pogojev in možnosti turističnega razvoja podeželja. 
Kar nekaj razvojnih projektov na podeželju je bilo v preteklosti sproženih, žal, pa s premajhnimi rezultati. Semkaj 
lahko uvrstimo projekte CRPOV, vinsko turistične ceste, razvoj turistične vasi idr., pa tudi vsa prizadevanja dela 
kmetijske svetovalne mreže, specializirane za področje razvoja turizma na kmetijah. 

Ker je zelo pomembna usposobljenost prebivalstva na podeželju, moremo ugotoviti, daje tudi tu storjenega daleč 
premalo. Odmevni sta le dve vrsti usposabljanja konkretnih izvajalcev turistične ponudbe na podeželju, to je 
usposabljanje ponudnikov na turističnih kmetijah, za kar je pripravila program kmetijska svetovalna služba (80 urni 
obvezni program za ponudnike turizma na kmetijah) in usposabljanje z naslovom "Program usposabljanja za 
trženje v turizmu", ki ga ob podpori Ministrstva za delo, družino in socialo ter Zavoda republike Slovenije za 
zaposlovanje izvajata BSC Kranj ter GIZ R TIM Žalec v sodelovanju z lokalnimi koordinatorji. Prav to usposabljanje 
je usmerjeno in s praktičnim delom oplemeniteno za mlade turistične delavce (90 udeležencev), ki so v obliki 
javnih del opravili tudi obsežno evidentiranje turističnih potencialov. V okviru tega projekta deluje 38 turističnih 
informacijskih pisarn. 
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Turistična društva kot ljubiteljsko druženje vseh, ki jih zanima turizem, se različno intenzivno trudijo z najrazličnejšimi 
aktivnostmi pri razvoju turizma na podeželju. Ob tem velja ugotoviti, da je njihovo delovanje predvsem rezultat 
aktivnega delovanja vrste zanesenjakov ob podpori mnogih sponzorjev ter donatorjev v kraju delovanja posameznega 
društva. Ker delujejo društva na amaterski bazi, je pogosto tudi prisotno pomanjkanje turističnih znanj, predvsem 
pa sistematike v dolgoročno usmerjenem delovanju pri razvoju turizma na podeželju, marsikje pa tudi večinsko 
usmerjeno v zadovoljevanje potreb predvsem krajanov in ožje okolice, manj pa ciljnim skupinam turistov iz širše 
domovine in tujine. 

Izhodišča za oblikovanje prispevka 

Pri oblikovanju tematike pomena in vloge turističnih društev pri razvoju turizma na podeželju izhajamo iz ugotovitev 
prvega in drugega tovrstnega posvetovanja lani in letos v Žalcu, drugih podobnih posvetov po posameznih področjih 
ter iz praktičnih izkušenj predstavnikov turističnih društev kakor tudi iz osebnih izkušenj avtorja tega prispevka pri 
delovanju turističnega društva v svojem kraju. 

Evropski in svetovni trendi razvoja turizma 

Za razvoj turizma nasploh so zanimive ključne napovedi za turizem v Evropi, kamor želimo tudi sami čimprej 
institucionalno vstopiti, podobni pa so tudi svetovni turistični razvojni trendi. 

Stanje in trendi razvoja turizma v Evropi in svetu nakazujejo naslednjo sliko ter perspektive (povzeto po World 
Travel & Tourism Council): 

v Evropi je 38 milijonov ali 12,8 % od vseh delovnih mest povezanih s turizmom in potovanji; 
Evropa bo ustvarjala okoli 35% BDP s turizmom in potovanji; 
v Severni Ameriki se s turizmom in potovanji ukvarja 10,6 % vse delovne sile, v naslednih letih pa naj bi 
odstotek narastel za 19 %; 
v Južni Ameriki, turistično najslabše razvitem območju, se ukvarja s turizmom in potovanji 6 % vseh 
zaposlenih, napovedujejo pa porast za 16 %; 
na svetovnem nivoju bo letos 10,7 % BDP ustvarjenega s turizmom in 10,7 % s potovanji, hkrati pa bo 10,9 
% izdatkov porabljenih za zasebni turizem in potovanja, 11,8 % za investicije v turizem in potovanja ter 550 
milijard dolarjev izdatkov popotnikov, ki potujejo v prostem času v tujih državah; 
projekcije za leto 2007 napovedujejo letno rast potrošniškega povpraševanja po 3,8 %, prispevek turizma in 
potovanj v DBP naj bi realno narasel za več kot 40 %, enak odstotek velja tudi za potrošnjo, investicije v to 
področje naj bi narasle za več kot 50 %, turisti in popotniki pa bi naj leta 2007 za zasebna potovanja v drugih 
državah porabili 884 milijard dolarjev, kar pomeni 16,9 % rast; 
v naslednjem desetletju se obeta turizmu in potovanjem okoli 46 % realne rasti. 

Zanimiva bi bila raziskava naših razmer in projekcij v primerjavi z evropskimi in svetovnimi ter podatek, kolikšen 
odstotek zgoraj navedenih podatkov se ustvarja na podeželju. Vsekakor pa lahko ocenjujemo, da postajajo turizem 
in potovanja vse bolj popularna veja gospodarstva, trendi potreb turistov se usmerjajo v iskanje doživetij in prav 
podeželje je ena tistih turističnih destinacij, ki ima za doživetje na razpolago izvirnost in kombinacijo najrazličnejših 
elementov, sestavljivih v popolno doživetje. Pri tem pa lahko izjemno veliko vlogo odigrajo tudi turistična društva. 
Brez takšnih usmeritev in zasledovanja svetovnih trendov pa naša turistična ponudba ne bo zanimiva za Evropo in 
svet. 

Problemi razvoja podeželja 

Problemi razvoja podeželja so večplastni in le delno povezani z možnostmi razvoja turizma. Gre namreč za 
obsežna območja naše domovine, ki so vselej in v vseh sistemih med zadnjimi za urejanje in najbolj prepuščena 
sama sebi; tudi na področju turizma. 
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Na podeželju je prisotna različna problematika; naj naštejemo le nekaj ključnih problemov, ki so povezani ali se 
vsaj dotikajo turizma: 

podeželje je vedno zapostavljeno območje zaradi njegove obsežnosti, ki zahteva velika vlaganja za majhen 
izpien; 
podeželje ima mnoštvo naravne, kulturne in etnološke dediščine, ki pa v hitenju v moderne čase vse bolj 
izginja; 
naše podeželje spontano in nevarno izgublja svojstveno sliko slovenske kulturne pokrajine s tradicionalnimi 
kmetijskimi sistemi, kmečkimi naselji, poljsko razdelitvijo, kmečko arhitekturo, kozolci, kaščami, kočami in 
hrami, "klučajami" in zidanicami, čebelnjaki itd.; 
bolj ko se podeželje razvija, hitreje izginjajo naštete identitete slovenskega podeželja, ki pa bi lahko bile 
ključna predhost in privlačnost razvoja turizma na podeželju; 
podeželje se kadrovsko izjemno stara, mladi zaradi socialne varnosti odhajajo z njega, kmetijstvo zaradi 
kmetijske problematike zastaja, s tem pa nastopa problem zaraščanja in onemogočanje razvoja podeželja 
nasploh; 
podeželsko prebivalstvo vseh starostnih struktur je posebej potrebno ozaveščanja, usposabljanja, prepričevanja, 
razvoja zaupanja v institucije in svetovalne službe ter akcij, v katerih to prebivalstvo vidi svojo dolgoročno 
perspektivo in interese; 
zelo problematična so obmejna območja, ki bi bila za turizem med sosednjima državama najbolj perspektivna; 
na nerazvitih podeželskih območjih ni turističnih društev niti drugih razvojnih potencialov, ki bi pospeševali 
sam razvoj teh območij in turizem; 
za območja, kjer ni lastne iniciative, se tudi občinski in državni faktorji posebej ne zavzamejo ali pa le ob 
katastrofah; 
na podeželju je mnoštvo še neodkritih, neraziskanih in nezadostno poznanih naravnih, kulturih, zgodovinskih, 
narodopisnih in drugih znamenitosti, ki jih znajo turistično razvite države izjemno dobro tržiti; 
samo na podeželju je mnoštvo šeg in običajev ter bogata kulinarika, ki pa v mnogih območjih nepovratno 
izginja, saj je bil dolgo časa prekinjen tok ljudskega izročila ob mnenju, da mora vse staro v staro šaro in 
pozabo; 
razen strokovne institucije, kmetijske pospeševalne službe, se s podeželjem sistematično, razvojno in 
dolgoročno kontinuirano skorajda nihče ne ukvarja; 
podeželje je v mnogih predelih komunalno neurejeno, krajinsko še vedno zanemarjeno; 
močan zaviralni vpliv na razvoj turizma na podeželju ima neurejena zakonodaja na področju dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah in še vedno premalo vzpodbudno financiranje naložb na podeželju, kar pa zavira tudi 
pobude in aktivnosti TD, ki so pogosto vzpodbujevalci kmetovalcev in drugih za usmerjanje v turizem. 

Gledano na podeželje z vidika možnosti razvoja turizma velja ugotoviti, da je to območje izjemno bogato s potencialno 
turistično ponudbo, potrebni pa bodo izjemni napori, sistematika in profesionalni prijemi, da bi ob tem mogla tudi 
turistična društva prevzeti vlogo aktivnega soustvarjalca turističnega razvoja podeželja. 

Podeželje kot turistično območje 

V dokumentu Strategija razvoja turizma v Sloveniji so opredeljena t.i. zaokrožena turistična območja ali "Clustri", 
kot so, npr., morje in jezera, gore, mesta, zdravilišča in med njimi je bilo naknadno vneseno tudi turistično območje 
podeželje. Zaokroženo turistično območje je splet podjetij in drugih ponudnikov turističnih storitev, dopolnjujočih in 
Podpornih dejavnosti, turističnih privlačnosti, infrastrukture, naravnih danosti in družbeno-ekonomskih dejavnikov, 
lociranih na istem zaokroženem geografskem območju. 

Sedanji položaj turističnih društev na podeželju 

Turistična društva so ustanovljena in zavezana delovati po Zakonu o društvih in po drugi regulativi, kar pa je v 
določenih situacijah pospeševalnih aktivnosti razvoja turizma in predvsem pri organizaciji prireditev prej zavirajoče 
kot vzpodbujajoče. Le nekaj redkih izjem turističnih društvev ima status društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju pospeševanja turizma, kar jim omogoča 43. člen Zakona o pospeševanju turizma (Ur. I. RS 57/98), čeprav bi 
ga morala imeti že večina, saj je njihovo delovanje prav na podeželju eksplicitno takšno, kot ga opredeljuje zakon. 
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Na podeželju deluje trenutno 250 turističnih društev, in če predpostavimo, da ima posamezno turistično društvo v 
svojih organih v povprečju po 20 aktivnih članov, je tu ekipa 5.000 aktivnih neprofesionalnih turističnih delavcev na 
podeželju. Če pa tezo razširimo na vse članstvo ob predpostavki, da je v TD v povprečju včlanjenih 50 do 100 
krajanov, pa gre za prek 18.000 udeležencev, ki so na najrazličnejše načine vključeni v posamezne turistične 
akcije na podeželju. Turistična društva na podeželju so stvarni pospeševalec razvoja turizma na podeželju, še 
posebej na tistih območjih, kjer večjih turističnih ponudnikov ni. Delovanje in aktivnost turističnih društev sta sicer 
odvisna od dejavnosti in aktivnosti vodstva in je tudi od kraja do kraja drugačno, vendar je večina društev dejavnih 
in deluje v odvisnosti od možnosti in danosti, ki so na razpolago. Pretežne dejavnosti turističnih društev so v 
ozaveščanju prebivalstva, pospeševanju delovanja turističnega podmladka, organizaciji čiščenja in urejanja krajev, 
organizaciji tekmovanj za urejenost kraja, nameščanju turističnih talnih oznak, izdajanju turističnega propagandnega 
gradiva z ožjega območja delovanja društva, organizaciji prireditev ožjega in širšega pomena, Organizaciji izletov 
in usposabljanja za članstvo ipd. Turistična društva si posebej veliko prizadevajo za ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine ter šeg, navad in starih običajev. V nekaterih primerih so v okviru turističnih društev tudi razne sekcije, 
kot npr. sekcija vinogradnikov ali hortikulturna sekcija, spet drugje so v turističnih društvih vključeni pevski zbori ali 
vokalne skupine, folkloristi, aktivi kmečkih žena, kjer niso kot samostojna organizacija, ročnodelske skupine itd. 
Nekatera turistična društva so si pridobila tudi določene materialne pogoje, kot so prostori za prireditve, prostori za 
gostinsko ponudbo, šotori za prireditve, oprema za prireditve idr., tako da so pri organizaciji prireditev bolj samostojna 
in usposobljena. V redkih primerih se turistična društva ukvarjajo tudi z razvojnimi projekti, še manj pa zmorejo 
take projekte voditi, saj v njih praviloma ni ustreznega kadra in denarja za zunanje sodelavce, saj velja pri vseh 
društvih pravilo prostovoljnega dela. Poseben problem v društvih so finance, saj morajo društva pridobiti denar v 
glavnem sama, po nekaterih manjših občinah dobivajo kakšno manjšo dotacijo; urejenega financiranja prek turistične 
takse in predvidenih turističnih davščin pa še ni. 

Povezovanje turističnih ponudnikov na kakršnem koli področju in tako tudi prek turističnih društev je v večini 
primerov problematično, ker vsak podjetniški subjekt kot turistični ponudnik gleda najprej na svojo korist. 

Turistično društvo kot mesto druženja in delovanja ljubiteljev turizma 
"V druženju je sloga, ustvarjalnost, veselje in moč!" 

Turistično društvo je najprej mesto druženja in delovanja ljubiteljev turizma na nekem ožjem območju. V njem se 
zbirajo entuziasti, tisti, ki jih turizem zanima, predvsem pa aktivni krajani, ki so pripravljeni v svojem kraju aktivno 
delovati na poročju turizma in s tem prispevati k razvoju in aktivnemu delovanju domačega kraja. Turistično društvo 
je nadalje mesto, kjer se organizirajo različne interesne dejavnosti, znotraj katerih je možno aktivirati potenciale 
krajanov, ki se poslovno, delovno ali ljubiteljsko ukvarjajo s kakšno zanimivo stvarjo, ki jo lahko udejanjajo tudi 
preko društva. Turistično društvo ob večjih akcijah pritegne množico krajanov, ki se aktivno vključijo predvsem 
takrat, kadar so večje prireditve, saj je takšne prireditve možno dobro izpeljati le ob široki paleti izvajalcev posameznih 
aktivnosti. Turistično društvo pa je ne nazadnje mesto, kjer najdejo krajani svoje somišljenike, se medsebojno 
družijo, se izobražujejo in kjer imajo možnost poveseliti se ali udeležiti se kakšnega izleta. 

Turistično društvo kot pospeševalec in usklajevalec razvoja turizma na podeželju 
"Kdor hoče imeti bodočnost, si jo mora začrtati!" 

Kot je že ugotovljeno, so turistična društva povsod pospeševalec in usklajevalec razvoja turizma na podeželju, 
vendar gre le v bolj redkih primerih za sistematičen, dolgoročno zasnovan in poenoten ter usmerjen razvojni 
koncept. Vsekakor bi bilo želeno in možno, da bi na podeželju prevzela turistična društva, ob pomoči strokovnih 
institucij in pospeševalnih mrež za razvoj kmetijstva, za razvoj podjetništva ter za razvoj turizma, vlogo pospeševalca 
in usklajevalca razvoja turizma na podeželju in tako skupno pristopila k snovanju strateških programov razvoja 
turizma na določenem območju. Pri tem bi bilo smiselno, da se takšni razvojni programi delajo za širše območje, pri 
čemer je zopet vloga turističnih društev v tem, da "stopijo skupaj" s sosednjimi društvi in snujejo turistične produkte 
kot skupno ponudbo na nekem geografsko zaokroženem območju. 
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Turistično društvo kot neprofitna organizacija ima možnost, da preseže ozke podjetniške interese po dobičku 
posameznih ponudnikov in da povezuje te posameznike v skupno ponudbo in v skupno ustvarjanje nove vrednosti 
na širšem območju ter v delitvi učinkov med vsemi udeleženci ponudbe turističnih produktov. Lahko prevzame 
vlogo pobudnika in usklajevalca pri vzpodbujanju turističnega razvoja na podeželju, vzpodbujevalca za aktiviranje 
potencialnih turističnih ponudnikov, za nastopanje v interesu kraja ter turističnih ponudnikov skupaj z lokalnimi 
skupnostmi na javnih razpisih in pri organizaciji pomoči za prijavo na razpis. Tipični primer celovitega snovanja 
razvojne strategije podeželja in skupaj z njo tudi strategije razvoja turizma se izvaja v okviru projektov CRPOV, žal, 
pa je še vedno premalo udejanjanja teh razvojnih projektov. 

Analiza prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti delovanja turističnih društev na podeželju 

Prednosti delovanja turističnih društev: 
dobro poznavanje svojih ponudbenih resursov; 
dobro poznavanje razpoloženja ljudi do razvoja turizma na lokalnem nivoju; 
brezplačno angažiranje krajanov za akcije in delovanje; 
združevanje za razvoj turizma zainteresiranih turističnih ponudnikov na lokalnem nivoju; 
zaupanje ljudi v kraju v društveno dejavnost na podeželju; 
izkušnje dobro delujočih turističnih društev z daljšim obdobjem uspešnega delovanja; 
povezanost turističnega društva v območno in republiško turistično zvezo. 

Slabosti delovanja turističnih društev: 
ljubiteljsko delovanje z volonterskim pristopom; 
pomanjkanje ustreznih strokovnih sodelavcev za strateške in dolgoročne razvojne pristope v društvih; 
kronično pomanjkanje finančnih sredstev za izvajanje aktivnosti; 
premajhna promocija in vlaganja v reklamo; 
neuspešnost pri združevanju vseh turističnih potencialov kraja ali območja v skupno ponudbo; 
generacijske prelomnice vodilnih struktur v turističnih društvih; 
nezmožnost prijavljanja na javne razpise. 

Priložnosti za delovanje turističnih društev: 
velike neizkoriščene potencialne možnosti razvoja turizma na podeželju; 
pomanjkanje strokovnih institucij za razvoj turizma na podeželju; 
(deklarativna) podpora razvoju turizma na podeželju s strani države; 
interes domačih in tujih gostov po turizmu na podeželju z doživetji; 
vrsta potencialnih turističnih ponudnikov, ki potrebujejo organizacijsko in koordinacijsko pomoč; 
možnost organizacije številnih in odmevnih prireditev s ciljem ohranjanja šeg in običajev; 
akcije Turistične zveze Slovenije in območnih turističnih zvez za delovanje turističnih društev. 

Nevarnosti za delovanje turističnih društev: 
nezainteresiranost turističnih ponudnikov za skupne akcije; 
premalo akcijsko usmerjena pomoč države pri razvoju turizma na podeželju; 
ovire, ki jih prinaša zakonska regulativa na področju delovanja društev in turizma; 
v nekaterih okoljih premala zainteresiranost prebivalstva za razvoj turizma; 
premajhna povezanost vseh razvojnih potencialov za strateški razvoj turizma na podeželju; 
nezadostno razvita turistična ponudba v manj razvitih, a turistično zanimivih območjih; 
težko izvedljivo stalno sponzoriranje in donatorstvo vedno istih subjektov v kraju. 

Cilji turističnih društev za razvoj turizma na podeželju 
"Kdor ne ve kam, ga vsaka pot pripelje v neznano!" 

Turistična društva si morajo za svoje delovanje in za razvoj turizma na podeželju zastaviti dolgoročne, predvsem 
kvantificirane cilje, da bi mogli skozi čas tudi vrednotiti svoje dosežke in uspehe. Morda se zdi ta zahteva komu 
nepomembna, vendar naj zahtevo potrdi teza, da če nimamo planiranega nobenega cilja, si tudi poti do njega ne 
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moremo izbrati. Vse poti so namreč namenjene k nekemu cilju in tudi v vsakodnevnem življenju si človek nenehno 
postavlja cije in izraža želje, kaj bi v življenju rad dosegel. Kdor nima ciljev, jih tudi doseči ne more. Tako je 
priporočljivo, da si tudi turistično društvo zastavi tri vrste ciljev, in sicer dolgoročne, letne in operativne. Cilji naj 
bodo kvantitativni in kakovostni. Dolgoročni cilji naj bodo posebej jasno izraženi, saj so tem podrejeni kratkoročni, 
letni in šele tem operativni (npr. kvartalni). Med dolgoročne cilje bi bilo smiselno vnesti globalne cilje, ki jih turistično 
društvo na nekem območju želi doseči. 

Naj navedemo nekaj primerov dolgoročnih ciljev kakšnega delujočega turističnega društva na podeželju. 

Primeri kvantificiranih ciliev: 
- v roku enega leta izdelati razvojno strategijo društva in kraja; 
- povečati število članstva za .... %; 
- v strukturi članstva imeti.... % mladih pod 25 leti; 
- v turistični podmladek pritegniti.... otrok; 
- organizirati.... izobraževalnih akcij za krajane; 
- v povprečju organizirati letno .... prireditev in pritegniti.... domačinov in .... gostov; 
- v treh letih vzpodbuditi k turistični ponudbi ....turističnih kmetij, ....gostinskih obratov drugih turističnih 

ponudnikov; 
- v petih letih vzpodbuditi v kraju .... prenočitvenih kapacitet; 
- pritegniti v kraj.... stacionarnih in .... prehodnih turistov oz. gostov; 
- povečati turistični prihodek v kraju za .... % itd. 

Primeri kvalitativnih ciliev: 
- izboljšati videz kraja; 
- urediti "ta in ta" objekt; 
- realizirati kakovostno promocijo kraja; 
- povezati lokalno in okoliško turistično ponudbo v skupni turistični proizvod; 
- raziskati, odkriti in v današnji čas postaviti "to in to" šego, običaj, kulinarično posebnost ali posebnost kraja; 
- podeljevati nagrade zaslužnim za razvoj turizma in videz kraja itd. 

Strategija turističnih društev za razvoj turizma na podeželju 
"Če vem kam, moram tudi vedeti, kako do tja priti!" 

Strategija pomeni določitev poti za uresničitev zastavljenih ciljev ali odgovor, kako cilje uresničiti. Za postavljanje 
strategije je poleg zastavljenih ciljev smiselno uporabiti analizo prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti, 
saj se s strategijo praviloma tudi postavijo akcije, kako prednosti in priložnosti izkoristiti ter kako slabosti odpraviti 
in nevarnosti premagati. V strategiji turističnih društev lahko govorimo o dveh vrstah strategij. Najprej gre za 
strategijo delovanja samega turističnega društva, potem pa za strategijo razvoja turizma na območju, kjer turistično 
društvo deluie. 

Določitev strategije samega turističnega društva je sorazmerno enostavna, vendar se je treba do nje dokopati, jo 
določiti in se v njej poenotiti v članstvu in v kraju. Koncepti strategije turističnih društev so v veliki meri odvisni od 
same stopnje turističnega razvoja kraja, od dosedanje uspešnosti samega turističnega društva in od vizije, kaj želi 
društvo v nekem daljšem obdobju doseči. Ker so naša turistična društva na podeželju prvenstveno usmerjena v 
urejanje krajev, pripravo prireditev in zadovoljevanje turističnih potreb ožjega območja, bi bilo prav, da se taka 
društva pomaknejo za korak naprej in prevzamejo strateško usmerjeno vlogo pospeševalca razvoja turizma za 
širši prostor, kar pomeni tisto pravo usmeritev za pridobivanje pravih turistov iz domovine in tujine, ki bodo koristili 
vse vrste krajevne ponudbe, kar bo pravi prispevek k preobrazbi kraja v turistični kraj in prispevek k prinašanju 
denarja turistov v kraj. Strategija samega turističnega društva se torej nanaša na koncept delovanja društva, ki je 
lahko naravnan na različne strani in v različne aktivnosti. Gre za globalno določitev mesta in vloge turističnega 
društva v kraju in v samem razvoju turizma na določenem delu podeželja. 

Naj navedemo primer strategije nekega turističnega društva, npr.Turistično društvo XY si zastavlja naslednji koncept 
strategije delovanja: 
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- skrb in akcije za lep videz kraja; 
- animacija krajanov za sodelovanje v turistom prijaznem kraju; 
- aktivnosti za določanje skupne razvojne strategije turizma v kraju; 
- povezovanje turističnih in drugih ponudnikov v skupne turistične proizvode; 
- koordinacija priprave in izdaje turističnega promocijskega materiala; 
- organizacija raziskav in obujanja tradicije šeg in običajev, kulinarike in narodopisnih značilnosti kraja; 
- širitev članstva ter pritegovanje turističnega podmladka, ki naj nadaljuje pot v sekcijo turistične mladine in 

kasneje v odraslo članstvo turističnega društva; 
- organizacija izobraževanja turističnih ponudnikov in krajanov za urejenost kraja, za sodelovanje v turističnem 

kraju in za prijazno srečevanje s turisti; 
- organizacija odmevnih prireditev - zanimivih za krajane, okoličane in za turiste; 
- aktivno vključevanje v skupne turistične programe področne ali republiške turistične zveze; 
- organizacija ekskurzij, izletov in zabav za svoje članstvo 
- organizacija izvajanja aktivnosti s pomočjo projekta javnih del itd. 

Druga vrsta strategije, ki jo lahko zastavi turistično društvo pa se nanaša na samo turistično ponudbo kraja in za 
privabljanje turistov v kraj, kjer deluje turistično društvo. To je pomembno še posebej tedaj, če je turistično društvo 
stvarni in prvi vzpodbujevalec ter iniciator turističnega razvoja. 

Strategija je lahko tudi razdelana na podstrategije, kot so: 
- strategija izkoriščanja prednosti in priložnosti; 
- strategija premagovanja slabosti in nevarnosti; 
- strategija izboljševanja kakovosti obstoječe turistične ponudbe; 
- strategija prestrukturiranja v zanimiv in uspešen turistični kraj; 
- strategija vključevanja turistično zanimivih elementov v turistično ponudbo; 
- strategija razvoja novih turističnih elementov; 
- strategija oblikovanja turističnih proizvodov; 
- strategija razvoja ozaveščenosti turističnih ponudnikov in krajanov; 
- strategija vstopanja na trg, reklamiranja in promoviranja ter ohranitve na trgu turistične ponudbe. 

Vloga turističnih društev kot nosilca ozaveščanja prebivalcev podeželja za turizem 

Turistično društvo je v osnovi poklicano, da poleg akcij urejanja kraja za prijazno počutje gostov izvaja tudi ozaveščanje 
prebivalcev podeželja za turizem, turistično ponudbo kot poslovno priložnost za to usposobljenih ljudi in za prijazen 
odnos do turistov na vseh področjih delovanja kraja ali srečevanja s turisti. Ni rečeno, da je stališče krajanov do 
turizma poenoteno z vodstvom turističnega društva.Tudi ni rečeno, da se ljudje zavedajo, daje lahko turistična 
ponudba izziv za kraj, poslovna priložnost za marsikoga ali pa vsaj razlog za lepo urejanje celotnega kraja in širše 
okolice, v kateri se bodo tudi sami bolje počutili. Pa tudi tam, kjer je vse to že poenoteno, je še vedno veliko 
možnosti izboljšanja ozaveščenosti ponudnikov in krajanov. Posebno pozornost je treba posvetiti tudi ozaveščanju 
turističnih ponudnikov, ki so prepričani, da počnejo vse prav, vendar po dejstvu, da ni nič tako dobro, da ne bi moglo 
biti še boljše, je tudi tu še vedno dovolj odprtih vprašanj, ki se jih da s skupnimi akcijami izobraževanja in vzpodbujanja 
bistveno izboljšati. Še posebej je v turističnih društvih treba stremeti in vztrajati na tem, da posamezne turistične 
ponudnike prepričamo za skupne akcije, kjer se porazdelijo naloge in, seveda, tudi korist. Prav pri ponudbi turističnih 
produktov večih ponudnikov, ki pritegnejo goste, bi morali biti zainteresirani vsi, turistično društvo pa lahko opravi 
tisto pomembno vlogo ozaveščevalca in koordinatorja v premagovanju nam tako k srcu prirasle individualnosti. 

Vloga turističnih društev pri vključevanju in delovanju mladih na področju turizma 
"Kar mladi človek vzljubi, to tudi v življenju počne!" 

Turistično društvo lahko na nevsiljiv in za mlade zanimiv način vzpodbuja vključevanje in delovanje mladih v 
turizmu. Če je med turističnim društvom in osnovno šolo vzpostavljen dober odnos, se lahko tako v okviru rednega 
šolanja, predvsem pa prek obšolskih dejavnosti in raznih projektnih dnevov ter šole v naravi na izjemen način 
navdušijo mladi za spoznavanje in delovanje na turističnem področju. 
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Zato bi bilo treba pred vsakim šolskim letom izdelati v sodelovanju med šolo in turističnim društvom letni program 
dela na področju razvoja turizma, spoznavanju domačega kraja in njegovih za turizem pomembnih elementov, kar 
se lahko izvaja pri pouku zemljepisa, zgodovine, spoznavanja narave, pri slovenščini in še kje. Organizira se lahko 
turistični krožek z mentorjem, ki je dobro seznanjen z obstoječo in potencialno turistično ponudbo, občasno se 
lahko organizirajo projektni dnevi na temo o turizmu v kraju ali na teme povezane s turizmom. Ne nazadnje lahko 
šole s svojimi dejavnostmi kot so pevski zbori, igralske in glasbene skupine, ročnodelski, gospodinjski krožki in 
vrsta drugih, aktivno nastopajo pri raznih turističnih akcijah in prireditvah v kraju in zunaj njega, s čimer se otroci 
zopet na posreden način spoznavajo s turizmom in s turisti in tako postopoma gradijo svojo podobo o turizmu, 
razvijajo veselje do turistične dejavnosti; tako se ozaveščajo jutrišnji delavci v turističnem društvu ali vsaj turizmu 
prijazni krajani. Ob tem pa mora turistično društvo najti stalni kontakt z mladimi, da zna pritegniti k akcijam in da jih 
zna za njihovo sodelovanje kdaj tudi nagraditi ali vsaj javno pohvaliti. Nasploh je priporočljivo, da TD uporabijo 
napotke iz programa TZS 1999 za delo z mladimi in se sama vključujejo v projekte z mladimi. 

Vloga turističnega društva kot povezovalca turističnih ponudnikov na podeželju 

Dejstvo je, da vsak turistični ponudnik skrbi prvenstveno za svojo uspešnost in učinkovitost. Ob tem pogosto ne 
vidi, da bi v skupni akciji lahko iztržil še več, saj bi mu bila tedaj zagotovljena večja udeležba gostov. Ob zadostnih 
akcijah ozaveščanja turističnih ponudnikov bi morali doseči premagovanje stalnega strahu ponudnikov pred 
konkurenco v neposredni bližini in spoznanje, daje konkurenčni boj možno nadomestiti tudi s sodelovanjem. Za 
učinkovito delovanje na turističnem področju je namreč povezava vseh turističnih ponudnikov nujno potrebna, saj 
se trendi potreb turistov vse bolj nagibajo k pestrosti raznovrstne ponudbe in k nepozabnim doživetjem. 

Ob snovanju turističnih produktov in ob oblikovanju scenarijev posameznih prireditev večjega pomena lahko turistično 
poveže vse sodelujoče in je torej povezovalec, usklaievalec in organizator. 

Vloga turističnega društva kot organizatorja prireditev na podeželju 

Praviloma je večina prireditev na krajevnem nivoju v domeni društev, ki znajo pritegniti prebivalce za akcije in 
pomoč v izvedbi posamezne prireditve. To so lahko turistična in gasilska društva, društva krajanov ipd. Če gre za 
prireditve na področju turizma, ki naj bi pritegnile poleg krajanov predvsem ciljno skupino turistov, je prav turistično 
društvo poklicano za organizatorja takih prireditev, v izvedbo pa pritegne krajane in turistične ponudnike, ki so 
usposobljeni predvsem za ponudbo hrane in pijač. Prav je, daje turistično društvo nosilec prireditve, njen prijavitelj, 
organizator in koordinator izvedbe, saj je to najboljša priložnost za uspevanje pri nalogi povezovanja lokalnih 
faktorjev pri takih prireditvah. 

V času sprejemanja Zakona o društvih je bilo veliko dilem v zvezi s pridobitno dejavnostjo društev, a končno je 
prevladala teza, daje društvo sicer nepridobitna organizacija, ki se pa lahko ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo, 
vendar se morajo rezultati pridobitne dejavnosti dosledno namenjati za vlaganja v društvu. 

Vloga turističnega društva kot ohranjevalca naravne, kulturne in etnološke dediščine podeželja 
"Dediščina je bogastvo za ustvarjanje bodočnosti!" 

Izjemno pomembna vloga turističnega društva je v ohranjanju naravne in kulturne ter raznovrstne narodopisne 
dediščine podeželja in v nuđenju te dediščine turistom, popotnikom in drugim zainteresiranim. Turistično društvo 
naj v svojih programih posveča posebno skrb ohranjanju dediščine. Semkaj sodijo naravne, kulturne, kulinarične in 
druge znamenitosti, ki se odkrivajo iz pozabe. Tako dediščino je možno odkrivati prek samega članstva turističnega 
društva ali prek krajanov, drugih poznavalcev izročila in strokovnih institucij z raziskovanjem, odkrivanjem in 
povzemanjem tega narodnega bogastva, ki ga lahko ponuja kot temeljno sestavino turistične ponudbe kraja. Semkaj 
sodijo posebnosti v naravi (npr. doline, jame, osamelci ipd.), kulturno zgodovinski in sakralni objekti (gradovi, 
cerkve, kapele, pomniki zgodovine ipd), dendrološki spomeniki (stara drevesa), kulinarične posebnosti (babičini 
recepti), posebne pijače po starih receptih, šege in običaji, narodne noše, narodni plesi ipd. 
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Vloga turističnega društva pri oblikovanju turističnih proizvodov 

Ključno vlogo lahko turistično društvo ob zadostnem umevanju tega pojma sodobne turistične ponudbe odigra kot 
iniciator, koordinator in organizator snovanja, povezovanja in trženja takega produkta. Težko bi pričakovali, da bi 
takšno nalogo na podeželju lahko opravil kdo drug. So primeri, ko se takšne naloge loti kdo izmed turističnih 
ponudnikov, vendar so tedaj vsi sodelujoči v dokaj podrejenem položaju, česar pa nihče v skupnem produktu ne 
želi. Prav zato so poklicana turistična društva, da razmislijo, kaj je lahko turistični produkt, kako ga izoblikovati v 
samostojno ponudbo in na kakšen način ga tržiti. 

Potrebe in možnosti lokalnih, regionalnih, državnih in mednarodnih povezovanj 

Za kakršnokoli resnejše delo na področju turizma je nujno nastopanje v širšem prostoru kot je domači kraj, tako na 
področju oblikovanja ponudbe, kakor na področju pridobivanja resursov za uspešnost razvoja turizma, kot so kadri, 
znanje, denar in gostje. Zato mora imeti turistično društvo vedno v načrtu možnosti za povezovanje na lokalnem, 
regionalnem in državnem ter mednarodnem področju. In kakšne so te možnosti? 

Na lokalnem območiu ne bi smelo biti nobenih ovir, potrebna je le dobra volja, sprejemanje vloge sodelovanja in 
trden predhodni dogovor o aktivnostih, nalogah in zadolžitvah posameznega udeleženca ter vnaprejšnji dogovor o 
delitvi izplena in rizika. Tu gre predvsem za povezovanje znotraj kraja in širše lokalne skupnosti, kot je občina ali 
ožje območje nekaj občin na geografsko zaključenem območju. Povezava je predvsem med turističnimi ponudniki 
in društvi na nivoju občine, domačih večjih turističnih nosilcev (npr. Terme Zreče ali Atomske toplice) in nastajajočih 
tako imenovanih lokalnih turističnih organizacij (LTO). 

Na regionalnem območju so možnosti predvsem v sodelovanju z regijskimi organizacijami in združenji, kot so, 
npr., območna turistična zveza, nastajajoča regionalna turistična organizacija in druge regionalne organizacije, ter 
s profesionalnimi organizatorji večjih prireditev. 

Na državnem nivoju se turistična društva lahko in morajo povezovati pri skupnih turističnih projektih, ki jih snuje, 
vodi in koordinira Turistična zveza Slovenije. V ta sklop še sodi sodelovanje turističnih društev pri državnih projektih 
razvoja turizma, pri projektih CRPOV in vinsko turističnih cest, akcijah Sekretariata za turizem pri Ministrstvu za 
malo gospodarstvo in turizem, Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije, sodelovanje s Kmetijsko 
pospeševalno službo, Centrom za promocijo turizma Slovenije, Pospeševalnim centrom za razvoj malega 
gospodarstva, Podjetniško svetovalno mrežo, Združenjem turističnih svetovalcev Slovenije idr. 

Turistična društva na obmejnih območjih imajo veliko možnosti mednarodnega sodelovanja in povezovanja pri 
organizaciji prireditev s ciljem druženja ljudi z obeh strani meje, kar je še posebej zanimivo na območjih z narodnostno 
mešano populacijo prebivalstva. Širše mednarodno sodelovanje pa je možno tudi z akcijami pobratenja s sorodnimi 
društvi v tujini in pa pri sodelovanju v mednarodnih razvojnih projektih (npr. projekti Phare). Sodelovanje v mednarodnih 
razvojnih projektih prinaša praviloma tudi možnosti sofinanciranja iz mednarodnih sredstev, kar je, seveda, ob 
razumevanju lokalnih in državnih organov za domači finančni delež pri dobrih razvojnih projetih smiselno izkoristiti. 

Možnosti pridobivanja finančnih sredstev predvsem za razvojne projekte, ki obetajo razvoj turizma na podeželju, je 
kljub občutku da so te izjemoma majhne, vendarle nekaj, le da jih je treba nenehno agresivno iskati. Turistično 
društvo kot samostojni pravni subjekt neprofitnega značaja pa ima možnosti nastopanja na javnih razpisih, čeprav 
so te možnosti zaenkrat dokaj skromne. Če pa si bo društvo uspelo pridobiti status javnega pomena, potem padejo 
poslednje ovire za tovrstno prijavljanje na razpise. 

Položaj turističnih društev v vlogi javnih društev 

Zakon o pospeševanju turizma določa v svojem 43. členu, da lahko turistična društva, ki so člani lokalne turistične 
organizacije ali nacionalne turistične organizacije in so vključena v aktivnosti teh organizacij, pridobijo ob soglasju 
občine in ob mnenju Turistične zveze Slovenije status društva, ki deluje v javnem interesu, če namen njegove 
ustanovitve in delovanje presega interese članov. 
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Merila za določitev podrobnejših pogojev pa so: 
- izvajanje aktivnosti društva na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 
pospeševanja turizma; 

- aktivnosti pri ohranjanju kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja; 
- aktivnosti društva na področju olepševanja krajev na turističnem območju; 
- organiziranje in usklajevanje prireditev; 
- izvajanje aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem; 
- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti v kraju; 
- sodelovanje društva pri aktivnostih lokalne turistične organizacije. 

Menimo, da bi morala po takšnih določilih zakona vsa turistična društva pridobiti tudi status društva, ki deluje v 
javnem interesu. Pri tem pa je treba turistična društva opozoriti, da lokalne in regionalne turistične organizacije niso 
zaživele in da še tudi podrobni pogoji niso povsem določeni. 

Turistična društva in njihov materialni položaj 
"Težko je delati z denarjem, kako šele brez njega!" 

Že v uvodnih poglavjih je bilo ugotovljeno in o tem pričajo tudi vse razprave predstavnikov turističnih društev, da je 
materialni položaj turističnih društev dokaj klavrn, nesistematičen in prepuščen iznajdljivosti vodstev društev. Pa 
če se ta vodstva še tako znajdejo, za kakršne koli resne razvojne projekte denarja ni. Sedaj so sredstva za 
delovanje turističnih društev sestavljena iz članarin, sponzorstev in donatorstev, ki so v kriznem obdobju in ob 
nestimulativni davčni politiki vse bolj pičla ter redkih in majhnih dotacij občin in/ali turističnih območnih zvez. 
Glavna finančna sredstva si zdaj turistična društva pridobivajo z organizacijami prireditev, kjer pa je v zadnjem 
času vse več problemov v zvezi z zakonsko regulativo na področju gostinske ponudbe na javnih prireditvah. 

Vsekakor bo treba v bodoče financiranje turističnih društev, ki si posebej prizadevajo za razvoj turizma na podeželju, 
vnesti novitete in sistemsko rešitev, ki je možna v participaciji pri turistični taksi in pri participaciji iz članarin 
lokalnim turističnim organizacijam. Tam, kjer je turistično društvo gonilna sila stvarnega razvoja turistične dejavnosti 
na podeželju, pa bo treba več sredstev za taka društva predvideti tudi v občinskih proračunih, kjer taka društva 
delujejo. 

Med materialni položaj društev štejemo tudi premoženje v obliki stvari, saj nekatera društva posedujejo kakšen 
svoj prostor ali vsaj opremo. Kjer so taki primeri, je treba s tem premoženjem čim racionalneje gospodariti in si z 
izvajanjem dejavnosti z njimi ali tudi z izposojo, pridobivati sredstva za njihovo vzdrževanje in širitev. Tu velja 
opozoriti na praviloma velik delež prostovoljnega dela in prispevkov v materialu ali denarju s strani članstva 
društev in simpatizerjev, kar je treba v društvu vselej ovrednotiti, prostovoljnežem in darovalcem izkazati zahvalo, 
sredstva pa racionalno uporabiti in plemenititi ter dosledno preprečevati kakršen koli poskus divjega zasebnega 
lastninjenja. 

Potrebni ukrepi države, institucij in turističnih združenj za uspešnejše delovanje turističnih društev pri 
razvoju turizma na podeželju 
"Le v urejenih okoljih se rojevajo uspehi!" 

Za uspešnejše in urejeno poslovanje turističnih društev v takšnem položaju in vlogi, kot jo pričakujemo za društva, 
ki si posebej prizadevajo za razvoj turizma na podeželju in za možno udejanjanje razvoja turizma na podeželju, bo 
potrebno še kar nekaj ukrepov države in dobro servisiranje takih društev s strani strokovnih institucij in turističnih 
združenj. Posebno vlogo pri tem naj bi imele povezave med turističnimi društvi in nastajajočimi lokalnimi turističnimi 
organizacijami, saj predpostavljamo, da mora priti ravno med tema dvema subjektoma na podeželju do popolne 
simbioze in pristnega medsebojnega sodelovanja. 

Država naj poskrbi za pogoje nemotenega in razvojno usmerjenega delovanja turističnih društev, naj podpira njihovo 
delovanje z možnostmi vključevanja na javne razpise in naj dokončno uredi izvirne prihodke, kot so delež iz 
turistične takse in članarine lokalni turistični organizaciji. Država naj tudi uredi pogoje in omogoči delovanje regijskih 
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turističnih zvez s ciljem povezovanja turističnih društev in turističnih ponudnikov v oblikovanje regijsko oblikovanih 
turističnih proizvodov, usklajevanja med različnimi interesi v regiji in medregijskega usklajevanja. 

Turistično združenje pa naj tako kot doslej pripravlja skupne nacionalne projekte, daje usmeritve društvom, intenzivno 
sodeluje pri posredovanju z državo in vsemi vladnimi ter nevladnimi institucijami za urejanje možnosti razvoja 
turizma na podeželju. Naslednja naloga področnih in republiške turistične zveze je intenzivno vzpodbujanje nastajanja 
novih turističnih društev v turistično zanimivih okoljih podeželja, kjer društvene dejavnosti še ni. 

Področne turistične zveze naj skupaj z drugimi turističnimi institucijami prisluhnejo turističnim društvom pri njihovih 
razvojnih konceptih in jim pomagajo pri uresničevanju le-teh, hkrati pa naj bodo tudi sami iniciatorji oblikovanja širših 
turističnih proizvodov, povezovalci turističnih društev in drugih turističnih udeležencev v ponudbi, snovanju in izvedbi 
takšnih proizvodov. V popolnosti je potrebno aktivirati doslej daleč premalo v razvoj turizma vpete strokovnjake s 
področja turizma in podjetništva, kot je Svetovalna mreža pri Pospeševalnem centru za razvoj malega gospodarstva 
in Združenje turističnih svetovalcev Slovenije, ki so se namensko usposabljali za tovrstno razvojno pomoč. 

GIZ RTIM, ki izvaja projekt Usposabljanja za trženje v turizmu, je zasnoval poslovno zamisel, kako bi ohranili vse 
prek javnih del angažirane mlade turistične delavce in v sklopu tega projekta organizirane in že delujoče turistične 
pisarne. Zato bi bilo treba z idejo seznaniti vse odločujoče faktorje na državnem in občinskih nivojih ter idejo 
razdelati do operativnosti in jo podpreti. 

Država in občina naj imata več razumevanja za sofinanciranje razvojnih turističnih projektov, še posebej tedaj, ko 
se lokalni faktorji neposredno dogovorijo za kakšno možnost mednarodnega financiranja. Razvojnim skladom in 
drugim ponudnikom finančnih sredstev bi bilo smiselno priporočiti, da bi bila finančna sredstva in razpisi zanje 
določeni tako, da bi se nanje lahko prijavljala tudi turistična društva, če so nosilci nekih razvojnih programov. 

Priporočila za uspešno delovanje turističnih društev pri razvoju podeželja 

Turističnim društvom na podeželju priporočamo, da: 
sistematično analizirajo svoje dosedanje delovanje in svoj prispevek k razvoju turizma na svojem podeželskem 
območju; 
inovirajo in zapišejo svoje cilje ter strategijo delovanja s posebnim poudarkom na stvarnem razvoju turizma 
na svojem območju, zaradi povečevanja prihoda turistov iz Slovenije in iz tujine; 
izvedejo inventuro in analizo tistih turistično zanimivih elementov, ki doslej še niso v funkciji turizma; 
vzpodbujajo urejanje elementov za vključitev v turistično ponudbo; 
v svojih okoljih vzpodbujajo raziskave šeg, običajev ter kulinarike in jih vključujejo v turistično ponudbo; 
pristopijo k oblikovanju svojih turističnih proizvodov in se vključijo v širše povezave območnih turističnih 
proizvodov; 
prevzamejo iniciativo za razvojne programe CRPOV, če jih še ni ali pa iniciativo za njihovo realizacijo, če so 
razvojni programi izdelani; 
se intenzivno vključijo v aktivno delovanje vinsko turističnih cest tista TD, kjer te ceste potekajo; 
intenzivirajo sodelovanje s šolami za razvoj turističnega podmladka, ki ga naj po izstopu iz šole poskušajo 
organizirati v turistične mladinske sekcije in si s tem priskrbijo kontinuiteto ozaveščenega članstva; 
se organizirajo tako, da bodo lahko konkurirala na javne razpise za razvojna sredstva; 
razvijajo koncept delovanja svojih letnih programov, tako da bo udeleženih vse več dejanskih turistov iz 
Slovenije in po možnosti iz tujine. 

* 

Izzivi za razpravo namesto zaključka 

Naj navedemo namesto zaključka nekaj izzivov in vprašanj za razpravo o položaju in vlogi turističnih društev pri 
razvoju turizma na podeželju: 

-Trditve, teze in usmeritve, ki jih navajamo v referatu in ki posebej zadevajo državo ter njene institucije ovrzite, 
spremenite in dopolnite s svojimi pogledi ter izkušnjami ali jih potrdite! 
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-Ali se strinjate s trditvami o pomanjkljivostih, ki jih država še ni uredila, da bi lahko turistična društva na podeželju 
bolje delovala? 
-Kaj lahko stori državni svet za izboljšanje delovanja turističnih društev na podeželju? 
-Ali so tu predlagane usmeritve, cilji in strategije primerni in skladni s smernicami in pričakovanji delovanja turističnih 
društev? 
-Kaj lahko stori državni svet za pospešitev in uveljavitev turističnih društev na podeželju, da bodo le-ta resnični 
motor razvoja turizma na podeželju? 
-Kako priti do denarja za razvojne programe na podeželju, tudi prek turističnih društev? 
-Ali menite, da je tu zastavljeno potrebno podporno okolje možno aktivirati ter ponuditi v pomoč turističnim delavcem? 
-Kaj storiti, da si večina turističnih društev pridobi status javnega delovanja? 
-Kaj bi še predlagali vladi, parlamentu in državnim institucijam, da naj storijo za boljše pogoje društvenega delovanja 
na področju razvoja turizma? 

Zaključno pojasnilo 

In zakaj toliko poudarjamo vseskozi poseben pristop k razvoju turizma na podeželju prek turističnih društev? 
Dejstvo je, da imajo mesta in turistično razvita območja profesionalne strokovne službe in institucije, česar pa 
celotno podeželje ne bo imelo nikoli. In še en razlog je v takšnem konceptu. Na najbolj pristen način se lahko 
pritegnejo krajani v aktivno delovanje za razvoj turizma mnogo prej prek društvene dejavnosti kot prek kakršne koli 
institucije. 

Poudarki iz referata 

Nekaj problemov razvoja podeželja, 
ne moremo razmišljati o razvoju turizma na splošno, 
podeželje je še zapostavljena in neizkoriščena turistična entiteta, 
izginjanje slike slovenske podeželske kulturne pokrajine, 
kadrovska problematika podeželja in ozaveščenost, 
problematičnost obmejnih območij, 
pomanjkanje turističnih društev na nerazvitih območjih, 
mnoštvo neodkritih elementov potencialne turistične ponudbe (objekti, predmeti, šege, itd.), 
družbeni zavorni elementi (zakonodaja, sistematična razvojna pomoč, financiranje naložb ipd.), 
podeželje kot turistično območje (morje in jezera, gore, mesta, zdravilišča, podeželje). 

Sedanji položaj TD 

Delovanje po Zakonu o društvih, 
brez statusa javnih društev, 
250 TD, 5.000 aktivnih, za turizem angažiranih krajanov, 
TD, skorajda edini pospeševalec turizma, 
delovanje za potrebe ožje okolice, 
slabi materialni pogoji, 
brez razvojnih in strateških usmeritev, 
slabo širše povezovanje itd. 

Vloga in mesto TD v razvoju turizma na podeželju 

Druženje in delovanje ljubiteljev turizma, 
pospeševanje in usklajevanje razvoja turizma, 
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naloge TD, 
TD in osveščanje krajanov, 
osveščanje turističnih ponudnikov, 
osveščanje krajanov, 
TD in vključevanje ter delovanje mladih ("Kar mladi človek vzljubi, to tudi v življenju počne!"), 
turistični podmladek vTD in na šolah, 
intenzivno in usmerjeno sodelovanje TD s šolami, 
nagrajevanje mladih, 
TD kot povezovalec turističnih ponudnikov, 
preseganje interesov posameznega ponudnika, 
skupno oblikovane akcije, 
skupni učinek, 
TD kot organizator prireditev, 
skrb za množičnost, 
TD snovalec, koordinator, prijavitelj, organizator, 
priložnost za dolgoročno povezovanje turističnih ponudnikov, 
TD in ohranjanje naravne, kulturne in etnološke dediščine podeželja, 
raziskovanje kulturne dediščine, 
obnavljanje šeg in običajev, 
povezovanje z lastniki naravnih, zgodovinskih, sakralnih in drugih spomenikov, 
organizacija ponudbe naravne dediščine, 
TD kot nosilec oblikovanja turističnih proizvodov, 
definicija turističnega proizvoda, 
turistični proizvod je splet podjetij, ki ponujajo turistične storitve, komplementarnih in podpornih dejavnosti, 
turističnih privlačnosti, infrastrukture, naravnih danosti in družbeno-ekonomskih dejavnikov, lociranih na 
istem zaokroženem območju, 
- turistični produkt kraja in širše okolice, 
vloga TD pri povezovanju lokalnih, regionalnih, državnih in mednarodnih dejavnikov, 
TD kot javno društvo, 
TD in njihov materialni položaj ("Težko je delati z denarjem, kako šele brez njega!"), 
članarina, delež turistične takse, delež iz članarin LTO, občinske dotacije, nepovratna sredstva prek razpisov, 
mednarodna razvojna sredstva itd., 
premoženje društev. 

Potrebni ukrepi za razvoj podeželja, države in državnih inštitucij ter turističnih združenj 

podpora delovanja, možnost prijav na razpise, pomoč državnih institucij, mrež svetovalcev (primer: Posočje 
in projekt GIZTUR), turističnih združenj, pomoč TD pri povezovanjih v mednarodne projekte in povezave idr. 

Priporočilo: večji poudarek v državni in finančni pomoči izvedbenim projektom VTC, CRPOV, PHARE ipd. 

Nekaj izzivov za razpravo 

Pripombe, dopolnitve, nestrinjanje, ipd.. 
Trditve o pomanjklivostih države. 
Kaj lahko stori državni svet za izboljšanje delovanja turističnih društev? 
Kako priti do denarja za pospešeno delovanje turističnih društev na razvojnem področju? 
Ali je možno bolje aktivirati podporno okolje (svetovalne službe)? 
Kaj storiti za hitrejše pridobivanje statusa javnega društva? 
Kaj predlagati vladi, parlamentu in državnim institucijam (npr. skladom)? 
Druge sugestije, dopolnitve in priporočila. 
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Gradivo turističnih društev pripravljeno za posvet Turistična društva na podeželju, Žalec, 1999. 
World Travel & Tourism Council - povzetek v Večeru, 1998. 
Anketa o tujih turistih v RS v poletni sezoni 1994 Zavod RS za statistiko, Ljubljana, 1995. 
Franjo Šauperl, mag. Milan Krišelj in Milena Kulovec: Stanje, problemi in perspektive razvoja turizma na podeželju, 
TZS, Loče, 5.10.1998. 

mag. Helena Šolar in mag. Marko Prem, Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za 

prostorsko planiranje 

PROSTORSKE MOŽNOSTI IN POGOJI ZA RAZVOJ TURIZMA NA PODEŽELJU 

Prispevek obravnava opredelitev in odnos do podeželja v Sloveniji, mednarodno uveljavljene smernice prostorskega 
razvoja podeželskih območij, prostorske možnosti razvoja turizma na podeželju (značilnosti, potenciali), zasnovo 
turizma na podlagi naravne primernosti in izgrajene turistične infrastrukture s poudarkom na zasnovi turizma na 
podeželju ter širši pomen turizma za razvoj podeželja. 

Pojma podeželje in turizem 

V terminološkem in pravno formalnem smislu je pojem podeželje relativno slabo opredeljen. "Podeželje označuje 
območja zunaj mest, katerih značilne poteze so manjša gostota prebivalstva, prevlada kmetijske in gozdarske 
dejavnosti, čeprav to ne pomeni tudi prevlade kmečkega prebivalstva, navezanost precejšnjega dela nekmetijskih 
dejavnosti na kmetijsko pridelavo in kmečko prebivalstvo, počasnejša rast prebivalstva, preprostejša socialna 
slojevitost, tesnejše zveze med ljudmi, večja tradicionalnost in praviloma manjša naselja z nižjimi stopnjami 
centralnosti" (Kladnik). Tudi razmejitev med mestom in podeželjem je precej nedorečena in v pravnem sistemu 
Slovenije ne obstaja. Zaradi razvoja urbanizacije in načina življenja, zlasti mestnega, ki se prenaša na tradicionalno 
podeželje, so razlike med njima vedno bolj zabrisane. V primerjavi z zelo urbanimi okolji razvitega sveta bi Slovenijo, 
razen največjih mest, lahko v celoti opredelili kot podeželje. Razlikovalne so, seveda, funkcije, ki jih mesta imajo 
in so samo njim lastne. 

Turizem je prav tako zelo širok pojem, vendar ga v povezavi s podeželjem v tem prispevku razumemo kot eno od 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Nimamo v mislih turistične infrastrukture, kot so smučišča, hoteli in veliki apartmajski 
kompleksi, čeprav so tudi na podeželju, ampak tako obliko turistične ponudbe in infrastrukture, ki je še znotraj 
obsega obvladljivosti posamezne kmetije ali skupine kmetij. Razumemo jo v povezavi s kmetijsko dejavnostjo na 
kmetiji. To je lahko ponudba, ki jo poznamo pod nazivom turizem na kmetijah (prenočišča, hrana, dodatne dejavnosti 
povezane s kmetijstvom, posebne oblike rekreacije) ali pa, na primer, danes popularne vinske ceste in podobno, ki 
na določenem območju povezujejo posamezne vinogradnike, ki razvijajo dopolnilne dejavnosti. 

Oblike blagega turizma, kamor spada tudi turizem na kmetijah, vedno bolj privlačijo turiste, ki so naveličani hrupa 
in hitrega življenjskega tempa. Vloga turizma na kmetijah je dvojna. Je ena izmed turističnih panog, ki pripomore k 
večjemu turističnemu dohodku države, in dejavnost, ki močno vpliva na razvoj in ohranitev podeželskega prostora. 
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Zakaj potreba po razvoju turizma na podeželju? 

Najpomembnejši dejavnosti, ki vplivata na pojavnost kulturne krajine sta kmetijstvo in gozdarstvo zaradi načina 
udejanjanja v prostoru in tudi zaradi obsega površin, ki jih pokrivata. Podeželje postaja vedno bolj tudi prostor za 
bivanje, delo in rekreacijo, ker je privlačnejši zaradi prisotnosti narave in kulturnih vrednot v prostoru. Podeželska 
naselja so opremljena z novimi funkcijami. Te so po eni strani posledica višjega osebnega in družbenega standarda 
ter izboljšanega bivalnega okolja, hkrati pa postaja vse bolj očitno, da kmetijstvo ni več edina dejavnost, ki na 
podeželju ustvarja dohodek. V podeželskih naseljih se namreč širijo obrtne in proizvodne dejavnosti ter turizem. 

Kmetijstvo v Evropi in tudi pri nas je v času velikih sprememb. Zaradi globalizacije, presežka pridelkov in tudi 
vedno večjih okoljevarstvenih zahtev, se kmetijska politika EU reformira. Podpore kmetijstvu za pokrivanje razlik 
v ceni na svetovnem trgu se vse bolj zmanjšujejo in velike površine prvovrstnih kmetijskih zemljišč po Evropi se 
opuščajo. Podeželje se zaradi tega vedno bolj spreminja. Poleg specializiranih, velikih kmetijskih kompleksov, ki 
imajo perspektivo konkurirati na svetovnem trgu, se druge kmetije poskušajo ohranjati z dopolnilnimi dejavnostmi 
in pospeševanjem diverzifikacije kmetij. Kmetije tako vedno več prihodka pridobivajo tudi iz dejavnosti, ki niso 
direktno kmetijske.Turizem je ena od teh priložnosti. 

Tudi v Sloveniji je proces preoblikovanja in sprememb v kmetijstvu neizbežen.To bo na eni strani pustilo precejšnje 
spremembe v kmetijskem sektorju samem, saj bo zahtevalo prilagoditev pridelave svetovnim standardom in svetovni 
konkurenci, po drugi strani bo zaradi tega prišlo do velikih prostorskih sprememb. Te bodo pri nas vidne v izgubi 
velike krajinske pestrosti in bogastva vzorcev kmetijske rabe prostora. Preobrazba prostora, kulturne krajine, ki jo 
vzdržuje kmetijstvo, bo zaradi tega prinesla poleg izrazitega zaraščanja, tudi posodabljanje in spremembo značilnih 
oblik kmetijske rabe prostora. Odgovornost za izgubo nacionalne prostorske identitete je zelo velika, zato je 
potrebna še posebna skrb za ohranjanje in vzdrževanje kmetijstva in kulturne krajine. Spodbujanje dopolnilnih 
dejavnosti in diverzificiranje kmetijstva tudi z razvojem turizma na kmetijah je s tega vidika zelo pomembno. Lahko 
prispeva k zagotavljanju zadostne ekonomske osnove za kvalitetno življenje. 

V mnogih evropskih deželah so že prisluhnili tem trendom. Upoštevajo jih agrarna politika Evropske skupnosti in 
agrarne politike zahodnoevropskih držav. Kmete spodbujajo, da si poiščejo alternativne.vire dohodka in sočasno 
pomagajo pri razvoju turizma na podeželju, ki ga vidijo predvsem kot eno od poti k splošnemu razvoju podeželja. 
Če želimo razvijati turizem na podeželju in pozitivno vplivati na splošni razvoj podeželja, moramo v največji meri 
ohraniti aktivno kmetijsko krajino, saj je le taka privlačna za turiste. Turizem na kmetijah pri tem igra veliko vlogo. 
Vklaplja se namreč v obstoječo poselitveno strukturo in vzbuja interes za kmečko dediščino (tradicionalne kmetije 
in historične znamenitosti v kmečkem okolju). Po drugi strani omogoča kmečkemu prebivalstvu dodaten dohodek 
in večjo socialno varnost. Pripomore, da ljudje ostanejo na podeželju, kmetujejo in negujejo kulturno pokrajino ter 
ji dajejo tisto podobo, ki po pričakovanju turistov in turističnih delavcev tvori osnovo turističnega prometa. 

Odzivi na procese na podeželju 

Celotna Evropa je v hitrem procesu spreminjanja demografske slike, poselitvenih vzorcev, načina dela in preživljanja 
prostega časa, kar vse zahteva ustrezne ukrepe in posebno obravnavo, kot to poudarjajo tudi dokumenti EU in 
Sveta Evrope. 

Perspektive evropskega prostorskega razvoja (European Spatial Development Perspective; ESDP), ki so krovni 
dokument na nivoju EU za usmerjanje prostorskega razvoja, ugotavljajo spremenjeno vlogo in funkcije podeželja. 
Vedno manjši je pomen kmetijskega sektorja v gospodarskem smislu za podeželje, zato predlagajo diverzifikacijo 
kmetijskega sektorja in uvajanje alternativnih dejavnosti, ki bodo omogočale tudi ohranjanje kulturne krajine in 
okolja. Pri tem poudarjajo pomen naravnih in kulturnih vrednot ter raznovrstnost krajine. Izpostavljen je njihov 
pomen za turizem, za razvoj aktivnih počitnic in preživljanje prostega časa. Kulturna krajina predstavlja izraz 
človekovega odnosa do narave, zapis zgodovine in je pomembna za ohranitev nacionalne identitete. Napori, potrebni 
za njeno ohranjanje, morajo služiti lokalnim skupnostim in prebivalcem, tako da ne preprečujejo ali ovirajo razvoja, 
vendar skladno s širšimi interesi družbe zagotavljajo kvaliteto življenja na vseh področjih. Prav zato so kulturne 
krajine lahko pomemben gospodarski potencial za razvoj turizma in drugih dejavnosti. 
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Vodilna načela za vzdržni prostorski razvoj evropskega kontinenta, ki ga pripravlja Svet Evrope (Guiding Princi- 
ples), podobno obravnavajo ruralna območja. Glavni cilj je s prostorskim planiranjem in drugimi instrumenti 
posameznih resorjev oživiti ta območja in pospeševati konkurenčnost. Tudi konvencije, ki so v pripravi pri Svetu 
Evrope, na primer, Evropska Konvencija o gorskih območjih, Evropska konvencija o podeželju in Evropska krajinska 
konvencija na podoben način ugotavljajo pomen in vlogo podeželja ter potenciale za razvoj. 

Na podeželju je potrebno zagotavljati širok razpon storitev in proizvodnih dejavnosti ter ustvariti nove ekonomske 
temelje, ki so uglašeni z ohranjanjem kulturne krajine in narave ter z ohranjanjem in razvojem funkcionalnih, 
ekoloških in estetskih potencialov tega prostora. Med mestom in podeželjem je treba okrepiti sožitje in partnerstvo 
v prostorskem, gospodarskem in kulturnem smislu, da bi lahko prevzelo breme revitalizacije. Ustvarjati je treba 
pogoje za sodelovanje in komplementarnost med podeželskimi mesti. Razvoj podeželja je sestavni del regionalnega 
razvoja kot celote. Zato je treba ustvarjati pogoje za čimbolj koordinirano delovanje posameznih ministrstev na 
vseh področjih, ki zadevajo razvoj podeželja (MKGP, MOP, MTDG, MEOR). 

Potenciali slovenskega prostora za razvoj turizma na podeželju 

Z zmanjšanjem števila kmečkega prebivalstva in poslabšanjem demografske strukture se je zmanjšala agrarna 
funkcija podeželskih naselij. Pri tem gre predvsem za zmanjšanje obsega agrarne dejavnosti, ne pa za njihovo 
kvalitetno spreminjanje. Opuščena zemljišča in neizkoriščeni lokalni potenciali pričajo o prevrednotenju ekonomske 
baze podeželskih naselij. Naselja postajajo ekonomsko neodvisna od bližje okolice in pripadajočega zemljišča, 
funkcijsko in socialno pa povezana z urbanimi središči. 

V Sloveniji ne moremo govoriti o celotnem prostoru, ki ga označujemo za podeželskega, kot o turističnem potencialu. 
Razvoj turizma na kmetijah bi lahko igral pomembno vlogo na območjih ohranjene kulturne krajine. Če želimo, da bi 
turizem na podeželju in v njegovem okviru tudi turizem na kmetijah zaživel in opravljal pozitivne funkcije, ga je 
potrebno razvijati v okviru širšega celostnega programa za razvoj podeželja. Osamljene turistične kmetije sicer 
lahko delujejo uspešno in pripomorejo k večji trdnosti posameznih kmečkih gospodarstev in k višji kvaliteti življenja 
njihovih članov, ne morejo pa vplivati bistveno na razvoj svojega območja. V Sloveniji je zaenkrat največ turističnih 
kmetij še osamljenih. Zato nimajo bistvene vloge pri ohranjanju podeželskega prostora. 

O bogastvu in raznolikosti slovenskega prostora ni treba prav posebej zgubljati besed. Velja pa poudariti, da se 
Slovenci tega premalo zavedamo in da v prostoru ne znamo odčitati potencialov, ki jih ta nudi. Vse prevečkrat se 
celo dogaja, da pomembne naravne in kulturne vrednote zanemarjamo, opuščamo ali tako močno spreminjamo in 
posegamo vanje, da prihaja do degradacij. Turizem na podeželju, ki je pomembna veja turizma v najširšem pomenu 
besede, je od kakovosti prostora izjemno odvisen. 

Območja v Sloveniji, ki so po naravovarstvenih in kulturnih merilih najvišje ovrednotena kot naravna in kulturna 
dediščina so bila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana R Slovenije opredeljena v zasnovi varstva naravne in kulturne dediščine kot narodni, regijski in 
krajinski parki ter kot pomembnejša območja kulturne dediščine. Poleg zasnove turizma v planu so zgoraj omenjena 
območja zelo primerna za razvoj in usmerjanje investicij iz naslova turizma. 

V skladu z usmeritvami in prizadevanji tako Unesca kot Sveta Evrope po zaščiti najvrednejše krajinske dediščine 
je bila v okviru študije Strategija varstva krajine v Sloveniji pripravljen seznam izjemnih krajin Slovenije. Namen 
njihove opredelitve je v zavarovanju najvrednejšega dela slovenske krajinske dediščine, ki bistveno prispeva k 
oblikovanju nacionalne identitete. Za njihovo ohranitev je treba vzdrževati poseljenost na demografsko ogroženih 
in visoko vrednih podeželskih območjih, uveljavljati spodbude za ohranjanje kmetijstva, razvijati specifične proizvode, 
blagovne znamke in, seveda, turistično promocijo in razvoj posebnih oblik turizma. Pri usmerjanju nadaljnjega 
razvoja teh območij je nujno potrebna večja koordinacija in usklajevanje med resorji, ki so odgovorni za razvoj 
kmetijstva, prostora, turizma in regionalni razvoj. Le s skupnim nastopom pri razvoju teh območij in dejavnosti 
lahko dosežemo sinergetske učinke. 
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Zaključek 

Pogoj za nadaljnji razvoj podeželja je ohranjanje trajne poseljenosti in obdelovanje kmetijskih površin. Le s trajno 
poseljenostjo je tudi omogočeno vzdrževanje vsaj najnujnejše družbene, prometne in komunalne infrastrukture. 
Brez njih se turizem ne more razviti. Trajna poseljenost je v glavnem vezana na razvoj in ohranjanje delovnih mest. 
Ta moramo iskati v kmetijstvu, zunaj njega in v kombinaciji z njim. To je eno izmed poglavitnih vprašanj razvoja 
slovenskega podeželja, posebno še v današnjih gospodarskih okoliščinah. Pomembno vlogo v razvoju podeželja 
ima turizem, ki se mora usmeriti predvsem v izkoriščanje obstoječih zmogljivosti, prostorskih potencialov, v izboljšanje 
kakovosti in pestrosti turistične ponudbe ter razvoj dogovorjenih vrst in oblik turizma. 

Naloga pospeševalcev turizma na kmetijah je vzpodbujati turizem predvsem na tistih kmetijah, ki v bodočnosti 
nimajo možnosti za življenje od kmetijstva. Mlajša generacija še živi na kmetiji kot kmetijska delovna sila ali se 
vozi na delo v bližje industrijske centre. Na takšnih kmetijah je turistično dejavnost tudi najlaže vpeljati, saj imajo 
mladi še stike z zemljo, hkrati pa tudi s sodobnim, urbanim načinom življenja. 
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Franci Križan, Center za promocijo turizma Slovenije 

STRATEGIJA TRŽENJA SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE IN STRATEGIJA ENEGA 

IZMED PETIH TURISTIČNIH PODROČIJ - PODEŽELJA 

Center za promocijo turizma Slovenije (v nadaljevanju CPTS) opravlja dejavnosti na področju turizma, ki so določene 
v uredbi o ustanovitvi CPTS (Ur.l. RS št. 21/95): pospeševanje turistične dejavnosti, načrtovanje in izvajanje 
marketinške in informacijsko-promocijske dejavnosti, organiziranje in izvajanje nastopov na sejmih in borzah ter 
drugih predstavitvah turizma in z njim povezanih dejavnostih doma in v tujini, organiziranje in izvajanje odnosov z 
javnostmi, skrb za celotno podobo turizma Slovenije, raziskovanje in analiziranje posameznih turističnih trgov, 
spremljanje in analiziranje podatkov o turističnem prometu, analiziranje učinkov promocijskih aktivnosti, oblikovanje 
mreže regionalnih promocijskih služb in usklajevanje ter nadzorovanje njihovega dela, sodelovanje in povezovanje 
s sorodnimi organizacijami v svetu, opravljanje dejavnosti v obliki dodatnih programov in projektov in druge aktivnosti, 
pomembne za razvoj turizma in turistično promocijo Republike Slovenije. V skladu s 5. členom Zakona o pospeševanju 
turizma (ZPT) se je CPTS z Uredbo Vlade RS (Ur.l. RS št.99/99) preoblikoval v javni gospodarski zavod Slovenska 
nacionalna turistična organizacija. 
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Strategija trženja slovenske turistične ponudbe, ki jo razvija in uresničuje CPTS v svojem programu dela oziroma 
vsakoletnemu izvedbenemu načrtu trženja, izhaja iz Strateškega načrta trženja slovenskega turizma (Ministrstvo 
za gospodarske dejavnosti, 1994), ki je bil osnova za sprejem Resolucije o strateških ciljih na področju razvoja 
turizma v Republiki Sloveniji s programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje (Ur.l.RS 7/95). 

CPTS uskladi letni načrt trženja oziroma program dela s turističnim gospodarstvom, z vladnimi in nevladnimi 
turističnimi subjekti in promotorji države ter s Strokovnim svetom CPTS. Na koncu ga potrdi Upravni odbor CPTS 
kot najvišji organ upravljanja CPTS. V letnem izvedbenem načrtu CPTS uresničuje svoje poslanstvo pod krovno 
znamko slovenskega turizma, z najbolj optimalnim komunikacijskim spletom za posamezne države (sejmi in 
borze, oglaševanje, odnosi z javnostmi, pospeševanje organizirane prodaje, posebni projekti promocije slovenskega 
turizma) na podlagi raziskav in analiz. 

Slovenska turistična ponudba je s tržnega vidika razdeljena na pet turističnih področij zaradi doseganja čim večje 
razpoznavnosti Slovenije: GORE IN JEZERA, OBALA IN KRAS, ZDRAVILIŠČA, MESTA IN PODEŽELJE.Turistična 
področja predstavljajo osnovo za fizično razpoznavnost Slovenije v očeh potencialnih gostov in izboljšujejo 
konkurenčnost ponudbe, tržimo pa turistične proizvode. Na Centru za promocijo turizma Slovenije smo skupaj s 
turističnim gospodarstvom izdelali strategije trženja za posamezna turistična področja, ki vsebujejo raziskavo 
tržišča, SWOT analizo, cilje, koristi, elemente razlikovanja, glavni koncept, turistične proizvode, turistične trge in 
ciljne skupine. Strategija trženja slovenske turistične ponudbe je sestavljena iz strategij trženja za posamezna 
turistična področja. Posamezne strategije predstavljajo osnovo za izvedbeni načrt trženja slovenskega turizma za 
posamezno leto. 

Na CPTS pospešujemo razvoj in trženje za Slovenijo perspektivnih turističnih proizvodov. S tem namenom 
sodelujemo z nosilci turističnih proizvodov oziroma vplivamo na njihovo formalno nastajanje. Pri trženju turističnih 
proizvodov govorimo z vidika celostne podobe slovenskega turizma o tretjem nivoju pojavljanja znaka na različnih 
orodjih tržnega komuniciranja. Določene aktivnosti že potekajo v zadnjih letih na področju kongresnega turizma, 
igralništva, prireditev, vina in kulinarike, krasa in kraških jam, športa in rekreacije (golf, kolesarjenje, jahanje, beli 
športi, modri športi), navtičnega turizma, mladinskega turizma in kulturne dediščine (gradovi, stara mestna jedra). 
Za vse navedene turistične proizvode so že nastali (oz. nastajajo) produktni prospekti, turistični proizvodi pa se 
promovirajo preko vseh orodij tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi, v odvisnosti od ciljnih skupin, katerim 
so namenjeni. V naslednjem letu nameravamo skupaj z nosilci turističnih proizvodov razviti strategije trženja za 
vsak posamezni turistični proizvod. 

Promocijsko informativni materiali so vsebinsko in vizualno v skladu s celostno podobo slovenskega turizma 
razdeljeni v tri nivoje (splošni, področni in produktni). Na prvem nivoju gre predvsem za splošne prospekte Slovenije 
kot turistične države, ki v turizmu predstavljajo osnovno orodje neposredne in posredne prodaje (splošni prospekti 
Slovenije, priročniki za tuje turistične organizatorje potovanj, turistična karta), CD-rome, plakate, itd. Na drugem 
nivoju gre za produkcijo področnih prospektov (GORE IN JEZERA, OBALA IN KRAS, ZDRAVILIŠČA, MESTA IN 
PODEŽELJE), na tretjem nivoju pa za produkcijo produktnih prospektov (golf, kolesarjenje, mladinski turizem, 
jahanje...). 

Informacijski sistem temelji na vzpostavitvi in delovanju osrednje informacijske baze podatkov, s katero povezujemo 
turistično ponudbo s povpraševanjem. Gre za zbiranje in distribuiranje informacij za turiste v Sloveniji in v tujini in 
sicer v različnih pojavnih oblikah (tiskane publikacije, elektronski mediji, internet, informacijske table, kioski...) 
oziroma za projekt TIPS (turistične informacije in promocija Slovenije). CPTS izvaja informativno promocijske 
aktivnosti na tujih primarnih trgih preko predstavništev v Munchnu, Milanu in na Dunaju ter preko informativnega 
urada v Zagrebu, na sekundarnih trgih pa preko informativnih uradov v Londonu, Budimpešti, Rotterdamu, Zurichu 
in NewYorku. 

Strateški cilj slovenskega turizma je razviti razpoznavne in tržno zanimive, kakovostne turistične proizvode, ki 
bodo temeljili na izrabi domačega znanja in ustvarjalnosti, naravne in kulturne dediščine in drugih danosti ter 
prednosti, s katerimi se bo Slovenija uvrstila med razvite turistične države. Slovenija naj postane država z jasno in 
prepoznavno identiteto, s prepoznavnimi turističnimi področji. Zagotoviti je potrebno takšno infrastrukturo in takšno 
kakovostno raven storitev in okolja, da bodo zadovoljena pričakovanja turistov srednjega in višjega dohodkovnega 
razreda. 
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Poslanstvo Centra za promocijo turizma Slovenije 

Poslanstvo Centra za promocijo turizma Slovenije (CPTS) kot nacionalne marketinške organizacije je načrtovanje, 
organiziranje in izvajanje programa tržnih aktivnosti in odnosov z javnostmi za turistično ponudbo Slovenije doma 
in v tujini. Kot tak bistveno vpliva na razvoj turizma, saj povezuje vse subjekte slovenske turistične ponudbe na 
informacijski, promocijski in produktni ravni ter sodeluje z vsemi, ki se ukvarjajo s promocijo države. Strateški cilj 
CPTS je pozicionirati Slovenijo kot turistično deželo z jasno in prepoznavno identiteto, s točno določenimi primerjalnimi 
in tekmovalnimi prednostmi ter na ta način slovenskemu turističnemu gospodarstvu konkretno pomagati pri trženju. 

Značilnosti Slovenije kot turistične države 

Zelena, 
dinamična in izzivalna, 
varna in dostopna, 
gostoljubna. 

Prednosti slovenske turistične ponudbe 

Aktivno, sproščujoče in zdravo bivanje v ohranjenem okolju, 
doživetja raznolike in vsebinsko bogate ponudbe, 
bližina emitivnih tržišč. 

Elementi razlikovanja 

Stičišče Alp in Sredozemlja, 
nova, še nepoznana destinacija, 
izjemno raznolika ponudba na majhnem prostoru (zelena, modra, bela), 
Postojnska jama, Lipica, Triglavski narodni park. 

Splošni koncept 

Temeljni koncept turistične ponudbe, ki Slovenijo ločuje od drugih, sloni na lastnostih majhne, zelene, kultivirane in 
zelo pestre dežele, turistično dobro organizirane, kjer pomenijo počitnice psihično in telesno sprostitev in regeneracijo. 
Slovenija je gostoljubna in prijazna, odkrivati se jo da na lahek in varen način. 

Strategije trženja turističnih področij 

V nadaljevanju prikazujemo bistvene povzetke iz strategij trženja za posamezna turistična področja; strategije so 
bile oblikovane leta 1994 in 1995. CPTS podpira in pospešuje razvoj strategij za posamezna turistična področja, ki 
bodo pomenila osnovo za kakovostno strategijo trženja na nacionalnem nivoju. Večji problem pri turističnih področjih 
je statistično zajemanje podatkov, saj Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) zajema podatke 
po vrstah krajev, ki ne odgovarjajo popolnoma turističnim področjem. SURS tako navaja podatke za zdraviliške 
kraje, obmorske kraje, gorske kraje, Ljubljano, druge turistične kraje in druge kraje, hkrati pa podatke na drugačen 
način zajemajo tudi nekatera turistična področja. Pri analizi podatkov uporabljamo na nacionalnem nivoju podatke 
SURS, predvsem za turistična področja ZDRAVILIŠČA, OBALA IN KRAS ter GORE IN JEZERA. Potrebno bo v 
skladu s potekom uresničevanja Zakona o pospeševanju turizma znotraj NTO oblikovati nov koncept statističnega 
zajemanja in obdelave podatkov. 

Za uspešno izvajanje nacionalne strategije trženja in strategij trženja turističnih področij je nujno natančno definiranje 
turističnih področij in njihovo skupno nastopanje vsaj v obliki izvedbenih programov skupnih promocijskih dejavnosti. 
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Na turističnih področjih so v skladu za ZPT v nastajanju lokalne turistične organizacije (LTO), ki sodelujejo v pkviru 
posameznih turističnih področjih pri nastajanju načrta trženja slovenske turistične ponudbe. 

Prenočitvene in nastanitvene zmogljivosti po vrstah krajev: 

Turistično 
področje 

1998 I 98/97 Delež 
v preno- 
čitvah 

Delež 
v tujih 
prenočitvah 

Ležišča Delež 
v vseh 
ležiščih 

Zdraviliški kraji 1.977.299 101 31,4 18,5 11.702 23,3 

Obmorski kraji 1.798.892 95 28,5 27,8 8.458 16,9 

Gorski kraji 1.563.198 99 24,8 30,2 19.446 38,8 

Ljubljana 315.546 103 5,0 8,8 2.303 4,6 

Drugi tur. kraji 599.843 99 9,5 14,2 6.931 13,8 

Drugi kraji 40.530 97 0,6 0,7 1.286 2,6 

SKUPAJ 6.295.308 99 100,0 100,0 50.126 100,0 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije: turistični promet 

Strategija trženja turističnega področja podeželja 

Turizem na kmetijah ima v Sloveniji dolgo tradicijo in je danes vsekakor najpomembnejša dopolnilna dejavnost na 
kmetijah. Glede na sodobne trende v turizmu je tržno zanimiv in kakovosten turistični proizvod, ki temelji na 
privlačnosti naravne in kulturne dediščine podeželja, gostoljubnosti, domačnosti, znanju podeželskih ljudi in 
individualnosti. 

Turizem na kmetijah 

Predstavlja pomemben sestavni del turistične ponudbe podeželja, 
zagotavlja kmetijam pomemben vir dodatnega dohodka, 
zagotavlja ohranjanje delovnih mest na kmetijah, 
predstavlja možnost za direktno prodajo kmetijskih pridelkov, 
ohranja poseljenost in kulturno krajino, ohranja proizvodni potencial kmetij ter povečuje konkurenčno 

sposobnost in gospodarske aktivnosti kmetij. 

Ponudba turističnih kmetij Slovenije je najpomembnejši del v Resoluciji o strateških ciljih na področju turizma 
opredeljene ponudbe podeželskega turističnega območja. Na iniciativo štajerskih turističnih kmetij je bilo 4. novembra 
1997 ustanovljeno Združenje turističnih kmetij Slovenije, ki ima danes 226 članov in predstavlja najpomembnejšega 
partnerja Centra za promocijo turizma Slovenije za to turistično področje. Izkušnje so pokazale, da se nosilci 
turizma na kmetijah kot majhni ponudniki turističnih storitev, ne morejo zanesti le na stalne goste in ustno promocijo 
ter na splošni razvoj turizma v državi, ampak morajo poskrbeti tudi za primerno organizacijsko bazo, ki bo sodelovala 
z vsemi pomembnimi partnerji ter zagotovila pogoje za kontinuirano profesionalno trženje, razvoj in samostojni 
nastop. Le povezani lahko izkoristijo prednosti svoje ponudbe, obetavne perspektive, trende v turizmu in velike 
razvojne rezerve. 
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Cilji delovanja Združenja turističnih kmetij Slovenije 

Dvig kakovosti ponudbe turističnih kmetij, 
večja zasedenost zmogljivosti turističnih kmetij, 
povečanje direktne prodaje izdelkov na turističnih kmetijah, 
pozicioniranje ponudbe turističnih kmetij - ustvarjanje pozitivne podobe najširše javnosti o podeželju kot 
idealnem prostoru za preživljanje prostega časa, ki ponuja mir, sprostitev, okusno in zdravo hrano ter neposreden 
stik z naravo in tradicijo kmečkega življenja. 

Najpomembnejše aktivnosti Združenja turističnih kmetij Slovenije 

Varovanje in zastopanje interesov članov združenja, 
povezovanje turističnih kmetij, 
skupno trženje in promocija (sodelovanje na sejmih, promocijski material, odnosi z domačimi in tujimi 
javnostmi ...), 
spodbujanje specializacije in diferenciacije ponudbe turističnih kmetij, 
motiviranje in koordinacija regionalnih iniciativ, 
spodbujanje prodaje zmogljivosti zunaj sezone, 
sodelovanje z državnimi, javnimi, strokovnimi ustanovami in turističnimi organizacijami pri vseh vprašanjih 
in aktivnostih, ki so v interesu združenja, 
sodelovanje s Centrom za promocijo turizma Slovenije pri promociji turističnega območja podeželje na tujih 
trgih, 
oblikovanje blagovne znamke za turizem na kmetiji, 
pomoč pri izboljšanju ponudbe in razvijanju atraktivnih počitniških programov, 
organizacija strokovnega izobraževanja članov za potrebe turistične dejavnosti, 
spremljanje trendov razvoja turizma na kmetijah v tujini, 
sodelovanje s podobnimi združenji sosednjih držav, 
izvajanje tržnih raziskav s poudarkom na spremljanju želja ciljnih skupin, potrošnikov, 
zagotavljanje pretoka strokovnih in tržnih informacij do članov združenja. 

Ker bo v primerjavi s konkurenti na trgu turistične ponudbe turističnim kmetijam tudi v prihodnosti na razpolago 
premalo finančnih in personalnih resursov, si Združenje pri promociji aktivno prizadeva za povezave z vsemi 
turističnimi subjekti na vseh nivojih. Strokovno pomoč pri izvajanju programa aktivnosti Združenju turističnih kmetij 
Slovenije že od leta 1997, ko je bil ustanovljen iniciativni odbor, zagotavljajo na Oddelku za kmetijsko svetovanje 
Celje, na področju promocije pa telo tesno in aktivno sodeluje prav s Centrom za promocijo turizma Slovenije. Tako 
je turistična ponudba podeželja kot eden izmed petih enakovrednih turističnih področij prisotna na vseh sejemskih 
in borznih nastopih Centra za promocijo turizma Slovenije v tujini, raznih predstavitvah slovenske turistične ponudbe, 
akcijah pospeševanja prodaje, študijskih turah tujih organizatorjev potovanj in novinarjev. CPTS je za to turistično 
področje oblikoval področni katalog in sodeloval z ZTKS pri izdaji prodajnega kataloga. 

CILJI 

Razviti celovito ponudbo podeželskega turizma, ki bi vključevala različne nosilce ponudbe: kmetije, penzione, 
gostišča, vinotoče, ponudnike športa in rekreacije, kulture... 

STRATEGIJA 

Ohranjanje domačnosti, originalnosti, etnoloških posebnosti, obenem pa dvig kakovosti in diverzifikacija ponudbe 
za posamezne ciljne skupine gostov. 
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koristi 

Zdrave, aktivne počitnice: narava, sproščanje, aktivnosti, preprečevanje stresa,... 

ELEMENTI RAZLIKOVANJA 

Etnološke posebnosti krajev in območij, različne navade in običaji, različna kmetijska usmerjenost (vinogradniška, 
živinorejska kmetija, ...).• 

glavni koncept 

Ponudba turističnih kmetij na visokem kakovostnem nivoju, poudarek na zdravi hrani, domačnosti, etnoloških 
posebnostih območij in krajev. Večja diferenciranost ponudbe za posamezne ciljne skupine gostov. Poudarjanje 
ekologije in tudi ekološkega obnašanja posameznih kmetij in vzgoja gostov. 

KROVNI SLOGAN 

Pri gostoljubnih ljudeh zelene dežfele. 
With hospitable people in green surroundings. 
Presso le ospitali fattorie agrituristiche. 
Zu Gastauf freundlichen Bauernhofen. 

Ciljni trgi 

Primarni Sekundarni  

Slovenija, Hrvaška, Nemčija Avstrija, Italija, Velika Britanija, Nizozemska 

Turistični proizvodi 

Aktivne počitnice za družine z otroki, organizirane otroške (izobraževalne) počitnice. 
Kulinarika in vino. 

Jože Osterman, Turistična zveza Slovenija 

DRUŽABNO DOGAJANJE (PRIREDITVE, ETNOLOGIJA, DEDIŠČINA) NA PODEŽELJU 
KOT IZRAZ KULTURNE IDENTITETE 

Nosilec pomembne dediščine 

Slovensko podeželje je s kulturnimi spomeniki posejano precej na gosto. Nasploh je mogoče reči, da pri nas 
znamenita kulturna dediščina ne domuje v tako prevladujočem deležu kot pri večini drugih evropskih držav, v 
mestih, ampak jo je zelo veliko na deželi. Razlog je na dlani. Za razliko od večine evropskih držav, kjer so se v 
zgodovini bistveno bolj kot pri nas razvili plemiški in meščanski sloji, ki so nosilci večine najbolj znanih evropskih 
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kulturnih spomenikov, je v Sloveniji poglavitni nosilec izvirne narodove kulture do začetka prosvetljenstva slovensko 
kmetstvo, ki je živelo na podeželju. Dobra ilustracija prevlade podeželja je, na primer, področje folklore, kjer bi 
kakega evropskega izvedenca gotovo presenetilo, npr., dejstvo, daje v Sloveniji razmeroma zelo malo meščanskih 
plesov oz. plesov, ki so jih gojili v plemiških hišah, medtem ko je število ljudskih plesov, ki so jih naši predniki 
plesali na podeželju, precejšnje. To pomeni, daje slovensko podeželje po tej plati vsestransko zanimivo in lahko 
trdimo, da njegova kulturna in naravna dediščina za njegov turistični razvoj predstavljata zelo močan adut. 

Organiziranost in z njo povezano sposobnost, da kulturno dediščino podeželja uspešneje in učinkoviteje odkrivamo, 
varujemo in promoviramo, je težko na kratko oceniti. Po veljavnem, dobro leto starem zakonu o varstvu kulturne 
dediščine skrbijo za to javne službe, organizirane v Zavodu Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, ki 
ga je letos spomladi ustanovila Republika Slovenija. Vsi nekdanji zavodi (regionalni in mestni) so z uveljavitvijo 
omenjenega zakona postali njegove enote. Taka organiziranost pa naj bi imela svoje prednosti v poenotenih strokovnih 
pristopih in večji neodvisnosti od oblasti nasploh.Tudi minusov zna biti kar nekaj, saj zdaj z občin že padajo očitki 
o odtujenosti teh služb lokalnim oblastem, ki pa imajo pomembne pristojnosti pri varovanju dediščine. Kakorkoli, 
bolj od organiziranosti spomeniško varstvo tudi danes tare veliko pomanjkanje denarja, kar ob dragih konservacijah 
zlasti arhitekturnih spomenikov (mednje sodijo gradovi, cerkve, različni primerki stavbne arhitekture) nedvomno 
prizadeva tudi etnografske spomenike in obujanje narodnih navad in običajev. Vsak projekt celovitega razvoja 
podeželja mora zato varovanje naravne in kulturne dediščine zajeti v svoje okvire kot enega pomembnejših elementov 
in predvideti naloge, ki jih bodo v zvezi s tem opravile ustrezne službe. 

Novi koncepti prezentacije 

Sicer pa z razvojem v zadnjih letih ne bi smeli biti nezadovoljni. Marsikaj je k temu pripomoglo sveže pojmovanje 
funkcije kulturne dediščine, ki je v ospredje bistveno bolj kot pred postavilo vprašanje njene prezentacije. Tak 
koncept so začeli spodbujati zlasti muzealci in varstveniki spomenikov iz zapadne Evrope, ki so se poleg tega tudi 
zavedali defekta, ki ga povzroča najpomembnejša kulturna dediščina, strnjena v velikih mestih in muzejih, kar 
grozi odvzeti vso pozornost manjšim, a zato prav nič manj pomembnim spomenikom zunaj velikih urbanih centrov. 
V muzealstvu so zato zadnje desetletje postali moderni, če malo poenostavimo, manjši muzeji in zbirke, ki so še 
zlasti prikladni za turista, ki ne more celega svojega izletniškega dneva posvetiti zgolj eni muzejski lokaciji. 
Manjše muzejske zbirke, od katerih jih je v tujini velik del, ponekod celo večina, privatnih, so postale nepogrešljiva 
sestavina vsake malo ambicioznejše turistične pokrajine in uživajo tudi neposredno finančno podporo oblasti. Pri 
nas nekaj zasebnih zbirk obstaja in so tudi dostopne javnosti, mislim pa, da o finančni pomoči lokalnih skupnosti 
ni ne duha ne sluha, vsaj če se sklicujem na izkušnjo lastnikov vojaškega muzeja v Lokvah na Primorskem in 
muzeja motornih koles v Vranskem. Takšen koncept je zato za slovenske razmere nadvse obetaven in potrebno je 
poudariti, da ga je zgrabila zlasti mlajša generacija slovenskih muzealcev. Zaradi tega se je marsikaj spremenilo. 

Število dogodkov, ki so vezani na obujanje narodnih običajev in promocijo kulturne dediščine na podeželju narašča. 
Poglavitni njihovi nosilci so navadno zagnani ljubitelji kulture, združeni v kulturnih in turističnih društvih.Tudi mreža 
ustanov v obliki javnih zavodov, torej muzejev ali tako imenovanih kulturnih centrov, ki v zadnjih letih bistveno bolj 
prizadevno "pokrivajo" področje kulturne, zlasti seveda etnološke dediščine, se je izpolnila z ljudmi, ki vedo, kako 
pomembna je promocija vsega tega, in kako skupaj z novimi, domiselnimi metodami privabiti ljudi v svoje kraje. V 
Sloveniji je kar nekaj točk take vrste, ki bi jih kazalo omeniti: npr., grad Podsreda, ki sicer stoji na navidez manj 
frekventni, skorajda neturistični destinaciji ,je zaradi zagnanega direktorja regionalnega parka Trebče pridobil izbrane 
goste, med njimi zlasti Bavarce, pa tudi podeseteril število domačih obiskovalcev s prirejanjem izbranih kulturnih 
dogodkov. Sodelovanje enega večjih slovenskih turističnih podjetjih Krka Zdravilišča s tamkajšnjimi lokalnimi 
turističnimi dejavniki je primer dobrega integriranja turizma in kulture, kjer je sicer treba dolgo investirati, a navsezadnje 
se splača. Ustanovitev Poti kulturne dediščine pod Karavankami ni zgolj ogledna pot, marveč kar nekakšno gibanje, 
ki je vsaj pod Stolom prineslo novo dinamiko življenja. Šentviški tabor pevskih zborov je do obisti spremenil to 
malo dolenjsko vasico, ki jo sedaj pozna malone vsak Slovenec. Nekateri sicer skorajda zaničujejo dogodke, 
kakršni so, npr., Mesec piva in cvetja v Laškem, celo festival Lent, češ da je tam kultura zgolj krinka za pijansko 
veseljačenje in zabavo, vendar sta oba dogodka ne le izjemno odmevna v svojih krajih in širše, marveč sta izredno 
doprinesla k obnavljanju in revitaliziranju krajev, kjer se dogajata. Na ta način sta uspela povezati tudi mesto in vas 
oz. podeželje, kar je pomembna stvar. Pred dobrim desetletjem je bila taka povezava na velikopotezen, vendar 
promocijsko nadvse učinkovit način dosežena tudi s prireditvijo Ohcet v Ljubljani, ki pa je nato tiho ugasnila. 
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Vprašanje je, če tovrstne ideje ne bi bilo smotrno na neki način obuditi. 

Verodostojnost in strokovni kriteriji 

Kljub temu kaže opozoriti na problem verodostojnosti tiste dediščine, ki jo želimo predstavljati na nekem turistično- 
kulturnem dogodku. Urejenosti in strokovni neoporečnosti dediščine, ki jo želimo predstavljati, je namreč mnogokrat 
posvečeno premalo pozornosti, tako daje mogoče pogosto upravičeno kritizirati organizatorje, da jim kulturni del 
programa prehitro pomeni zgolj vabo, da ljudje pridejo. Zanesljivo se taka logika zelo hitro konča; ko turisti opazijo, 
da imajo opravka s sumljivo, neavtentično in nedomiselno obliko kulturne ponudbe, jih enostavno ne bo več. 
Nedvomno bi morali povsod, kjer se predstavlja dediščina, sodelovati in eno glavnih besed imeti strokovnjaki; to pa 
se za sedaj ne dogaja ravno pogosto. Drug problem je precej uniformirana ponudba: mnogi pripravljalci kulturnih ali 
etnoloških dogodkov se ne zavedajo, da je tako prireditev treba graditi na dediščini in na zmogljivostih kraja, kjer se 
kaj dogaja. Tako pa smo včasih priča dogodkom, kjer gledalcem igrajo ljudski godci, ki so povsem iz drugega 
konca države, predstavljajo pa izdelke, ki so bili narejeni daleč stran. Izbiranje ponudbe na takih dogodkih je ena 
važnejših stvari, saj se sicer vse skupaj lahko naglo sprevrže v nekakšno krošnjo, kjer je sicer veliko stvari, a so 
vse v glavnem cenene in slučajne. 

Družabna dogajanja na podeželju so ena učinkovitejših poti, kako razgibati tamkajšnje življenje, ga narediti 
zanimivejše, hkrati s tem pa v kraje privabiti tudi turizem. Z vse bolj izobraženo in spoznavanja željno populacijo se 
pogoji za povečevanje števila dogodkov in s tem za rast števila turistov vsaj v načelu izboljšujejo. Sistemski 
projekti oživljanja podeželja so ena od koristnih sistemskih akcij kako naprej. 

Mag. Jože Protner, Turistična zveza Slovenije 

VINSKO TURISTIČNE CESTE, VINOGRADNIŠTVO, VINSKI TURIZEM 

Kakovostno vino je edini kmetijski proizvod, ki nosi s seboj podatke svojega rojstnega kraja, lahko tudi vinorodne 
lege, obvezno pa vinorodnega okoliša. Vsekakor vinska etiketa vsebuje še podatke o sorti, letniku pridelave in 
stopnjo kakovosti. Kakovostno vino odraža v svojih značilnostih vpliv klime, tal in način pridelave grozdja in nege 
vina. Skupek teh značilnosti želijo vinarji zato predstaviti z vinom svojega okoliša. Dober marketing in promocija 
vina slonita zato na promociji vinorodne pokrajine, kjer je vino zraslo. Vinogradniki in vinarji iz vseh kakovostnih 
vinorodnih okolišev v Evropi pa tudi drugje v svetu, so zelo zainteresirani za čim lepši izgled vinorodne pokrajine 
in podpirajo dejavnike, ki pospešujejo promocijo vinorodnih krajev s ciljem, da jih obišče čimveč obiskovalcev - 
turistov, zato, da bi svoje vino čim boljše tržili. 

Na ta način se tudi vinogradniki in vinarji, ki ne razmišljajo o tem, da bi izvajali katero od oblik gostinske ali 
turistične ponudbe, zelo zavzeto vključujejo v ponudbo vinorodne pokrajine. Na drugi strani pa turistični delavci 
takšno ponudbo radi sprejmejo, saj jim popestri in obogati ponudbo. Zato ni čudno, da so vinorodne pokrajine, kjer 
po svetu pridelujejo kakovostna in posebej še slovita vina, med najbolj razvitimi turističnimi območji. Seveda, je 
tam tekel razvoj več ali manj neprekinjeno, sloves vin in krajev je nastajal dolga desetletja ali celo stoletja. 

Slovensko vinogradništvo in vinarstvo se je v preteklosti razvijalo z velikimi motnjami, ki se še danes odražajo v 
tem, da smo slabo znani v Evropi in svetu tako po vinu kot tudi po tem, kaj lahko ponudi naša vinorodna pokrajina. 
Izhodišča smo imeli odlična. Vinorodna območja predvsem Štajerske in Primorske so v Avstro-Ogrski uvrščali 
med najboljše na svetu. V Mariboru je delovala vinarsko sadjarska šola, ki je sodila v tistih časih med najuglednejše 
v Evropi. V naših krajih sta brata Kreutzer v štiridesetih letih prejšnjega stoletja ustvarila največjo kolekcijo barvnih 
slik (preko 130), ki so bile podlaga prvemu ampelografskemu opisu sort. Predvsem pa so vina iz slovenskih 
vinorodnih pokrajin imela velik sloves na najuglednejših mestih, tudi na dvorih evropskih prestolnic. Vinorodna 
pokrajina je bila lepo obdelana in negovana in imela je dobre, celo imenitne gospodarje. Tako je bilo do začetka prve 
svetovne vojne. Od vojne oslabeli vinogradi so se po letu 1918 znašli v novi državi, ki je s svojim ravnanjem 
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razvrednotila dosežke stoletij. Panoga tudi zakonsko ni bila urejena vse do leta 1939. Tudi leta po drugi svetovni 
vojni za kompleksen razvoj slovenskega vinogradništva in vinarstva niso bila ugodna. Razvila seje veleobratovna 
pridelava grozdja in nega vina v novozgrajenih velikih kleteh. Razvoj je baziral pretežno na novih plantažnih 
vinogradih, v katerih je štela za odliko količina pridelka v škodo kakovosti. 

Slovenske vinorodne pokrajine so se začele prebujati pozno, šele proti osemdesetim letom. Ponudba naših lepih, 
predvsem pestrih vinorodnih krajev, pa si je skoraj sramežljivo utirala pot. Počasi je med vinarji zorelo spoznanje, 
da prave promocije in dobre prodaje naših kakovostnih vin ne bomo dosegli brez kakovostne ponudbe naših pestrih 
in lepih vinorodnih pokrajin. Počasi so se zavedali tudi turistični delavci, da jim raznolika ponudba vinskih krajev 
lahko pomembno obogati ponudbo. 

Proti koncu osemdesetih, ko smo se že zavedali pomena slovenskega vinogradništva in vinarstva v ponudbi 
slovenskega turizma, smo se znašli na začetku trde in dolge poti. Imeli smo vinograde in kleti z vini zelo raznolike 
kakovosti. Imeli smo slabo razvito infrastrukturo, ljudje v gostinski in turistični ponudbi niso videli svoje perspektive 
- razen seveda izjem. 

Vseslovenska akcija uvajanja vina in vinorodnih krajev v turizem se je začela pravzaprav v letu 1992, ko je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo "Idejne zasnove za projekt vinske ceste Slovenije". 
Sledila je priprava 20 in kasneje 21 idejnih projektov posameznih vinskih cest in imenovanje "Projektnega sveta 
vinsko turističnih cest Slovenije". Na lokalnem nivoju od takrat uspešno ali manj uspešno delujejo občinski projektni 
sveti. 

Rezultati vseslovenske usklajene akcije so v različni, odvisni pač od ljudi, ki so v to delo vpeti. Na posameznih 
vinskih cestah je nastal zastoj v razvoju, tudi zaradi triletne pavze na državnem nivoju. Za oceno stopnje razvitosti 
ponudbe na posameznih vinskih cestah se ne čutim poklicanega, verjamem, da me boste v razpravi dopolnili. 
Namesto ocene podajam nekaj svojih razmišljanj. 

Gostinska in turistična ponudba na vinskih cestah je urejena z ustrezno zakonodajo, ki velja tudi za vinotoče in 
druge oblike kmečkega turizma. Predpisi so ustrezni, zato tako imenovano nelojalno konkurenco gostinstvu ne 
moremo pripisati predpisom, ampak dokaj razširjeni črni ponudbi. 

Pospešeni razvoj in še večje aktiviranje ljudi za ponudbo na vinskih cestah bomo dosegli preko projektov CRPOV. 
Posamezni projekti CRPOV v vinorodni pokrajini naj bodo tudi podlaga in merilo za angažiranje raznih finančnih 
virov za investicije v objekte in infrastrukturo. 

Turistične organizacije in institucije, ki se ukvarjajo s turizmom, naj se aktivneje vključujejo v ustrezne razvojne 
programe že ob projektiranju. Turistična ponudba vinorodne pokrajine je lahko tudi nosilec in ne le spremljajoča 
oblika (vzor nemška vinska cesta - Bad Diirkheim, Johanisberg ...) 

Prodaja kakovostnih slovenskih vin v svetu naj si utira pot preko turizma (in promocije turizma - tudi na sejmih), 
saj je zaradi majhnih količin, ki jih imamo, to tudi edini način. 

Stanko Šoster, Turistična zveza Slovenije 

VINOGRADNIŠKO - VINSKI TURIZEM 

Turistična zveza Slovenije in Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije sta si zastavili program, v katerem 
sta ugotovili, da pomembno vlogo v turizmu predstavlja vino. Z namenom, da se osvetli, prouči in ponudi primerna 
oblika vinske kulture, ki je nedvoumno pomemben del turizma in človekovega življenja, se je vodstvo Turistične 
zveze Slovenije in Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije odločilo, da skupaj nastopijo in načrtujejo 
nadaljnje delovanje. Na skupni seji obeh združenj se je porodila ideja, da se začne promocija VINOGRADNIŠKO - 
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VINSKEGA TURIZMA. K sodelovanju pa je potrebno povabiti vse dejavnike, ki se navezujejo na zastavljeno 
programsko usmeritev - ustrezna ministrstva in njihove organe, Poslovno skupnost za vinogradništvo in vinarstvo 
Slovenije, Društva vinogradnikov in vinarjev, Turistična društva, projektne svete vinskih cest, občine, ki gravitirajo 
na vinogradniške kraje, turistične agencije, šole, gostince, trgovce, društva sommelierjev, Slovensko vinsko 
akademijo, sredstva javnega obveščanja, lovske organizacije, Krajevne skupnosti, aktive kmečkih žena, itd. 

Vinogradniško-vinski turizem že obstaja, deluje in dobiva prepoznavno vsebino in obliko. Le imena še ni uradno 
uveljavil; torej bo potrebna obsežna priprava za krst. Osnovo vinogradniško-vinskega turizma (VVT) predstavlja 
projekt 20 vinsko-turističnih cest. Za oživljanje projekta skrbijo projektni sveti, ki so posebej imenovani za vsako 
vinsko turistično cesto. Današnja ponudba na vinskih cestah je rezultat dosedanjega zgodovinskega in gospodarsko 
političnega dogajanja. Marsikje si kakovostna in širša ponudba šele utira pot. Vsekakor pa je bila vinogradniška 
pokrajina v Sloveniji nerazvita, zapostavljena, socializirana in anonimna. Šele z dvigom splošnega standarda, se 
začno tudi vinogradniška območja razvijati: asfaltirajo se ceste, odpirajo se novi gostinski lokali, trgovine, razvijati 
se začne kmečki turizem, preurejujejo se poslopja, intelektualci se začno naseljevati ali pa se otroci izšolajo in 
prebivajo v domačem okolju. Pričenja se osveščanje vinsko-turistične ponudbe, iskanje zaslužka in zaposlitev v 
novo nastalih razmerah. 

Vinorodne pokrajine se začno tudi v naravi spreminjati. Obsežni kompleksi vinogradniških površin so se začeli 
drobiti. K temu je pripomogla denacionalizacija. Podjetnejši zasebniki dokupujejo vinogradniške površine in tako 
nastaja pestrejša podoba pokrajine. Vsak lastnik po svoje oblikuje nasad. Videz pokrajine se spreminja tudi zaradi 
obsežne slovenske obnove vinogradov, ki jo podpira država s primernimi subvencijami. Rušijo se dosedanje terase. 
Novi nasadi sezasajajo v vertikalni smeri. Videz vinorodne pokrajine postaja drugačen. Prepletata se stara in nova 
podoba. Vinogradniki postajajo vse bolj osveščeni. Železobetonske sohe so začeli zamenjavati z lesenimi, kar 
daje pokrajini, ljudem in vinogradom toplejši in okolju prijaznejši videz. Lastniki vinogradov, ki bivajo v bližnih 
mestih ali vaseh, gradijo vinogradniške hišice (vikende), kar daje pokrajini poseben čar. Žal to področje ni urejeno 
in se delajo krajinske škode. Gradijo se objekti, ki nikakor ne spadajo med vinograde. Vsi težijo, da bi bil videz čim 
modernejši, pri tem pa pozabljajo, da je najlepše tisto, kar se je razvilo skozi stoletja in kar je prilagojeno kraju, 
kulturi in vinogradniški tradiciji. 

Prebivalstvu iz nevinorodnih krajev je potrebno predstaviti vinorodno pokrajino. Prikazati je potrebno vso veličino 
naravne danosti: čudovita, svetovno znana vina, male gozdičke, ki rastejo povečini na severni strani gričev, velike 
in male kleti za shranjevanje vina (pivnice, vinske kleti, lesene brunarice), zgodovinske znamenitosti, gradove - 
obstoječe in propadle - kraje, kjer so bili zgodovinski dogodki (babji klanec - kjer so ženske pregnale Turke) staro 
orodje in predmete, ki so jih predniki uporabljali, stara drevesa in stare trte itd. 

Prizadevanja za uresničitev projekta VINOGRADNIŠKO-VINSKI TURIZEM 
1. Aktivirati projektne svete za vinsko turistične ceste. Menjati vodstvo, kjer ni iniciative ali je prišlo do kadrovskih 

sprememb. 
2. Seznaniti obstoječa gostišča, trgovine, obrtne delavnice, kulturne ustanove, šole, nosilce kmečkega turizma, 

društva in zainteresirane vinogradnike na vseh vinskih cestah, da je v teku aktivnost vinogradniško vinskega 
turizma. Vsi dejavniki naj pri sebi preverijo, kaj lahko izboljšajo za povečanje tovrstne ponudbe (prepleskanje 
fasad na hišah, odstranitev navlake, zasaditev okrasnih rastlin, zbiranje etnografskih predmetov, urejanje 
notranjih prostorov v stilu vinske tradicije, osveščanje domačinov in uslužbencev za turistično ponudbo, 
izobraževanje v stroki, urediti razgledališča). 

3. Predstaviti javnosti vso ponudbo (kulinariko, vino, muzeje, kulturne znamenitosti, naravne lepote, tipična 
arhitektura, itd.) in zagotoviti njeno učinkovito promocijo. 

4. Zbrati in popisati zgodovinske znamenitosti, zgodovinska znamenja, kulturno-zgodovinske in naravne 
spomenike, skrbeti za osveščanje ljudi za turizem (predavanja, delavnice, okrogle mize). 

5. Skrbeti za rojstne hiše ali hiše, kjer so prebivali ali še prebivajo znani Slovenci. 
6. Povabiti turistične agencije, da posvetijo večjo pozornost vinogradniško-vinskemu turizmu in jih seznanjati z 

dogajanji na vinsko-turističnih cestah. > 
7. Izboriti si prostor v sredstvih javnega obveščanja, kjer bi v stalni rubriki promovirali vinogradniško-vinski 

turizem. 
8- Stalno obveščanje ustreznih ministrskih služb o dogajanjih, o stanju in potrebah. Zahtevati ustrezna sredstva 
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za promocijo in razvoj gospodarske in tercialne infrastrukture. Opozoriti ustrezna ministrstva, da turizem 
daje, če se mu nudi ustrezna pomoč, kot so dotacije, krediti, naklonjenost in pozornost politike itd. 

9. Odpreti vinograde, vinske kleti in preše, da bo turist videl, kaj dela vinogradnik in kletar, ter si vzeti čas za 
pomenek in ponuditi svoj pridelek vina za promocijo ali prodajo. 

10. Organizirati številne in raznolike prireditve: postavljanje klopotcev, začetek trgatve, martinovanje, odpiranje 
novih objektov, zaključek obnove vinograda, gradnja nove kleti ali drugega objekta, slovesnosti ob državnih 
in cerkvenih praznikih, postavljanje majskega drevesa itd. 

11. Koordinirati delo in prireditve med turističnimi društvi - društvi vinogradnikov in vinarjev, aktivi kmečkih žena, 
gostinci in nosilci kmečkega turizma ter lovskimi društvi. 

12. Sedaj je na vinsko turističnih cestah razvit predvsem izletniški turizem, ki je izrazito sezonski, poletno- 
jesenski. Vsako skrb in pomoč je potrebno dati tistim interesentom, ki bi začeli graditi prenočišča in bi turiste 
obdržali več kot nekaj ur ali samo en dan. 

13. Organizirati novinarsko konferenco na temo Vinogradniško-vinski turizem. 

Vinogradniško-vinski turizem že obstaja, deluje in postaja prepoznaven. Od nas je odvisno, ali bo dobil dovolj 
zgodaj zaželeno pomembnost. To naj bo izziv za vinogradnika, vinarja, društvenega delavca, gostinca, trgovca, 
intelektualca, delavca velike vinske kleti, entuziasta pa tja do ministra. Turistična društva (obstoječa in nova) in 
društva vinogradnikov in vinarjev lahko največ prispevajo k animaciji ljudi, ki žive ob vinsko turističnih cestah; naj 
postanejo nosilci napredka. 

Milena Kulovec, Kmetijska svetovalna služba 

KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA IN TURIZEM 

Uvod 

Kmetijsko svetovalno delo ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo, saj so bile že pred dobrimi 200 leti ustanovljene 
kmetijske družbe, nato so pred več kot sto leti začele delovati prve kmetijske šole in druge strokovne ustanove, 
med njimi tudi Kmetijski inštitut Slovenije, ki je preteklo leto praznoval svojo stoletnico. Po drugi svetovni vojni je 
delovalo okoli 600 kmetijskih zadrug. V okviru okrajnih zadružnih zvez so bile organizirane določene oblike uspešnega 
pospeševanja. Žal pa je organizirano pospeševanje zamrlo leta 1956 z ukinitvijo Glavne zadružne zveze in okrajnih 
zvez, zamrl je tudi razvoj zasebnega kmetijstva. 

Preobrat v kmetijski politiki je bil dosežen leta 1968. Kmetijski inštitut Slovenije si je ves čas svojega obstoja 
prizadeval za delovanje kmetijske pospeševalne službe v vsej Sloveniji. V začetku sedemdesetih let mu je z 
ustanovitvijo Centra za pospeševanje kmetijstva to tudi uspelo. Z ustanovitvijo Zadružne zveze Slovenije leta 
1975 je bil Center za pospeševanje kmetijstva prenesen na Zadružno zvezo Slovenije. 

V začetku sedemdesetih let je na območnih kmetijskih zavodih delovala kmetijske pospeševalna služba, katere 
naloga je bila prenos znanstvenih dognanj na področju kmetijstva v prakso, nato se je okrepila tudi s pospeševalno 
službo v kmetijskih zadrugah. Z reorganizacijo 1.1990 je postala pospeševalna služba javna kmetijska svetovalna 
služba. 

Primarna vloga kmetijstva je pridelava hrane. V slovenskem DBP je delež kmetijstva, gozdarstva, lova in ribištva 
okoli 4,9 % , kar sicer ni veliko vendar ni nepomembno, saj je kmečkega prebivalstva po zadnjem statističnem 
popisu le še 7,6 %. Upoštevati je trebna tudi podatek, da je kar 64 % površin na območjih s težjimi pogoji za 
kmetijsko pridelavo. 

Da država podpira kmetijstvo bolj, kot bi bilo na število kmetov oz. ustvarjeni družbeni bruto proizvod v primerjavi, 
npr., z industrijo morda logično, je vzrok v tem, da ima kmet poleg pridelave hrane zelo pomembno vlogo pri 
ohranjanju kulturne krajine. Tako ni samo pri nas, temveč tudi v razvitejših državah Evrope. 
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Kmetje s svojim načinom življenja pripomorejo tudi k ohranjanju slovenske identitete. Eden izmed štirih ciljev 
kmetijske politike, ki so zapisani v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva in so bili sprejeti v državnem zboru 26. 
maja 1993, se glasi: 

Ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine, ohranjanje kmetijske zemlje (ohranitev proizvodnega potenciala za čas 
motene oskrbe), varstvo kmetijskih zemljišč in voda pred onesnaženjem in nesmotrno rabo. Torej je država dolžna 
oblikovati take pogoje, da bo mogoče te cilje tudi uresničiti. 

Menim, da je turizem prav na točki kulturne krajine še posebej odvisen od kmetijstva. Uspešnost turizma je v veliki 
meri odvisna od gospodarske razvitosti, urejenosti dežele, njenih naravnih in kulturno zgodovinskih zanimivosti. 

Krajino je skozi stoletja oblikoval človek z obdelovanjem zemlje in z gradnjo domačij. Tako kot nekdaj ima tudi 
danes človek pri tem pomembno vlogo. Slovenija je majhna dežela, zato nam ne sme biti vseeno, če se zaraščajo 
kmetijska zemljišča. Če bi opustili obdelavo vseh tistih kmetijskih površin, ki zahtevajo več ročnega dela, bi 
izgubili pomembne kmetijske površine, ki bi bile v izrednih razmerah nujno potrebne. Še bolj bi bile očitne spremembe 
v pokrajini, ki bi postala enolična in nezanimiva. Zato je ohranjanje kmetijstva v teh predelih in ohranjanje poseljenosti 
ne le politika oz. naloga kmetijstva, temveč mora biti naloga celotne družbe. 

Vloga kmetijske svetovalne službe 

V Sloveniji v kmetijski svetovalni službi dela 300 svetovalk in svetovalcev v 8 oddelkih za kmetijsko svetovanje 
pri območnih kmetijskih in živinorejsko veterinarskih zavodih, in sicer: kmetijski svetovalci specialisti na območnih 
zavodih in terenski svetovalci, svetovalke in svetovalca za kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti na 
območjih upravnih enot oz. občin. Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva pa vodi, usmerja in 
nadzoruje delo službe. 

Cilji kmetijske svetovalne službe 

1. Večanje dohodka na kmetijah z zmanjševanjem stroškov pridelave in prireje. 
2. Povečanje usposobljenosti kmetov in članov njihovih družin za gospodarjenje na kmetijah. 
3. Usmerjanje razvoja podeželja. 
4. Uvajanje take pridelave in prireje na kmetijah, ki ohranja ekološko ravnovesje in rodovitnost tal. 
5. Usklajevanje pridelave in prireje na kmetijah z naravnimi danostmi in trgom. 
6. Zagotavljanje ustreznega strokovnega izobraževanja in usposabljanja kmetijskih svetovalcev. 

Vloga kmetijske svetovalne službe pri razvoju turizma je posredna. Vključuje se predvsem s splošnim prizadevanjem 
za večjo gospodarsko uspešnost kmetij pri pridelavi in prireji in pri vključevanju v projekte celostnega razvoja 
podeželja. Kajti le gospodarsko razvito in urejeno podeželje ima možnosti tudi za razvoj turizma. Del kmetijske 
svetovalne službe pa je v razvoj turizma vpet povsem neposredno. To je 47 svetovalk in svetovalcev za kmečko 
družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti. 

Cilji tega oddelka svetovalne službe pa so predvsem: 
večja kakovost življenja v kmečki družini in na vasi, 
dodatne možnosti za dohodek na kmetiji, 
ustrezno mesto kmetic in mladih v družini in družbi, 
ohranjanje vrednot vaškega življenja, varovanje naravne in kulturne dediščine. 

Naloge pa so: 
izobraževanje in svetovanje za dopolnilne dejavnosti, gospodinjstvo, zdravje in vzgojo, 
priprava investicijskih programov za dopolnilne dejavnosti, 
delo z društvi kmetic in podeželske mladine, 
sodelovanje pri izdelavi in izvajanju programov za razvoj podeželja, 
sodelovanje s svetovalci specialisti, strokovnjaki različnih strok, 

67 



sodelovanje v odborih in delovnih skupinah (projektno delo), 
lastno izobraževanje. 

Turizem na kmetiji 

Ena od pomembnejših dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je turistična dejavnost. Lahko se pohvalimo, da je s 
sistematičnim pospeševanjem razvoja te dejavnosti začela v začetku sedemdesetih let prav kmetijska pospeševalna 
služba, ki je takrat delovala v okviru Zadružne zveze Slovenije in nekaterih njenih članic, ki so v tej dejavnosti 
videli možnost za hitrejši razvoj podeželja. Takrat so se oblikovale pobude za razvoj te dejavnosti, ki veljajo 
povečini še danes: 

preprečevanje odseljevanja oz. praznjenja slovenskega podeželja in z njim, 
preprečevanje zaraščanja in ohranjanje kulturne krajine, predvsem v hribovskem in obmejnem prostoru, 
možnost zaposlovanja na podeželju in zagotavljanja socialne varnosti kmečki družini z dodatnim virom 
dohodka, 
popestritev turistične ponudbe. 

Kasneje je bil podpisan tudi družbeni dogovor o pospeševanju kmečkega turizma. Dane so bile možnosti za 
pridobivanje ugodnih investicijskih sredstev. Na območnih kmetijskih zavodih so takrat delale kmetijsko gospodinjske 
svetovalke, ki so pomagale k razvoju te dejavnosti. Z reorganizacijo službe 1.1990 je to delo dobilo več podpore. 
Tako v okviru kmetijske svetovalne službe dela 47 svetovalk in svetovalcev na področju dela s kmečko družino in 
za razvoj dopolnilnih dejavnosti. 

Njihove najpomembnejše naloge, ki pripomorejo k razvoju turizma, so: 
svetovanje in usmerjanje kmetij v turistično dejavnost, 
priprava investicijskih programov in poslovnih načrtov, 
oblikovanje, organizacija in izvedba izobraževalnih programov, 
pomoč pri združevanju kmetov. 

Znanje je gonilo napredka. Ni več dovolj, da na kmetiji dobro kuhajo, da je mir in lepa narava. Zahteve gostov, ki 
prihajajo na kmetije, so iz leta v leto večje, tudi zakonski predpisi so vedno strožji. Konkurenca je vedno večja. 
Zato je za priglasitev dejavnosti pogoj izobrazba, ki si jo kmetje pridobe z rednim šolanjem ali pa z obiskom tečaja, 
katerega program je delo kmetijske svetovalne službe. 

Program izobraževanja nosilcev turistične dejavnosti obsega najnujnejša osnovna znanja za opravljanje turistične 
dejavnosti na kmetiji. Obsega splošni in posebni del. Vsebine tečaja so podane teoretično in praktično v 70 urah. Za 
preskus znanja je predvidena izdelava seminarske naloge, v kateri vsak udeleženec pripravi program turistične 
dejavnosti na svoji kmetiji. 

1. Splošni del 
1.1 Kaj je turizem? 

Opredelitev pojma, funkcije turizma, 
gospodarski pomen, 
negospodarski učinki, 
indirektni gospodarski učinki, 
trendi v svetu, v Evropi in doma. 

1.2. Možnosti za turistično dejavnost na kmetiji 
Privlačnost kot osnovna prvina okolja, 
etnološke posebnosti domačega kraja in širše okolice, 
naravni in kulturni dejavniki, 
komunalna in.turistična infrastruktura, 
prostorske možnosti na kmetiji, 
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delovne moči na kmetiji, medsebojni odnosi, delitev dela, 
oblike turistične dejavnosti na kmetiji (stacionarni, izletniški turizem). 

2. Posebni del 
2.1. Pogoji za registracijo za opravljanje turistične dejavnosti 

Zakonski predpisi (gostinski zakon, minimalni tehnični pogoji, sanitarni, veterinarski in drugi predpisi, 
ki jih je potrebno upoštevati pri ureditvi prostorov, kategorizacija). 

2.2. Obveznosti pri obratovanju 
Izpolnjevanje sanitarno tehničnih in veterinarskih predpisov (glede živil, oseb, prostorov, naprav), 
prijava in odjava gostov, vodenje knjige gostov, 
vodenje poslovnih evidenc (prihodki odhodki), 
obdavčevanje (davčna napoved, dohodnina, DDV), 
uzance v turizmu in gostinstvu. 

2.3. Trženje 
Oblikovanje turistične ponudbe, 
rezervacije, 
izstavljanje računov, 
načini plačevanja, 
sodelovanje s turističnimi agencijami, 
promocija in propaganda, 
kalkulacija cene turistične storitve. 

2.4. Ureditev prostorov za goste 
Sobe za goste (obvezna, zaželena oprema), 
jedilnica, TV-soba, 
dekoracija, 
kuhinja, shrambe, vzdrževalnica, 
prostori za predelavo mleka in mesa, 
kmečko dvorišče (kotički za goste, športni objekti, otroška igrišča), 
vzdrževanje reda in higiene, 
skrb za varnost gostov (ureditev in zaščita gnojišč, strojev, živali). 

2.5. Delo z gosti 
Gostoljubnost in pozornost, 
korespondenca, 
pravila lepega obnašanja, bonton, 
navade gostov, pričakovanja možnosti, 
hišni red, oblikovanje in predstavitev gostom. 

2.6. Prehrana gostov in prehranske navade 
Časovna delitev obrokov, 
sestava menujev, 
oblikovanje jedilnika, 
kalkulacije, 
higiena hrane. 
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2.7. Kuhanje in strežba 
Priprava hrane (enostavne, domače in zelenjavne jedi), 
poznavanje mesa (uporaba, razkosavanje, domače koline), 
posoda za kuhanje in serviranje, pribor, kuhinjsko in namizno perilo 
(uporaba in vzdrževanje), 
vzdrževanje gospodinjskih strojev in aparatov, 
pogrinjki in serviranje, 
pijače (poznavanje, strežba). 

2.8. Ogled turistične kmetije 

Tudi za vse tiste, ki so v dejavnosti že izkušeni "stari mački", poskrbi kmetijska svetovalna služba za 
izpopolnjevanje znanja: 

pomoč pri oblikovanju ponudbe, 
pomoč pri združevanju turističnih kmetij in strokovna pomoč društvom in združenjem kmetov, 
svetovanje pri urejenosti kmečkih domačij, izvedba ali sodelovanje pri tekmovanjih lepšo urejenost 
pomoč pri organizaciji različnih prireditev na podeželju. 

Četudi so prireditve čisto turističnega značaja, je samo po sebi umevno, ker pač brez kmetic ne mine nobena 
vaška prireditev, da pri tem sodeluje tudi svetovalna služba. 

Terenska kmetijska svetovalna služba je vpeta v življenje območja, ki ga pokriva: 
ohranjanje kulturne dediščine na različnih področjih (arhitektura, domača obrt, kulinarika, običaji), 
pomoč in priprava propagandnega in promocijskega gradiva. 

Zaključek 

Slovensko podeželje ima zagotovo veliko možnosti za razvoj turizma, veliko je še območij, ki so zanimiva in 
bogata z naravno in kulturno dediščino, ki bi jih bilo vredno ponuditi gostom. Ustvariti moramo pogoje, ki bodo 
vzpodbudili tovrsten razvoj. Kot kmetijci bi si želeli, da bi bilo gostinstvo večji porabnik sveže doma pridelane 
hrane. Še posebej bi bilo dobrodošlo povezovanje z zdravilišči, saj bi jim lahko ponudili hrano, pridelano na naravi 
prijazen način. 

Pri uvajanju turistične dejavnosti se kmetije srečujejo predvsem s finančnimi težavami, ker investicije v gostinsko 
dejavnost niso poceni. Težave so tudi z izpolnjevanjem vedno bolj zahtevnih zakonskih predpisov (gradbenih 
zdravstvenih), zaradi katerih izgubljamo domačnost, ker, žal, ni merilo higienski režim temveč oprema, kar investicije 
seveda podraži. Uspeli pa smo z združevanjem kmetij in skupno promocijo; podpora je tako na MKGP kot na 
MMGT. 

Upamo, da bodo izvedbe programov celostnega razvoja podeželja povezale med seboj potencialne ponudnike v 
turizmu in vse, ki lahko pripomorejo k razvoju podeželja, pa so danes še vsak za svojim plotom. 

Igor Hrovatič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

PROGRAM CRPOV IN TURIZEM NA PODEŽELJU 

Ko sem poskušal nekako uokviriti svoj prispevek, sem se srečal kar z veliko težavo, kako tako široko vsebino 
spraviti v tako majhen časovni okvir. Tematika mojega prispevka je predvsem, kako se programi celostnega razvoja 
podeželja in obnove vasi vključujejo v razvoj turizma v Sloveniji. 
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Veliko je bilo povedanega, dejstvo pa je, da se tematika podeželja v zadnjih letih močno poudarja in je nekako 
postala hit, tako kot tam v začetku 90-ih, konec 80-ih let ekološki vidik in je sestavni del programov političnih 
strank in tudi nevladnih organizacij in aktivnosti, povezanih na to temo. Moja ocena je, da je to dobro, ker pravzaprav 
na tak način problematika, ki je vezana na razvoj podeželja in na samo podeželje, nekako prihaja na dan in jo 
poskušamo reševati s skupnimi močmi. 

V ministrstvu smo začeli s temi projekti v letu 1991, danes je v projekt vključeno prek 150 občin s preko 200 
projekti. Dejstvo je tudi, kar si moramo samokritično priznati, da vsi projekti niso zaživeli, da pa jih je velika večina 
v realizaciji. Poudariti je treba tudi to, da sta obseg in število projektov tudi finačno omejena. Značilnost naših 
projektov je tudi to, da so to manjši projekti, projekti, ki so vezani na lokalne skupnosti, kot so občine, krajevne 
skupnosti, zaselki ali posamezne vasi, in da do sedaj fizične in pravne osebe v teh projektih niso mogle sodelovati 
in so se v bistvu lahko pojavljale samo prek razpisov sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja. S proračunom 2000 obstaja tudi možnost, da se v ta del vključijo tudi pravne oziroma fizične osebe, če 
hočete, kmetje. 

Zgoraj našteti projekti potekajo po določenih fazah: priprava, uvajanje in izvajanje. Ko smo to predstavili v 
procesu prilagajanja slovenske zakonodaje, je bil ta koncept sprejemljiv, pripombe so govorile samo, da so projekti 
preveč razdrobljeni in da jih je potrebno obravnavati celoviteje. Izjema so vinske turistične ceste v Sloveniji, kjer se 
projekti dejansko obravnavajo vsebinsko regionalno zaključeno. Dejstvo je, da so vinske turistične ceste začele 
pridobivati pomen, da jih je od 20 vinsko-turističnih cest pred tremi leti delovalo samo 10 cest, danes pa so samo 
še 3, ki slabše delujejo, vse ostale pa so to možnost zagrabile in aktivnost izpeljale. To se vidi tudi po vlogah, ki 
prihajajo na naše javne razpise. 

Namen navedenih faz je, da se posamezno območje, posamezna lokalna skupnost temeljito pripravi pred izvajanjem 
projektov. Te faze so: 

1. med pripravo se dejansko dobi verifikacija na lokalnem nivoju, da se gre v projekt; 
2. med uvajanjem je potrebno v bistvu poiskati potenciale, motivirati ljudi, dobiti razvojne motive za naprej; 
3. med izvedbeno fazo se dejansko izvajajo posamezne investicije na posameznih območjih. 

Če govorimo o uvajalnem delu, potem moramo reči, da poskušamo s fazami v tem delu nekako celovito zajeti 
celotno območje, tako z gospodarskega kot z vidika kmetijstva, z vidika življenjskih in naselitvenih pogojev, 
družbenih dejavnosti itn., tako da je razvojni motiv dosti močan, da iz njega izhajajo tudi konkretni predlogi in iz 
tega tudi konkretne zadolžitve oziroma konkretne investicije. 

Zelo na kratko bi poudaril nekaj vidikov podpor, ki so vezane tudi na današnji posvet. V implementacijski fazi gre 
predvsem za podpore na področju infrastrukture, obnove vasi in menedžmenta na podeželju. Tu zopet prednjačijo 
vinsko-turistične ceste, ko se dejansko posamezne vinske turistične ceste odločajo za skupni nastop, za skupno 
blagovno znamko in s tem promovirajo tako vina kot tudi območja vinske ceste. 

Naslednji je ekonomski vidik. Sem spadajo dopolnilne in dodatne dejavnosti na podeželju. Mogoče boste opazili 
tudi dodatne dejavnosti na podeželju, ne le v kmetijstvu, ker poskušamo tudi ta prostor nekako zajeti celovito, tako 
kmetijski kot tudi nekmetijski del, od katerega je tudi odvisno, ali bo to podeželje ostalo poseljeno ali ne bo. Od 
nekmetijskega dela so odvisne tudi zaposlitvene možnosti na podeželju, ki se kažejo v turizmu na podeželju kot 
eni vodilnih, poleg kmetijstva glavnih panog na podeželju, v marketingu lokalnih proizvodov in tako naprej. 

Posebej pa je treba poudariti tudi kulturni vidik. Navsezadnje identiteta slovenstva izhaja iz podeželja, in bilo bi 
slabo, če ne bi negovali naše identitete, če ne bi poudarjali kulture našega življenja, če ne bi poudarjali naših 
običajev, prirejali prireditev, ki so povezane ali z ožjimi ali širšimi lokalnimi značilnostmi. Ta vidik je pomemben tudi 
zaradi tega, ker v današnjem času, v času vključevanja v Evropsko unijo, v naš uradniški jezik ali pa v naše 
uradniško delovanje prihajajo tuji jeziki: angleški, nemški, francoski jezik, in z vključevanjem, se bojim, bo slovenstvo 
začelo izgubljati svoj pomen, saj navsezadnje, če pogledate moje prosojnice, so tudi iz priprav za Bruselj. 

Uspeh posameznih projektov je seveda odvisen tudi od finančnih sredstev. Tu sem predstavil, kolikšna sredstva 
namenjamo na ministrstvu za kmetijstvo za posamezne projekte CRPOV, se pravi za uvajalno fazo, za izvedbeno 
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fazo, za kmetijsko infrastrukturo, vinske ceste in tudi za posamezne regionalne projekte. Če pogledamo leto 1999 
in ta sredstva nekako seštejemo, potem lahko rečemo, daje približno 2 % kmetijskega proračuna - oziroma 0,06 % 
državnega proračuna - namenjenega za te projekte. Če to povežemo z zakonom o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja, kjer si je zakonodajalec zadal nalogo, da 1,6% vseh državnih spodbud nameni za regionalni 
razvoj, tudi za razvoj podeželja, ugotovimo, da je to zelo zelo malo. 

Razvoj podeželja zavzema velik del v približevanju Evropski uniji. V Evropski uniji se razvoj podeželja razume 
širše, kot se to trenutno razume pri nas. Sem štejejo vse dejavnosti, ki so povezane z razvojem kmetijstva. 
Predvsem so to investicije v kmetije, investicije v živilsko-predelovalno industrijo, v zemljiške operacije, v organiziranje 
proizvajalcev, okoljevarstvene programe itn. Obstajajo tudi tako imenovani vertikalni ukrepi razvoja podeželja, v 
katere lahko umeščamo naše projekte celostnega razvoja podeželja, ki pa se seveda z reformo kmetijske politike 
v četrtem stebru delijo na ukrepe prostorskega urejanja tako infrastrukture kot obnove vasi, ukrepe ekonomske 
diverzifikacije podeželja, kamor predvsem uvrščamo dodatne in dopolnilne dejavnosti, alternativne dohodkovne 
vire in tudi inovativne programe. Osnovo za te ukrepe je sprejela vlada v reformi kmetijske politike. 

Z Agendo 2000 je prišlo do določenega zaviranja razvoja podeželja, predvsem ko sta si prišla nasproti nemški in 
francoski koncept. Nemški koncept zagovarja alternativne panoge kmetijstva, se pravi okoljske, krajinske, kulturne 
in tako naprej, medtem ko francoski koncept bolj financira del, ki je vezan na neposredno kmetijsko proizvodnjo, 
predvsem na tržno cenovno politiko. 

O Safordu, to je pomoč Evropske unije za področje kmetijstva, ki jo EU zagotavlja kandidatkam za članstvo pod 
določenimi pogoji, je bilo veliko povedanega. Predvsem pa mora Slovenija izbrati projekte, ki jih bo preko Saforda 
financirala. Prioritete bodo predvsem vertikalni ukrepi razvoja podeželja, tako imenovani CRPOV programi, investicije 
na kmetijah in pa prestrukturiranje živilsko predelovalne industrije. Projektov je bilo seveda več, vendar so nam v 
Bruslju zagotovili precej manj sredstev, kot smo pričakovali. Obrazložitev je bila, da smo v primerjavi z ostalimi 
državami kandidatkami "prebogati" in nam zato dajo manj denarja. 

Naj zaključim z dejstvom, da slovensko kmetijstvo v veliki meri ni primerljivo z evropskim kmetijstvom, ni konkurenčno 
in da je potrebna, če hočemo ta podeželski prostor ohraniti poseljen, razvijati alternativne dohodkovne vire, med 
katere na prvo mesto gotovo uvrščamo turizem na podeželju. Predvsem pa je potrebno gledati na to, da turist ne bo 
prišel sam, da je potrebno imeti urejeno infrastrutkuro, da je potrebno imeti urejene vasi, kmetijska zemljišča, 
gozdove in tako naprej, drugače se bodo turisti peljali naprej, mi pa bomo lahko samo gledali za njimi. 

Z vstopom v Evropsko unijo bo Slovenija sprejela skupno kmetijsko politiko, t.i. CAP (Common Agricultural Policy). 
S tem bo na področju kmetijstva izgubila lastno politiko in bo v celoti prevzela kmetijsko politiko Evropske unije.To 
bo namreč cena, ki jo bodo morale Slovenija in ostale države kandidatke plačati ob vstopu v EU. 

Marijan Štele, Gospodarsko interesno združenje za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA TRŽENJE V TURIZMU KAŽE REZULTATE 

Turistično ponudbo Slovenije želi spremeniti 90 novih mladih tržnikov v turizmu, 21327 turističnih potencialov in 
3235 ponudnikov bo servisiralo 90 turističnih tržnikov v 38 turističnih pisarnah in ponudilo slovenskemu turističnemu 
trgu 9752 raznovrstnih turističnih izletov in programov povezanih v 20 značilnih krajinskih transverzal in poti, 40 
specializiranih področnih in 70 značilnih lokalnih povezanih oblik turistične ponudbe Pomurja, Haloz, Posavja, 
Zasavja, okolice Ljubljane, Notranjske s Krasom, Posočja, Gorenjske, Savinjske in Šaleške doline, Koroške in 
Podravja. 

V programe javnih del je bilo vključenih 179 mladih s srednjo, višjo in visoko izobrazbo iz 83 slovenskih občin, ki 
so se leto in pol usposabljali za trženje v turizmu. Program je financiral Zavod RS za zaposlovanje, nagrade za 
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stimulacijo pa občine. Stroški izobraževanja in usposabljanja leto in pol trajajočega programa so znašali 494.246 
SIT na udeleženca javnih del. Program je bil izbran na javnem razpisu prijavitelja ĐSC iz Kranja in potrjen na 
medresorski komisiji Zavoda RS za zaposlovanje. Program so izvajali turistični in podjetniški strokovnjaki, ki so se 
usposabljali v programih PHARE, katerega študija je tudi spodbudila ta program z ugotovitvijo, da v Sloveniji 
primanjkuje ljudi za podjetniško turistično trženje. V programu izobraževanja je bilo 38 tem s področja turizma, ki jih 
je v 53 dneh/418 urah izvajalo 49 predavateljev. Za usposabljanje pri izvajanju 78 standardnih nalog v turizmu in 
182 delovnih praktičnih nalog v občinah in na območjih je skrbelo 64 lokalnih turističnih strokovnjakov mentorjev, 
ki so opravili 1300 mentorskih ur. 

Prvi šestmesečni del programa Usposabljanja za informiranje in delo s turisti je opravilo 128 udeležencev, ki so se 
usposobili za delo na sodobnih elektronskih medijih (e-mail, internet), vnos, obdelavo in servisiranje turističnih 
informacij na računalniku in v turističnih mrežah. V praktičnem delu so udeleženci po strandardih EU popisali 10 
področij turističnih potencialov v občinah in turističnih območjih. Tako so v navedenih 12 območjih popisali, šifrirali, 
pozicionirali na zemljevidih in računalniško obdelali in opisali 21327 turističnih potencialov, ki jih sestavlja: 6527 
organizacij podpornega v turizmu, 1217 informativno propagandnih turističnih gradiv, 532 spominkov in njihovih 
proizvajalcev, 910 etnoloških, 689 krajinskih in 1074 gastro-kulinaričnih posebnosti in značilnosti, 2071 naravnih, 
1778 kulturnih in 2156 zgodovinskih znamenitosti, 1138 stalnih tradicionalnih turističnih prireditev ter ponudba in 
kapacitete 3235 delujočih turističnih ponudnikov. Vse te podatke udeleženci javnih del servisirajo s podatki v 43 
turističnih pisarnah z računalniško obdelavo. Poleg tega pa so sodelovali pri organizaciji, pripravi in izvedbi 754 
prireditev, na 10 domačih in tujih sejmih ter 18 poslovnih turističnih predstavitvah. 

Druai del programa Usposabljanje za podjetniško poslovanje v turizmu je bil namenjen izdelavi turističnih tržnih 
produktov. Tako so izdelali po mednarodnih standardih in metodah oblikovanja turističnih programov po tipih in 
ciljnih skupinah turistov ter oblikah turističnih potencialov 9752 turističnih programov od tega: 742 poldnevnih in 
3716 dnevnih izletov, 4693 vikend programov, 402 tedenska in 108 štirinajstdnevnih in 91 mesečnih turističnih 
paketov, ki vključujejo turistične potenciale in ponudnike. 

V podjetniškem delu programa so se udeleženci usposobili za osnovno podjetniško poslovanje v turizmu in si 
izdelali samozaposlitvene poslovne načrte. V teh načrtih je turistična dejavnost osnovna ali dopolnilna. Kar 48 
udeležencev je pripravilo poslovni načrt za delo v turistično informacijskih pisarnah in lokalnih turističnih organizacijah 
po novem zakonu o pospeševanju turizma in dogovoru z občinami, 12 udeležencev načrtuje turistične agencije, 14 
vključitev v obstoječa družinska ali sorodstvena podjetja, 13 pa osnovno dejavnost zunaj turizma; tem bo turizem 
dopolnilna dejavnost. 

Tretii. šestmesečni program, ki ga večji del udeležencev zaključuje v oktobru, je namenjen povezovanju turistične 
ponudbe. Oblikovali so 20 standardnih krajinskih transverzal, ki jih bodo dopolnjevale še specializirane območne 
transverzale, ki jih bo po 8 do 15 po posameznih območjih ter 2 do 5 občinskih z lokalnimi posebnostmi. Udeleženci 
so opravili tečaj in izpite za turistične vodnike in iz znanja tujega jezika. S tujo pomočjo pa se bodo seznanili še s 
turistično infrastrukturo, ponudbo in ponudniki v sosednji Avstriji in Italiji, nekateri pa bodo tam opravili tudi prakso. 
Pripravili bodo vse potrebno za priglasitev dejavnosti in zaposlitve. Načrtujejo še mrežo turistične kooperative po 
posameznih področjih in povezovanje v GIZ, kjer bodo pod enotno blagovno znamko KRAJINSKA TURISTIČNA 
PONUDBA in skupnim poslovanjem tržili pripravljene turistične programe. 

S svojo ponudbo bodo najmočnejši turistični ponudnik domačih turističnih programov v Sloveniji. Pri tem upajo, da 
bo resorno ministrstvo podprlo njihovo vključevanje v lokalne turistične organizacije, ki jih predvideva novi zakon 
o pospeševanju turzma, saj posebno v manjših občinah predstavljajo redke usposobljene kadre za sodobno turistično 
trženje. Z računalniško obdelanimi turističnimi potenciali, turističnimi izleti in programi, povezanimi v turistične 
produkte, v transverzale, pa bodo obogatili slovensko turistično informacijsko mrežo. Še posebno pa bi bila dobrodošla 
pomoč Centra za promocijo turizma Slovenije, saj preko 7000 novih turističnih produktov, servisiranih preko mreže 
40 turističnih pisarn in 80 mladih turističnih tržnikov, predstavlja obogatitev domače slovenske turistične ponudbe. 
Pomoč pričakujejo predvsem pri promociji na domačih in tujih trgih in izdelavi kataloga turističnih izletov in programov 
ter krajinskih transverzal.Tudi občinska oblast bi predvsem s koncesijami in s pomočjo, s prostori in opremo lahko 
veliko prispevala k resničnemu pospeševanju turizma in podjetništva, ki sta v marsikateri slovenski občini edina 
razvojna in zaposlitvena možnost. 
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Snovalci projekta pa so se že povezali s tujimi partnerji, s katerimi bodo navezali razvojne, izobraževalne in 
poslovne povezave preko različnih programov pomoči in partnerskega sodelovanja. Pri tem so uspeli pridobiti 
uglednega pokrovitelja z območja Bodenskega jezera, ki je eno izmed najuspešnejših turističnih območij v Evropi 
z 38 milijoni turistov letno in izredno dobro organizirano lokalno, regijsko in državno turistično infrastrukturo, ki se 
povezuje v skupni mednarodni turistični center. 

Tako tudi v Sloveniji lahko združimo zanimivo in raznovrstno turistično ponudbo v blagovni znamki KRAJINSKE 
TURISTIČNE PONUDBE, s katero bomo po ponudbi zanimivi in lahko tudi po evropskih kriterijih za turistična 
območja kandidirali za večje projekte in sredstva iz strukturnih skladov. S povezovanjem aktivnosti ministrstev za 
delo, malo gospodarstvo in turizem, kmetijstvo, ekonomske odnose in razvoj ter regionalni razvoj in združevanjem 
ter povezovanjem projektov pa bi dosegli še večjo podporo in učinkovitost vloženih lastnih sredstev in tuje pomoči. 

Ali bodo vložena sredstva in doseženi rezultati mladih turističnih tržnikov obogatili slovensko turistično ponudbo in 
nova delovna mesta, pa je odvisno od volje in pomoči zgoraj navedenih državnih in lokalnih inštitucij. 

V sodelovanju s skupino mladih turističnih tržnikov pripravil vodja in koordinator programa Marijan Štele. 

Vilma Topolšek, Zveza turističnih kmetij Slovenije 

VLOGA TURISTIČNE KMETIJE PRI RAZVOJU PODEŽELJA 

Prihajam s kmetije, torej živim v tistih pogojih, slabih in dobrih, o katerih ste danes že govorili. Ko boste razmišljali 
kje preživeti počitnice, ne pozabite na slovensko podeželje, daleč stran od množic in vsakdanjega hitenja. V 
zelenju in miru stoje kmetije, ki se poleg kmetijstva ukvarjajo tudi s turizmom. Počitnice na kmetijah niso takšne 
kot oddih na morju, v zdraviliščih, so v tesnem stiku z naravo, ljudmi, z njihovo kulturo, življenjsko modrostjo, 
šegami in navadami. S temi lepimi besedami vabimo goste na naše turistične kmetije. Vprašanje pa je: kako dolgo 
še? Res je, da ima turizem na kmetijah v Sloveniji dolgo tradicijo in je danes vsekakor najpomembnejša in najbolj 
razvita dopolnilna dejavnost na kmetijah. Trenutno je v Sloveniji 212 kmetij, ki nudijo prenočitvene zmogljivosti, 256 
izletniških in 116 osmič in vinotočev pa ponuja domačo hrano in pijačo. V razvoju je še okrog 400 kmetij. 

Ker smo turistične kmetije majhni ponudniki turističnih storitev, sta povezava in skupen nastop pri trženju in 
promociji nujna. Zato smo s pomočjo kmetijske svetovalne službe Slovenije pred dvema letoma ustanovili Združenje 
turističnih kmetij Slovenije. Šele dvoletno delo v okviru združenja je obrodilo veliko pozitivnih rezultatov, zlasti na 
področju trženja in skupne promocije. Trenutno je v združenju turističnih kmetij Slovenije povezanih 226 kmetij. 
Naši cilii v okviru združenja so predvsem: dvig kvalitete ponudbe turističnih kmetij, večia zasedenost naših turističnih 
zmogljivosti in povečanje direktne prodaje doma pridelanih izdelkov, sodelovanje z državnimi, javnimi in strokovnimi 
ustanovami ter organizacijami pri oblikovanju poaoiev za turistično opravljanje dejavnosti. Turistične kmetije so v 
večini primerov osnovni nosild turistične ponudbe na podeželju. Poleg tega, da so velikokrat zgled urejenosti tudi 
za ostale kmetije, le-tem omogočajo razvoj različnih dopolnilnih dejavnosti in lastno prodajo doma pridelanih pridelkov. 
Turizem na podeželju je pri nas še vedno neizrabljena turistična priložnost in ni primerno vključen v strategijo 
razvoja države, območij in občin. 

Pri oblikovanju pogojev za opravljanje turistične in drugih dopolnilnih dejavnosti v Sloveniji pozabljamo, da so naše 
kmetije majhne, razdrobljene, in daje razvoj dopolnilnih dejavnosti nujen; da veliko kmečkih gospodinjstev ne more 
več plačevati invalidsko pokojninskega zavarovanja, daje okrog 80% kmetij v Sloveniji socialno ogroženih. Opozorila 
bi samo na nekatera trenutno najbolj žgoča vprašanja s področja turistične dejavnosti na kmetijah. 

V Sloveniji še vedno nimamo urejene zakonodaje s področja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Za obstoj in razvoj 
turističnih in drugiti kmetij je zelo pomembno, kako bo ta zakonodaja oblikovana. Oblikovalce zakonodaje opozarjam, 
da dopolnilne dejavnosti ne morejo biti omejene s prihodkom od dopolnilne dejavnosti, ki ne sme presegati prihodka 
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iz osnovne dejavnosti, kajti najenostavnejši izračuni povedo, daje bistvena razlika med prihodkom, ko kmet proda 
pšenico, in prihodkom, ko speče kruh. Enako pa velja tudi za druge pridelke. Če bo turistična dejavnost omejena na 
tak način, bodo naše turistične kmetije raje postale penzioni, gostilne in podobno, in se ne bodo več trudile s 
pridelavo domače hrane za goste, naše podeželje pa bo zato še bolj neobdelano in zaraslo. Zakonski standardi in 
normativi za turizem na podeželju in na kmetijah so v nekaterih elementih neživljenjski, nesmiselni in zavirajoči. 
Poseben problem so pogoji za klanje in predelavo živil živalskega izvora na kmetijah. Združenje turističnih kmetij 
je 4. januarja 1999 ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in veterinarski upravi Republike Slovenije 
poslalo dopis, v katerem smo prosili za primerne in nam dosegljive pogoje za klanje prašičev in drobnice na 
turističnih kmetijah. V začetku letošnjega marca smo dobili odgovor veterinarske uprave Republike Slovenije, da 
bo pravilnik s svojimi določbami objavljen najkasneje v juniju 1999. Kljub temu, da je pred vrati zima in z njo nova 
klavna sezona, pravilnika še vedno ni. Zakonodaja, ki ureja pogoje za upravljanje turistične dejavnosti na kmetiji, 
ne upošteva specifičnih kmečkih bivanjskih pogojev. Tu pa mislim, da gre predvsem za različna mnenja različnih 
inšpekcijskih služb. 

Veliko lepih, starih domačij se je z neprimernimi in nepotrebnimi posegi in urejanjem modernih kuhinj in velikih hal 
za goste spremenilo v navadne vaške gostilne. V združenju turističnih kmetij Slovenije tudi nismo zadovoljni z 
izvedeno kategorizacijo turističnih kmetij. Na to nas opozarjajo tudi gostje. Kmetije v isti kategoriji na različnih 
območjih niso primerljive med seboj. Kljub temu, da so bile vse ocenjene s strani ocenjevalcev z opravljeno 
licenco. Dogaja se, da so prejele štiri jabolka kmetije s šestposteljno sobo. V več primerih pa je obratovanje v 
kategoriji kmetiji prepovedala tržna inšpekcija, kljub temu daje bila kmetija do kategorije upravičena. Ugotavljamo 
neusklajenost posameznih ocenjevalcev in neusklajenost ocenjevalcev in inšpekcijskih služb zaradi nepovezovanja 
specifike turističnih kmetij. Zato zahtevamo, da se omogoči pridobitev licence za ocenjevalce na turističnih kmetijah 
tudi tistim, ki specifiko turističnih kmetij dobro poznajo. 

Vse to, kar sem danes povedala, smo premleli že tisočkrat. Vedno znova, ko odhajam na takšna srečanja, mi je 
hudo in se sprašujem, če spet ne gre za izgubo časa. Morda pa tokrat ne. Morda bomo vendar enkrat začeli 
razmišljati, kaj sploh želimo od podeželja, ali kmetije potrebujemo, ali pokošene travnike potrebujemo in želimo v 
naši deželi, za katero vsi pravimo, da je tako bogata, raznolika in pestra. Kmetje smo delavni in trdoživi in bomo 
preživeli. Mislim pa, da gre za nekaj več, za razvoj države, s katero tako vztrajno želimo v Evropo. Vzeli nas bodo 
le, če bomo urejeni in ne nazadnje tudi bogati. 

Osebno sem prepričana, da imamo pogoje za razvoj podeželja in prepričana sem, da je naša dežela tako drugačna 
od drugih dežel, da lahko s pravo strategijo razvoja, razvijemo pravi butični turizem. 

Naravovarstvena Neprofitna 
Ekološka Kmetija d.n.o. 
Kmetija odprtih vrat 

Uspešen projekt 

Utesnjeni, nezadovoljni v betonskem utripu življenja smo se odločili za radikalno spremembo. Enotna odločitev, 
združitev sredstev. Prodali smo spone starega načina življenja in kupili dve, dolga leta zapuščeni, 18 ha veliki 
domačiji, na še dandanes nerazvitem, za mnoge zapostavljenem Kozjanskem, v vasi Planinca. Nakup smo realizirali 
novembra 1995. 

Čiščenje, nega narave 

Leto in pol, od jutra do večera, v soncu, dežju, snegu in žledu smo ročno oživljali 18 ha z odpadki oskrunjenega 
zemljišča, očiščevali srobot, bršljan, rešili stare klene sadovnjake, ki so že skoraj izumrli. Doline, zasute s tonami 
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odpadkov bele tehnike, starih avtomobilov, železja, plastičnih posod z različnimi olji in drugimi tekočinami, steklenic 
različnih dimenzij, velike količine nekonzumirane, lažno iskane zdravstvene pomoči v obliki farmacevtskih pomagal. 
Izobilje se je prav tako kazalo v razkošju zgrešene zgodovine še v celih, novih, neuporabljenih balah blaga, novih 
boks čevljev različnih barv. Z ljubeznijo smo vse očistili in sami varno deponirali odpadke, za katere šentjurska 
občina ni imela posluha. Uredili smo cesto, ki je bila prej težko prevozna že v suhem vremenu, organizirali in 
izpeljali izkop za telefon, bili pobudniki za saniranje električnega omrežja in si uredili lastni vodovod. Tudi pri 
nadaljnjem reševanju sanacije smeti smo prav tako ostali sami: vaščani in sovaščani še ne čutijo potrebe po 
smiselni ureditvi svojih domačij. Na podlagi pogodbe z Javnimi napravami Celje smeti sami odvažamo v dolino. 
Naša domačija je zdaj čista, vest mirna, strpnost pa način komunikacije našega kmečko-krščansko-intelektualnega 
življenja, ki uvaja izboljšave v kmečki vsakdan. 

Oživljanje in spoštovanje tradicije 

Ob nakupu zemljišča nas je na kleno tepko naslonjen čakal žalosten, star, razpadajoč križ. Podobo Boga Jezusa 
pa so že pred našim prihodom nepridipravi odnesli. Na istem mestu, kjer je stal star križ, smo postavili prvi objekt 
domačije: kapelico Marije Brezmadežne. Starega, polomljenega križa nismo zavrgli, ampak je nosilec sedanje 
cvetlične pergole okrog kapelice. Ob blagoslovu smo pripravili kulturno umetniški program ter pogostili goste z 
orehovimi štruklji in čajem. Po stari romarski poti, ki smo jo prav tako sami obnovili, smo goste pospremili k sveti 
maši v cerkev Imena Marijinega na Kalobje. Leto kasneje smo v neposredni bližini romarske poti, ki jo je že krasilo 
zimzeleno božje drevesce, sezidali še fontano večjih dimenzij, ki s svojo preprosto obliko navdihuje mimoidoče z 
občutkom naravne harmonije. 

Spoj dela in narave 

V kmečko okolje z delom vnašamo vrednote zdravega načina življenja. Aktivno sodelujemo v Združenju ekoloških 
kmetov Slovenije, znani smo tudi v tujini, kjer je že nekaj kmetij po našem modelu. Vzorno mesto imamo tudi na 
dunajskem inštitutu za ekološke raziskave, izmed 403.000 prijavljenih ekoloških projektov na internetu z vsega 
sveta je naš model Naravovarstvene neprofitne ekološke kmetije d.n.o. na sedmem mestu. 

Snovalci projekta koreninimo v kmečkem okolju. Za seboj pa imamo večletne izkušnje urbanega življenja. Začutili 
smo potrebo po pristnem življenju, v celoti spojenim z naravo in po trdnem delovnem mestu, ki ne nosi v sebi 
strahu, da bi ga jutri izgubili. Naš namen je pomagati vsem tistim, ki prav tako že čutijo potrebo po čistem življenju 
v naravi. Pri nas se ljudje odpočijejo, naužijejo miru, zdrave vegetarijanske hrane in dobre volje. Namen spontane 
vključitve obiskovalcev v naš način kmetovanja je nadaljevanje plemenitih vrednot življenja v njihovem okolju. 
Pristen stik z obiskovalci je motiv ponovnih srečanj. Naš način ni pedagoško vsiljiv, prilagojen je obiskovalcem. 
Naše življenje doslednega spoštovanja desetih božjih zapovedi je za marsikoga ponovno odkritje odrinjene, toda 
nikoli pozabljene otroške nedolžnosti, igrivosti in sreče. 

Ne gospodar, ampak varuh 

Na Zemljo se rodimo goli, taki jo tudi zapustimo. Kar pa v življenju storimo, je dediščina, zato je skrb za zdravo 
okolje najpomembnejša naloga. Spoštovanje vsega stvarstva je vodilo našega življenja, zato je bil prvi projekt 
zaščite narave gradnja rastlinske čistilne naprave pod strokovnim vodstvom biologa, gospoda profesorja dr. Danijela 
Vrhovška. Rastlinska čistilna naprava je v celoti uharmonirana v naravni park. Deležna je velike pozornosti domačih 
in tujih gostov, zanimiva je za številne strokovne ekskurzije, šole, edinstvena pa je v tem, da je v celoti zgrajena 
ročno. Celoten sistem prečiščevanja odpadnih voda v popolnosti deluje že drugo leto, dokaz neoporečne vode pa 
sta še dva kamnita bazena z življenjem čiste vode: žabami, belouškami, pubki, cvetočnimi lokvanji in še čim. 

Varovanje, ne izkoriščanje, nas vodi pri vsakdanjem delu na domačiji. Delo poteka večinoma ročno, njive orjemo z 
manjšim traktorjem. Zemljo plemenitimo s travno zastirko - zeleno gnojenje, pepelom in kompostom. Naša potreba 
je zdravo pridelana hrana, tega motiva ne vodi sebičnost, ampak sožitje z naravo. Zemlja vedno daruje dovolj, le 
človek je tisti, ki je nenasiten. 
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Dejavnosti: 
1. 1 A/01.11 
2. 2 A/01.12 
3. 3 A/01.13 
4. A/01.411 
5. A/02.01 
6. DA/15.3 
7. DA/15.31 
8. DA/15.33 
9. DA/15.61 
10. DA/15.87 
11. DB/17.100 
12. DB/17.200 
13. DB/17.300 
14. 0/90.004 
15. 0/92.31 
16. 0/92.53 

Pridelovanje žit in drugih poljščin. 
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik. 
Vinogradništvo in sadjarstvo. 
Urejanje in vzdrževanje parkov,vrtov in zelenih športnih površin. 
Gozdarstvo. 
Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin. 
Predelava in konzerviranje krompirja. 
Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin. 
Mlinarstvo. 
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov. 
Priprava in predenje tekstilnih vlaken. 
Tkanje tekstilij. 
Plemenitenje tekstilij. 
Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav. 
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje. 
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov. 

Prebujanje spečih talentov 

Pred letom in pol smo se lotili aktivnosti glasbene šole z obiskom profesorja glasbe na Planinci. Večina kolektiva 
je vključena v muziciranje, številni gostje pa ob srečanju z nami ponovno začutijo potrebo po igranju kakega 
instrumenta. Veliko jih po 10, 20 letih zopet zaigra, srečni odhajajo in se ponovno vračajo. Kolektiv je prav tako 
začutil potrebo po aktivnem plesnem znanju, ki ga vodi strokovna oseba. Koreografije v aktivnost vključujejo 
najmlajše pa tudi najstarejše. Življenje na kmetiji poteka umirjeno, vendar polno aktivno od sončnega vzhoda do 
zahoda. Različna kmečka opravila z renoviranimi starimi orodji so obogatitev za vse, ki se vključijo v kmečko delo. 

Ne denar, ampak človek 

Ključ dobrega počutja so plemenite vrednote življenja, ki jih živimo vsak dan, izražajo se v odnosu do vsega 
stvarstva. Na kmetiji ni agresije, ubijanja, sebičnosti. Živali so naši prijatelji. Imamo dva psa, mačke, kokoši, 
račke, golobe, čebele, udomačenega goža, polha, kobilo haflingerico, par lam Jaka in Ano, ter veliko divjih živali, 
ki so brez strahu velikokrat gostje stare, skromne hiške, ki jo bo kmalu zamenjala nova. Zagradili jo bomo s 
pomočjo prijateljev iz domovine in tujine, ki v projektu Naravovarstvene neprofitne ekološke kmetije vidijo rešitev 
iz nezdravega načina življenja ter odprte možnosti še za nekaj delovnih mest. Naše plačilo je srečen obiskovalec, 
ki dojetje bistva mirnega življenja vnese v svoj vsakdan, v svoj kraj bivanja; zdravje, sreča sta vzpodbuda za naše 
včasih nerazumljeno volontersko delo. Nas ne vodi profit, ampak potreba po lepem in plemenitem življenju. 

Trdni koraki na lastnih nogah 

Tako kot so kleni stari sadovnjaki, ki smo jih očistili, smo postali kleni tudi sami in se spomnili starega pregovora: 
Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagat. Ustanovili smo podjetje Naravovarstvena Neprofitna Ekološka Kmetija d.n.o. 
in si uredili delovna mesta. Vzrok naše odločitve ni bilo lagodno življenje v miru, naravi, ampak predvsem potreba 
po novih, gotovih delovnih mestih, ki niso in ne bodo bremenila sociale, občine ali države. V nepolnih štirih letih 
sistemskega in pridnega življenja smo že tretje leto skoraj samooskrbni. Nekaj volonterskih delovnih mest bo še 
na voljo v tistem hipu, ko bo občina Šentjur spregledala svoja krivična dejanja do nas. 

Zaradi nepoznavanja take oblike podjetništva nas je občina že na začetku sprejela z odporom in prezirom in nam 
prilepila znamko sektaštva oziroma marginalne skupine. Posledice nerazgledanosti občinske strukture so še 
dandanes žive, saj je minilo že polnih pet mesecev od vloge za lokacijo novega bivalnega objekta, odgovora pa še 
nismo prejeli. V novem objektu bodo registrirane dejavnosti potekale v celoti. Zdaj delo poteka improvizirano. Kljub 
temu številni gostje odhajajo srečni, zadovoljni, napolnjeni z optimizmom v svoje okolje in se ponovno vračajo. 
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Naše življenje je poleg kmečkega dela prepleteno še s kulturnimi programi po Sloveniji in tujini. Zadnji kulturni 
program smo imeli 16. oktobra letos v Grand hotelu Emona v Portorožu z naslovom Elitni koncertno-plesni večer. 
Obisk je bil številen, gostje zadovoljni, bile so prošnje za ponovno prireditev. Ko smo se pripravljali za plesni 
program, smo si organizirali vaje na travi, koje deževalo, smo imeli vaje pod kozolcem, saj naš aparat, podjetje, še 
zmeraj biva in deluje v 350 let stari, razpadajoči, zlati hiški, ki se skupaj drži samo še z božjo pomočjo. Mi pa 
čakamo, strpno čakamo preobrazbo občinske strukture. Nov bivalni objekt bo v celoti zadovoljil potrebe podjetja, 
spojen bo z okoljem in narave ne bo oskrunil. Stoji na parceli pašnika, kjer sta že stala dva objekta pred našim 
prihodom. Kvadratura novega objekta ne presega kvadrature dosedanjih, že porušenih. Objekt bo grajen z izolacijsko 
opeko in s kamnom starih, porušenih objektov; kamenje smo že pripravili za novo gradnjo, ga ročno oprali in 
selekcionirali za potrebe gradnje. 

Drugi razlog, da nas odklanjajo v tej sredini je naslednji: kmetiji, ki smo ju kupili in z ljubeznijo uredili, sta se 
prodajali že približno 12 let, samevali in propadali pa okoli 30 let. V tem času sta si grmovje in srobot utrla trdno pot 
in z divjo rastjo prekrila domačiji, k temu pa so pripomogli še vaščani in sovaščani s tonami odpadkov, ki so jih 
razmetali po posestvu, kjer je bilo zaradi razrasta grmovja to le mogoče. Posestvo je bilo tako zanemarjeno in 
oskrunjeno, da so ga stari lastniki želeli podariti vnukom, pa se vnuki niso odločili za skrb in življenje na podedovani 
zemlji. Ker je ta proces trajal dolga leta, so številni občinarji tiho čakali in upali na možnost, da bi zemlja prišla v last 
občine. Na tihem so imeli na tem posestvu že izdelane projekte, ki pa se z našim nakupom zemljišča seveda niso 
izpolnili oziroma so jim ušli iz rok. Naš nakup je mnogim prekrižal račune, zato je zdaj do nas tako sovraštvo in 
nasprotovanje, še posebej, ker vidijo, da projekt že sedaj v teh težkih pogojih polno živi in deluje tudi v korist 
občine. 

Preko nas je zdaj občina Šentjur že znana doma in v tujini. Za Šentjur zdaj že vedo v Tokiu, Avstraliji, Južni Ameriki 
in še marsikje po svetu. V letu 1998 nas je obiskalo 376 domačih gostov in 57 gostov iz tujine. V letu 1999 nas je 
do sedaj obiskalo 736 domačih in 94 tujih gostov. Eden od glavnih vzrokov obiskov pri nas je ogled rastlinske 
čistilne naprave in naš način ročno obdelovane kmetije, ne nazadnje pa tudi izvrstna hrana, s katero pogostimo 
goste in nevsiljiv kulturni program. Med goste pa niso všteti pešci, ki hodijo po evropski peš poti, ki vodi po naši 
domačiji, in se prav tako radi ustavijo pri nas, mi pa jih pogostimo. Druga kategorija obiskovalcev pa so romarji. 
Velik del romarske poti poteka čez našo domačijo. To je zelo znana stara romarska pot k cerkvi Imena Marijinega 
na Kalobje.Tudi romarji so zdaj že številni naši redni obiskovalci. Obiskovalci nas ob odhodu pohvalijo, da takega 
kotička ni in se k nam radi vračajo. 

Kozjansko, prej znano kot nerazvito območje in socialni problem Slovenije, je zdaj že znano doma in po svetu kot 
razvito, in naš model kot posebna možnost rešitve socialnega problema. Čisto obdelovanje zemlje je edina možnost 
za preživetje človeštva, nehumana industrija pa velika možnost za njegov pokop. 

Funkcije delovanja podjetja: 

Miro Žitko, star 29 let, družbenik, direktor Naravovarstvene Neprofitne Ekološke Kmetije d.n.o., gospodar in 
organizator, inovator, konstruktor orodij in strojev. Poklic: voznik, vzdrževalec vozil in strojev; pianist, izdelovalec 
instrumenta viola; tuji jezik: angleščina. 

Editija Žitko, stara 33 let, soproga Mira Žitka, končala študij filozofije, gospodinja, sprejem gostov, stiki z javnostjo, 
korespondenca; tuji jezik: angleščina, nemščina; muziciranje na prečni flavti. 

Gospod profesor Franci Lorenčič, star 63 let, družbenih, profesor glasbe, upokojeni organist, odgovoren za umetniško 
glasbeno ustvarjanje; tuji jezik: nemščina. 

Gospa Milena Lorenčič, stara 55 let, soproga Francija Lorenčiča, upokojenka, ekonomski tehnik, računovodja 
Naravovarstvene Neprofitne Ekološke Kmetije d.n.o., odgovorna za njive, semena, kletarka in mlinarica, vodnik po 
posestvu; tuji jezik: nemščina; pevka v zboru. 
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Gospod Klavdij Es, star 25 let, elektrotehnik-elektronik, inženir matematike in računalništva; odgovoren za 
korespondenco s tujino, elektronsko pošto, internet, računalniško obdelavo, vložišče, arhiv, video-avdio tehniko; 
igra klavir, kitaro, klarinet in čebelari; tuji jezik: angleščina, nemščina in italijanščina. 

Gospa Simona Es, stara 21 let, soproga Klavdija Es, študentka fizike; prisotna ob vikendih, čas, ki ji je na voljo 
poleg študija nameni za pomoč, kjer je pomoč potrebna; igra klavir; tuji jezik: angleščina in nemščina. 

Gospod Andrej Hren, star 23 let, lesarski tehnik, odgovoren za orodja, skrbi za sanacijo starih in izdelavo novih 
orodij, urejevalec okolja; igra violino; tuji jezik: nemščina. 

Gospa Darja Erjavc, stara 29 let, komercialni tehnik, samostojni špediter, mati treh otrok: Tim 4 leta, Lea 2 leti in 
pol, Lin 7 mesecev, varstvo in nega otrok; pevka v zboru; tuji jezik: angleščina. 

Gospod Robert Erjavc, star 31 let, PTT tehnik, viličarist, soprog Darje Erjavc, oče Timu, Lei in Linu; skrbi za 
družino, za kurjavo, kurjač, skrbi za higieno avtoparka; igra kitaro; tuji jezik: angleščina. Zaposlen je bil v podjetju 
Gross-Plus Ljubljana. Ker se je podjetje Gross-Plus reorganiziralo, so se odločili in Roberta dali na zavod s prošnjo, 
da se po reorganizaciji podjetja Gross-Plus vrne v podjetje in ponovno prevzame delo skladiščnika. V kolikor se 
podjetje Gross-Plus ponovno ne aktivira do decembra 1999, gospod Erjavc Robert prevzame delovno mesto v 
Naravovarstveni Neprofitni Ekološki kmetiji d.n.o. 

Gospa Gabrijela Baumkirher Sever, stara 35 let, višja medicinska sestra, skrbi za higieno, pralnico, likalnico; 
kitaristka; tuji jezik: angleščina, francoščina. 

Zunanji sodelavci: 

Gospa Olga Šimenc, stara 37 let, lastnica frizerskega salona, frizerka, pedikerka, odgovorna za urejeni videz 
kolektiva, prisotna ob vikendih in po potrebi narave našega dela; poje v zboru; tuji jezik: angleščina. 

Gospa Darja Pretnar, stara 38 let, po poklicu pedagoginja, po srcu in delu pa šivilja, kreatorka plesnih in večernih 
toalet in modnih dodatkov. 

Gospa Erika Klančnik, stara 43 let, iz Gorij pri Bledu, po izobrazbi je diplomirani inženir računalništva, njen hobi je 
biologija; je oskrbovalka in negovalka rastlinske čistilne naprave ter cvetličnih gredic posestva; igra na blok flavto; 
tuji jezik: angleščina. 

Gospod Milan Filipič, star 43 let, iz Gorij pri Bledu, samostojni podjetnik, po izobrazbi elektrotehnik, po poklicu pa 
krovec, izdelovalec in vzdrževalec centralnih kurjav in ogrevalnih sistemov; skrbnik peči in štedilnikov v podjetju; 
tuji jezik: angleščina. 

Gospa Lidija Cerovac, stara 39 let, licenčna plesna učiteljica iz Kopra, skrbi za plesno znanje v kolektivu; tuji jezik: 
angleščina, italijanščina. 

Gospod Sašo Krasnov, star 35 let, diplomant Kraljeve plesne šole iz Londona, plesni učitelj in lastnik plesne šole 
Eureka; moderator družabnih plesnih večerov, delna odgovornost za stike z javnostjo; tuji jezik: angleščina, nemščina. 

Gospa Alojzija Erjavc, stara 51 let, višja medicinska sestra, svetovalka, idejni vodja celotnega projekta 
Naravovarstvene Neprofitne Ekološke Kmetije d.n.o., koordinatorka del in nalog ter pomoč pri vseh delih, kjer je 
pomoč potrebna; trden steber podjetja; zaradi inovativnosti in naprednosti pa nemalokrat nekaterim kamen spotike 
in trn v peti. 

Naravovarstvena Neprofitna Ekološka Kmetija d.n.o. uspešno deluje po načelih prostovoljnega dela že polna štiri 
leta. 
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Dr. Franci Pečnik, Slovensko ekološko gibanje 

USMERJANJE TURIZMA IN EKOKMETOVANJE NA ZNANSTVENI OSNOVI 

Slovensko ekološko gibanje (SEG) je pred kratkim pripravilo večdnevno strokovno ekskurzijo v Švico. Ta je bila 
rezultat predhodnega obiska direktorja Raziskovalnega inštituta za ekološko kmetovanje EIB iz Fricka v Sloveniji. 
Namen potovanja slovenske delegacije pa je bil v seznanitvi z razmerami na tem področju v Evropski zvezi, 
predvsem v Švici. V delegaciji so bili zastopniki različnih raziskovalnih inštitucij, za ekološko kmetovanje navdušeni 
proizvajalci hrane, in nekateri, ki so zgolj prepričani, da je tak način kmetovanja za Slovenijo edina alternativa. 
Bioproizvodnja je namreč potrjena svetovna usmeritev pridelave in predelave kmetijskih dobrin. Zanjo si zlasti 
prizadeva Evropska zveza. Predvsem gre za kmetovanje brez uporabe agrokemikalij, kot so mineralna gnojila, 
škropiva, pesticidi, hormoni ipd. V Švici na ta naravni in človeku prijazen način gospodari okoli 5.000 kmetij. 
Švicarske kmetije so v primerjavi s kmetijami v Evropski zvezi majhne, saj obsegajo povprečno 16 ha, slovenske 
pa so še veliko manjše, saj merijo le borih 3,5 ha. 

Inštitut EIB je bil ustanovljen pred 20 leti in ima tri osnovne opredelitve: raziskave, svetovanje in kontrolo. V 
začetku je med prebivalstvom in uradnimi ustanovami veljal za nekaj romantičnega. Danes je postal nuja brez 
kakršnegakoli posmehljivega prizvoka. 

Švicarska vlada podpira biološko neoporečno pridelavo hrane 

Švica sofinancira le usmeritve, ki so v skladu z ekološkim kmetovanjem. Dosedanja konvencionalna predelava 
dobrin z nedomiselno uporabo umetnih gnojil, pesticidov, fungicidov in insekticidov je pripeljala do velikih strukturnih 
sprememb rodovitne zemlje, iz plodnosti v neplodnost in zastrupljenost. Tako se danes povsod, kjer se gredo 
intenzivno kmetijstvo, v obdelovalni zemlji zmanjšuje humusna plast, navzočnost deževnikov, koristnih žuželk in 
mikroorganizmov. Zaradi takega ravnanja z zemljo in oporečne hrane ljudje obolevajo. Navsezadnje pa to za 
prebivalstvo pomeni, da se preko vode, zelenjave in mesa dan na dan zastruplja in ruši zdrav genetski inženiring. 

Večina Švicarjev za bio hrano 

EIB je privatni inštitut, ki ga v 90 % financira država. V Švici se prek 80 % celotne populacije zavzema za biohrano 
in 45 % jo tudi redno kupuje. Biohrana je le cca 15 % dražja od konvencionalne in je dostopna celotni populaciji. Za 
ekološko kmetovanje država kmetovalcem daje premijo, ki znaša od 400 do 1200 švicarskih frankov po ha. Kmet, 
ki se odloči za tak način proizvodnje, najprej izpolni predpisane formularje ter se prijavi na inštitut. Ta po ustaljenem 
vzorcu izvede kontrolo dobrin in če kmet ustreza predpisom, dobi certifikat, da so njegovi proizvodi brez uporabe 
kemikalij. Kmet ima za odkup dobrin na razpolago štiri predelovalna podjetja. Vsako od njih ima svojo blagovno 
znamko. Odkupljeni proizvodi se predelajo v končne izdelke, nakar jih ponudijo kupcem na policah v trgovini. 
Ponudba je pestra in raznolika od mesa in mesnih izdelkov, zelenjave, sadežev do vina in produktov iz sadja. 

Razmere za biološko kmetovanje v Sloveniji 

Nejasnost strategije razvoja slovenskega kmetijstva kaže, da Vlada Republike Slovenije še ni doumela, kako 
pomembna bi za Slovenijo bila odločitev za prehod iz konvencionalnega v ekološko kmetovanje. Za sedaj vse 
smeri slovenske kmetijske politike vodijo še k višji stopnji uporabe kemikalij v kmetijstvu in v še večjo oporečnost 
hrane. S takšno usmeritvijo slovenskim kmetovalcem država tudi ne nudi jasne prihodnosti, ampak jih zavestno 
vodi v propad. V Evropi ima namreč perspektivo le ekološko neoporečno pridelovanje hrane. Če hoče slovenska 
oblast ob vstopanju v Evropsko unijo še naprej obdržati naše kmetijstvo, je nesporno samo eno: prehod na 
biokmetovanje. Majhnost naših kmetij (3,5 ha) se po ekonomičnosti pridelave hrane ne more kosati s kmetijami v 
Evropi, ki so v povprečju desetkrat večje. Upajmo, da bo vlada spregledala dosedanjo napačno usmeritev in 
napako popravila. V primerjavi naše države s Švico lahko namreč z gotovostjo trdimo, da je pri pridelovanju hrane 
prednost na naši strani, oziraje se pri tem na naravne danosti.Te prednosti se kažejo v naravnih lepotah krajev, v 
biopotencialih flore in favne, raznolikem podnebju, ugodni geografski legi in obilju čistega zraka in pitne vode. 
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V značaju naroda so naše prednosti vidne v gostoljubju, kulinariki, domačih napitkih, postrežbi, narodni glasbi, 
etnologiji, običajih, kvalitetnem vinu in moštu in še v čem. Vse te danosti do danes nismo prav cenili, še manj pa 
donose izrabili kot tržno vrednost. To so naši evropski biseri, ki pri drugih narodih vzbujajo zavist, hkrati pa krepijo 
naš ponos (ki se ga še premalo zavedamo!). 

Biohrana in turizem 

Statistični podatki kažejo, da danes turizem v svetovnem merilu letno obrača 250 milijard dolarjev prometa in je 
najmočnejša gospodarska panoga nasploh. Tudi pri nas bi se morala ta dejavnost podeseteriti glede na trenutno 
dosežene rezultate, v perspektivi pa bi morala postati jedro gospodarskega razvoja. 

Da bi v bodoče država Slovenija več storila za blagostanje in srečo lastnega naroda, predlagam: 

ustanovitev raziskovalne delavnice, ki naj s strokovnimi analizami ovrednoti, katera smer razvoja gospodarstva 
je za slovenski narod najugodnejša.; 
izničenje brezposelnosti (140.000 bresposelnih); Slovenija ima nesluteno možnost za odpiranje novih delovnih 
mest v panogi biološke proizvodnje in turizma; zakaj si sedanja vlada in parlament ter lokalne samouprave 
zatiskajo oči pred dejstvom, da sta pri nas turizem in biokmetijstvo tisti gospodarski panogi, ki se lahko po 
donosnosti uspešno kosata z industrializirano Evropo? 

Iz navedenega pričakujemo: 

1. Formiranje inštituta za ekološko kmetovanje in turizem v že obstoječi primerni ustanovi, kar hkrati pomeni 
sprejetje natančno definirane dolgoročne strategije razvoja biokmetovanja, turizma, prometne infrastrukture 
in ugodnega financiranja teh dejavnosti ter razumevajoče zakonodaje. 

2. Oblikovanje skladov s prijaznejšo bančno politiko za biokmetovanje in turistična vlaganja. 
3. Definiranje cenovne politike za bioproizvodnjo in trg. 
4. Poenostavitev dosedanjih inšpekcijskih določil za že uveljavljene tradicionalne kmečke dobrine. 
5. V programih šol več znanja o zdravi prehrani, o turistični dejavnosti, o posledicah zastrupljanja z oporečno 

pridelano hrano ipd. 

Zaključek 

Slovenija je pokrajina majhnih kmetijskih parcel, ki niso primerne za uvajanje težke mehanizacije. Pestrost pokrajine 
daje deželi zavidljivo lepoto. Na podeželju bi se morala pridelovati le neoporečna hrana. Posebej to velja za hriboviti 
svet, ki zajema 80 % Slovenije. V tujini ugotavljajo, da so z uvajanjem bioproizvodnje tudi kmetije v najvišjih legah 
donosne, posebej še takrat, ko nudijo doma pridelane in pripravljene dobrine turistom, ki jih obiščejo. 

Če bo vlada v prihodnje znala in hotela na znanstveni podlagi usmerjati naš razvoj, posebej na področju pridelave 
in predelave biohrane in turizma, mora ta temeljiti na naslednjih vprašanjih: 

Kaj?-Zakaj? 
Kako? - Zakaj? 
Kje? - Zakaj? 
Kdaj?-Zakaj? 
Koliko? - Zakaj? 

V tem primeru bomo prebivalci raja pod Alpami zadovoljni in srečni, ker je v vodenju države končno zavladala 
modrost za blaginjo lastnega ljudstva. 

Poslanci in vlada imajo vlogo sejalca, od katerega je marsikaj odvisno. Ko spremljam vladne predloge in razprave 
na državnem zboru, pravim: Že dolgo nisem videl v poslanskih klopeh takega sejalca s peharjem v roki, klobukom 
na glavi, odločilnih zamahov in ponosnega koraka. Potno je njegovo čelo, a kdo bi se menil za to! Saj je ni prvič 
pognojil, te zemlje s svojim znojem. Trdo, garaško delo je to: preden zorješ, odstraniš kamenje, razrahljaš grude, 
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pobranaš ... Kdo bi štel ure, žulje ali si brisal pot! Kljub temu je njegov obraz veder, srce mu praznično utripa - kako 
tudi ne, ko pa se to delo (kaj delo, garanje) bliža koncu. Skrbno je odbral dobro seme, ga vrgel v pripravljeno zemljo 
in sedaj čaka - saj mora tudi žetev nekoč priti. Videl sem ga včeraj na državnem zboru in to kakšnega! S plastičnim 
vedrom v roki, z masko na obrazu, sejalca umetnega gnoja. O, tudi ta seje, a kako drugačna je njegova setev! 
Zemlja, sipka, prhka in brezbarvna sprejema vase kemijo, strup ... Seje, a bolj ljuljko kot pšenico. Seje, a bojim se, 
da bolj Smrt kakor Življenje. In polja okoli njega. Vedno več jih je v pušči, zaraščata jih trava in plevel, sčasoma 
bodo zaradi izrečenega strupa polja postala nerodovitna. Da, umetnost je sejati, posebej, če si sejalec v državnem 
zboru in vladi. Ne zna, ne zmore tega vsakdo. Setev - to ni delo hlapcev ali najemnikov. Ne moreš vsega vreči na 
en kup, tudi ne raztresti malo tu, malo tam, vmes pa nič. Ravno prav je treba zamahniti in vreči, da seme pade v 
dobro zemljo, ne na pot ali med kamne. Ne moreš sejati v zrak, v veter, in seme ne sme biti prazno, jalovo. Plev in 
strupa pač ne seje, kdor želi imeti dober in zdrav pridelek, razvito državo in v njej srečne ljudi. 

Mag. Janez Pogačnik, Turistična zveza Slovenije 

MESTO IN VLOGA TURIZMA V GOZDNEM PROSTORU PRI RAZVOJU PODEŽELJA 

Uvod in problematika 

Slovenija spada med izrazito gozdne dežele, saj je po gozdnatosti (53%) na tretjem mestu v Evropi. Gozd označuje 
našo državo z odločujočimi vplivi, vlogo in pomenom; zagotavlja obstoj, varnost in možnost kakovostnega razvoja. 
Zato je Sloveniji za skladen gospodarski in družbeni razvoj potreben večnamenski gozd, ki bo s trajno racionalno 
proizvodnjo dajal večje količine kakovostnega lesa, hkrati pa varoval, vzdrževal in krepil vse reprodukcijske 
mehanizme, s katerimi gozd vpliva na biološko stabilnost v prostoru in kakovost življenjskega okolja. Večanje 
prostega časa, zvišani življenjski standard, povečana mobilnost, tudi vse bolj neprimerno urbanizirano okolje imajo 
za posledico rastoče potrebe in zahteve za prostorom v prosti in privlačni naravi. Ker se turizem vedno razvija v 
krajini večje vrednosti, je nesporna domneva, daje turizem odvisen od ohranjenih krajinskih kvalitet. 

Cilji urejanja prostora, ki obravnava krajino ali podeželje kot celoto, danes ne morejo biti bistveno različni od ciljev, 
ki veljajo za gozdove. Z njimi je treba zagotoviti razvoj na načelih trajnosti, v katerem bodo današnje in bodoče 
generacije ljudi skupaj z vsemi živimi bitji živele kakovostno. Gozdarstvo in kmetijstvo se morata nenehno prilagajati 
tehničnemu napredku in tako slediti razvoju celotnega narodnega gospodarstva in pri tem ne smeta zanemariti 
svojih pomembnih vlog, saj sta oblikovalca, vzdrževalca in negovalca kulturne krajine. Tako se gospodarjenje z 
gozdovi in gospodarjenje s kmetijskimi površinami vključuje tudi v gospodarjenje s krajino. Gozdarstvo, kmetijstvo 
in turizem imajo številne skupne dejavnike. Tako vse tri panoge izrabljajo naravne vire in jih morajo tudi trajno 
varovati, vzdrževati in krepiti na osnovi naravnih danosti in družbeno ekonomskih možnosti. Na istem prostoru 
morajo upoštevati številne interese in zagotoviti sočasno usklajeno rabo gozdnega prostora. Pri planskih posegih 
v prostor prihaja praviloma do precejšnega krajinskega razvrednotenja in ekološkega poslabšanja, če ni strokovno 
načrtovano. Z ustrezno analizo prostora lahko vnaprej pokažemo, kje so površine najbolj primerne za določeno 
dejavnost v prostoru in so hkrati tudi najmanjši možni škodljivi vplivi na naravne sisteme. Le sistematično in 
načrtno delo pri proučevanju pogojev, ki so potrebni za razvoj turizma, in z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki 
utegnejo vplivati na predvideno razvojno pot, zagotavljajo trajen uspeh. 

Gozd je vse bolj iskan prostor za rekreacijo turistov in primeren prostor za razvoj turistične dejavnosti. Ob 
pospeševanju ekonomskih in zanemarjanju neekonomskih funkcij turizma ter ob neupoštevanju negativnih vplivov, 
ki jih rekreacija ter turizem nosita s seboj pa je gozd vse bolj ogrožen. Množičnega turizma gozd ne bo prenesel, 
čeprav se gozdu turizem ne bo mogel izogniti, zato ga ne kaže preveč pospeševati. Gozd je v primeru s turizmom 
v podrejenem položaju, čeprav turizmu več daje, kot od njega dobiva (Zorko, 1992). Premalo pa še poznamo meje 
možnih obremenitev. Razvijati smemo le take oblike turizma in v tistih ožjih gozdnih predelih, kjer je mogoče 
pričakovane negativne vplive zaradi turizma znižati na sprejemljivo stopnjo. V tem primeru bo tudi omogočen 
celovit razvoj podeželja. Zato v prispevku razmišljamo o nekaterih vidikih in oblikah razvoja rekreacije in turizma v 
gozdnem prostoru, ki naj bi hkrati tudi pomagali razreševati zahtevno problematiko razvoja podeželja. 
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Osnove za vključevanje rekreacije in turizma v gozdni prostor 

Med osnove, ki omogočajo vključevanja turizma v gozdni prostor naj izpostavimo naslednja področja: zakonske 
opredelitve, naravne danosti, možni potovalni cilii. dostopnost prostora in klimatske poaoie. 

1 ■ Zakonske opredelitve 

V evropski ohranjevalni strategiji je v ospredju poudarjena biotska raznolikost in več funkcionalna krajina. V zvezi 
z razvojem turizma v gozdnem prostoru je med pomembnimi usmeritvami poudarjeno, da naj bi ljudje čim več 
prostega časa preživeli na podeželju. Za preživljanje prostega časa pa bi si izbrali zlasti za okolje neškodljive 
načine in hkrati s tem podpirali razvoj finančno ter tudi prizadevanje za ohranitev naravnih virov pri celovitem 
razvoju podeželja. Alpska konvencija daje turizmu izjemen pomen, saj je vanjo vključeno nesporno spoznanje, da 
se mora zagotoviti trajnostni razvoj alpskega prostora s turizmom, ki upošteva okolje in je tudi bistveni temelj 
gospodarskih razmer tamkajšnjega prebivalstva. Z njo naj bi prispevali k trajnemu razvoju alpskega prostora z 
okolju primernim turizmom, z obvezujočimi ukrepi in priporočili, ki upoštevajo interese domačinov in turistov. 

Zakon o gozdovih (1993) ureja varstvo, gojenje, izkoriščanje in rabo ter tudi razpolaganje z gozdovi kot obnovljivim 
naravnim bogastvom s ciljem, da zagotovijo: 

sonaravno in večnamensko gospodarjenje, usklajeno z načeli varstva okolja in naravnih vrednot; 
trajno optimalno delovanje gozda kot ekosistema; 
trajno uresničevanje ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij. 

Podlaga za gospodarjenje in rabo gozdov so Program razvoja gozdov Slovenije in načrti za gospodarjenje. Pro- 
gram razvoja gozdov Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije že sprejel. Ta sloni na treh temeljnih dolgoročnih 
ciljih, ki jih še podrobneje razčlenjuje ter za njihovo razreševanje podaja strategijo sonaravnega gospodarjenja. 

Definirani dolgoročni cilji za gospodarjenje so: 
ohranitev in trajnostni razvoj gozdov z ohranjevanjem njegove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih 
in proizvodnih funkcij; 
ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini; 
ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljšanje življenja na podeželju. 

Z načrti za gospodarjenje z gozdovi, katerim osnovne usmeritve daje program razvoja gozdov, se določijo pogoji 
za: 

usklajeno rabo gozdov (to je izkoriščanje tistih funkcij gozdov, ki je dovoljeno tudi ne- lastnikom: nabiranje 
gozdnih dobrin, čebelarjenje, lov, gibanje po gozdovih, rekreacija v gozdu in podobno); 
poseganje v gozdove ter gozdni prostor in način usklajevanja interesov; 
potreben obseg gojenja in varstva gozdov (obveze lastnikov gozdov); 
največja stopnja izkoriščanja gozdov (pravice lastnika gozda do lesa po količini in strukturi); 
gospodarjenje z živalskim svetom. 

Pravilnik o izdelavi načrtov za gospodarjenje z gozdovi določa tudi merila za opredelitev funkcij gozdov. Tako 
določa, da pomembno rekreacijsko funkcijo opravljajo gozdovi, ki so pomemben prostor za obiskovalce v bližini 
naselij, mest in trgov, gozdovi ob zelo obiskanih izletniških točkah, pa tudi območja intenzivnega nabiranja gozdnih 
plodov. Turistično funkcijo pa opravljajo zlasti gozdovi, ki tvorijo funkcionalno ali estetsko celoto turističnih objektov, 
bolj oddaljenih izletniških ciljev, pešpoti oziroma transvezal. 

2. Naravne danosti 

Pri ocenjevanju naravnih danosti za razvoj rekreacije in turizma se različni avtorji poslužujejo prilagojenih metod 
9lede na namen in območje raziskave. Po dosedanjih analizah pri svojem delu v slovenskem prostoru smo ustrezno 
ocenili naravni rekeacijski potencial z upoštevanjem zlasti naslednjih dejavnikov opremljenosti krajine: 
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vrsta in dolžina gozdnega roba; 
razgibanost terena; 
vrsta tal in njihova medsebojna prepletenost; 
ekspozicija; 
vrsta in velikost vode. 

Gozdni rob je stičišče dveh ali več gozdnih združb oziroma stičišče z drugim ekosistemom (npr., ob tekoči ali 
mirujoči vodi) oziroma ga je človek umetno povzročil s kmetijskimi površinami. Značilnost zunanjega (vidnega) 
gozdnega roba je, da ga poseljujejo svetloljubne in toploljubne rastlinske vrste, ki so redke v strnjenih gozdovih. 
Zelo pester je tudi zeliščni sloj. Za gozdni rob je značilno poraslo število ptic, zlasti ob robu s kmetijskimi ekosistemi, 
pa tudi nekaterih drugih živalskih vrst, ki so pomembne za biotopsko raznolikost. Tako so gozdni robovi zelo 
pomemben oblikovalec krajine, njihov obseg in ohranjenost daje gozdu večjo poudarjenost biotopske, estetske, 
rekreacijske in zaščitne funkcije gozdov. Vrednost teh robov za rekreacijsko ali turistično funkcijo je tem večja, čim 
daljši je ta rob v določenem območju in čim bolj je ta rob izrazit, to je jasno vidna razmejitev med ploskovno in 
prostorsko komponento, ali če poteka na reliefnih prelomih ali na izrazito izpostavljenih legah. Podobno vlogo kot 
gozdni robovi imajo tudi ostanki gozdov v agrarni krajini. Med ostanke gozda vključujemo: manjše gozdove, skupine 
dreves, žive meje in omejke, posamezno rastoče drevje ali zasajene pasove z gozdno vegetacijo. 

V razaledišča vključujemo bolj ali manj izrazite vrhove ali razgledne panoramske vrhove, ki so privlačni za obiskovalce 
gozda in pri urejanju opreme za rekreacijo ali turizem (načrtovanje poti, vzletišč za padala,...). Vrednost ocenimo 
po številu, obsegu in kvaliteti razgledišč na obravnavanem območju. 

Razlika v nadmorski višini, vrsti rabe tal in ekspoziciji vsaka po svoje ali povezano vplivajo na privlačnost območja 
za rekreacijo. Višinska razgibanost terena daje večjo vegetacijsko pestrost in omogoča različne oblike fizične 
sprostitve (npr.: za urejanje smučišč). Ta je povezana tudi z različno vrsto rabe tal. Višje ocenjujemo tiste predele, 
ki imajo večje razlike v nadmorskih višinah in kjer prevladuje gozd, ki je prepleten z manj intenzivno kmetijsko 
obdelavo (npr.: pašniki in travniki slabših bonitet). Ekspozicija terena pa v različnih časovnih obdobjih spreminja 
svoj pomen pri nekaterih aktivnostih rekreacije in turizma. 

Izjemnega pomena za rekreacijo in turizem je prisotnost vrste voda (izvir, potok, reka, jezero, morje) in vloga 
obvodne vegetacije ter oblika oblikovanega obvodnega prostora. 

Pomen obvodne vegetacije je večplasten, in sicer zaradi naslednjih vlog: varovalne (preprečuje erozijo obrežja ali 
tudi zgradb), hidrološke (uravnava odtok in kroženje mineralnih snovi), klimatske (uravnavatemperaturo ob vodotoku 
in v njem) in biotopske (uravnava svetlobo, toploto in količino kisika v vodi, kar neposredno vpliva na življenjske 
pogoje živalskih vrst v vodi). Večina dobro obiskanih rekreacijskih območij je vezano na prisotnost različnih vrst 
kvalitetnih vodotokov, potokov, rek, vodnih zajetij ali jezer, ob katerih prostor omogoča razvoj določenih rekreacijskih 
aktivnosti. 

3. Dostopnost 

Zakon o gozdovih določa, da je treba pri načrtovanju gozdnih cest poleg pomena gozdne ceste za gospodarjenje 
z gozdovi in prilagajanja naravnemu okolju upoštevati tudi obstoj in razvoj višinskih kmetij ter turistične in rekreacijske 
potrebe. Za čim višjo oceno ustreznosti za rekreacijo in turizem določenega območja je potrebna optimalna odprtost 
s cestami in čim bolj kvalitetno urejeno cestišče, ustrezna oprema cest in različnih poti, ki so namenjene tudi 
sočasni rabi različnim aktivnostim rekreativcev in turistov. Sam ureditveni načrt v rekreacijskih območjih pa mora 
zagotoviti tudi ustrezno opremo za usmeritve obiskovalcem; določiti je treba tudi režim prometa. 

4. Potovalni cilji 

Razne oblike rekreacije, zlasti pa še turizma, so vezane na različne potovalne cilje. Ker nastaja vse več novih 
aktivnosti, so tudi potovalni cilji številni in se menjajo ter dopolnjujejo. 
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Za razvoj turizma so pomembnejši zlasti: 
spomeniki naravne in kulturne dediščine; 
turistični in gostinski objekti; 
naravne znamenitosti (izjemna drevesna, biotopi značilnih rastlinskih vrst itd.) ali redke posebne geološke 
tvorbe, ki so redkost ali posebnost v gozdnem prostoru; 
urejeni prostori z opremo, ki je namenjena različnim zvrstem rekreacije za turiste (npr.: urejene različne učne, 
kolesarske poti ali poti za jahanje, piknik prostori, kampi itd). 

5. Klimatski pogoji 

Splošno znani so vplivi klimatskih pogojev na prostorsko in časovno razporeditev obiskovalcev gozdnega prostora 
in koncentracija množičnega obiska. Zato je razumljivo, da poleg ostalih osnov določeni dejavniki klime (npr.: 
temperatura, vrsta in obseg padavin,...) celo pogojujejo uspešen razvoj določene oblike turizma v gozdnem prostoru. 
Za uspešno usmerjanje razvoja rekreacije in turizma moramo poznati osnovne kazalce klimatskih dejavnikov in 
vzročne povezave med njimi. 

Oblike rekreacije in turizma v gozdnem prostoru 

Pri razvoju rekreacije in turizma v gozdnem prostoru je gozdarska stroka vedno opozarjala, da je treba povsod 
upoštevati naslednje vidike: 

propagiranje in spoznavanje narave, naravnega okolja in njegovih zakonitosti, ki so pogoj za obstanek in 
ustrezen razvoj človeške družbe; 
uvajanje turistične in rekreacijske aktivnosti v gozdnem prostoru naj bo usklajeno s težnjami po ohranjanju 
urejene kulturne krajine, kmetij in kmečkega človeka z uveljavljanjem tistih oblik rekreacije in turizma, ki se 
dopolnjujejo z izrabo kmetijskega prostora, in dopolnjujejo dohodek kmečkega prebivalstva; 
iskati je treba tiste posebne oblike človekovega fizičnega in psihičnega udeleževanja, ki so najprikladnejši in 
ustrezajo naravnim danostim, hkrati pa zadošča potrebam vseh obiskovalcev. 

Navedeni vidiki se prepletajo; upoštevati jih moramo pri pripravi razvojnih programov kot pri neposrednem izvajanju 
rekreacijske in turistične dejavnosti. 

Po teh vidikih so pri razvoju rekreacije in turizma na voljo te oblike: 
hoja ali tek po označenih poteh (npr.: okoli turističnih središč, zdravilišč ali turističnih kmetij, pešpoti E6, E7, 
planinske poti); 
spoznavanje narave po tematsko urejenih poteh (npr.: gozdne učne poti, ekološke, naravovarstvene in geološke 
poti); 
določene športne aktivnosti na urejenih in označenih poteh ali prostorih(npr.: kolesarjenje, jahanje, vzletišča 
za padala, zmaje...); 
aktivnosti v gozdnem prostoru vezani na nabiranje gozdnih plodov, zelenih rastlin, lov in ribolov; 
urejeni prostori za krajše ali daljše bivanje v gozdnem okolju (npr.: piknik prostori, počivališča, zavetišča, 
kurišča, igrišča, obstoječe gozdarske in lovske koče, počitniške hiše). 

Vse te oblike je treba povezovati tudi z različnimi potovalnimi cilji in izdelati ustrezne programe za turistično 
ponudbo. 

Poudarki za usmeritev razvoja turizma v gozdnem prostoru 

številna posvetovanja o problematiki turizma v gozdnem prostoru so dala vrsto zaključkov za usmeritev naravi 
prijaznega turizma. Le-ti so bili vključeni v program dela komisije za turizem v gozdnem prostoru in spremljava le- 
teh tudi posredovana na zadnjem posvetovanju na temo: "Možnosti in perspektive razvoja turizma v gozdnem 
prostoru", ki je bilo 16. junija 1999 na Mašunu. Vsi prispevki s posvetovanja so objavljeni v Gozdarskem vestniku 
1999, št. 6. 
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Vse ugotovitve in predloge lahko strnemo v naslednje izhodiščne usmeritve: 
treba je varovati vse visoko vredne kvalitete gozdnega prostora; 
zagotoviti je treba ohranjanje naravne pestrosti in ekološkega ravnotežja gozdnega ekosistema v obliki 
večnamenskega gozda, kjer so usklajene vse funkcije gozdov; 
omogočiti je treba sonaravno vzdrževanje vseh dejavnikov kulturne krajine, ki je prilagojeno naravnim 
zakonitostim; 
uveljaviti je treba usklajen razvoj rekreacijske dejavnosti in turizma, ki upošteva: 
• dejavnike, ki so primerni za razvoj določe rekreacijske ali turistične aktivnosti v gozdnem prostoru, 
• vse škodljive vplive, ki jih pričakujemo z razvojem določene rekreacijske ali turistične dejavnosti in 
• izražene in utemeljene interese, ki so vezani na obravnavani prostor. 

K temu naj ponovimo in dodamo še nekaj pomembnih poudarkov: 
pripraviti moramo strokovne osnove za razvoj turizma v gozdnem prostoru v povezavi z gozdnim 
gospodarjenjem in jih vključiti v Programom razvoja gozdov in v Programom razvoja turizma, da bo omogočen 
organiziran turistični razvoj v Sloveniji za trajnostni turizem; 
razvoj turizma v gozdnem prostoru mora biti tako zasnovan, da deluje kot samostojni turistični produkt in da 
hkrati tudi ohranja naravne vrednote gozda ter kulturne krajinske posebnosti kraja; 
razvoj naj temelji na tradiciji in upošteva domačine kot usmerjevalce turističnih storitev ter pretežno tudi kot 
izvajalce brez večjega priseljevanja delavcev; 
vse več je rekreacijskih oblik, ki so vezane na naravno okolje, s tem je povezano vse več obremenitev 
gozdnega prostora (hrup, odpadki, poškodbe vegetacije, nemir za prosto živeče živali,...); 
gozd je sicer najbolj stabilen naravni ekosistem, vendar občutljiv in ni neuničljiv, zato mora biti poudarek 
turizma v gozdu na ohranjanju narave, zato je za množični turizem nesprejemljiv. 

Viri: 

Turizem v gozdnem prostoru, zb. 3 turistična misel. TZS. 1995. 
Zapisniki in zaključki posvetovanj komisije za urejanje gozdnega prostora pri TZS, 1996-99. 

Janez Vrečer, univ. dipl. ing. agr., Poslovna skupnost za vinogradništvo in vinarstvo 

Slovenije 

VSEBINSKE IN RAZVOJNE ZASNOVE PROJEKTA SLOVENSKE KULINARIKE IN VINA 

V TURIZMU 

Projekt je nastal na Turistični zvezi Slovenije v letu 1998 z namenom, da bi povezal vse nosilce in bi s sinergističnim 
delovanjem dosegel dodatne učinke pri ponudbi in uveljavljanju slovenske kulinarike in vin v gostinsko turistični 
ponudbi in tudi živilski industriji. Najprej je bilo predvideno, da bi se ta projekt izvajal v letu 1999. Zaradi dolgoročnosti 
ciljev in vedno širšega vključevanja novih ponudnikov je postal projekt dvoletni s trajno razpoznavnostjo. 

Imenovan je bil častni odbor, ki ga vodi dr. Janez Podobnik, predsednik Državnega zbora in v njem delujejo vidni 
predstavniki turističnega gospodarstva, Turistične zveze Slovenije, združenj živilske industrije, vinarstva, 
gastronomov, obe zbornici in predstavniki najpomembnejših medijev. Za realizacijo skrbi koordinacijski odbor podobne 
sestave, vendar na operativni ravni, ki ga vodi Janez Vrečer, direktor Poslovne skupnosti za vinogradništvo in 
vinarstvo Slovenije, d.o.o. 

Projektna skupina si je zadala naslednje cilje: 
vzpodbuditi slovenske gostince k ponudbi slovenske kulinarike in slovenskih vin domačim in tujim gostom in 
na ta način doseči večjo prepoznavnost doma in v svetu; 
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ozavestiti slovenskega potrošnika, da sta slovenska hrana in vino kakovostno enakovredna in še boljša od 
tuje ponudbe; 
povezati vse akterje v turizmu, gostinstvu, živilski industriji, kmetijstvu za izboljšanje ponudbe in skupne 
aktivnosti; 
preko medijev afirmirati Slovenijo kot deželo dobrot doma in na tujem. 

V akcijo smo v enem letu uspeli vključiti turistična društva, gostince, strokovnjake, združenja pridelovalcev in 
druga združenja ponudnikov hrane, pijač in storitev. Na nacionalni televiziji nastajajo po vzoru uspešne serije oddaj 
"Vino moje Dežele" še oddaje o kruhu, mesnih izdelkih v sodelovanju s panožnimi združenji. Izdajajo se nove 
edicije o bogati zakladnici slovenske kulinarične ponudbe in ponudbe vin. Povezujejo se znanstvene ugotovitve o 
zdravi prehrani z uvajanjem metod v pridelavo in predelavo. V akcijo so se vključile slovenske občine, ki z lokalnimi 
dejavniki vzpodbujajo izboljšanje ponudbe in odkrivanje ter oživljanje lokalnih kulinaričnih posebnosti. Spreminjanje 
miselnosti gostincev je dolgoročna usmeritev projekta. Želeli bi, da se ob vse večjem odpiranju tujim vplivom in 
uvajanju eksotičnih kuhinj in hitre prehrane v naši ponudbi izkažemo z našo kulinariko in vini. Ponudba na VTC 
mora izkazovati tradicijo in kulinarične posebnosti vinorodnih okolišev, saj bodo le na ta način zanimive za 
obiskovalce. Povezovanje turističnih kmetij z zdravilišči je možen recept uresničevanja teh idej. Tako bo tudi 
slovenski turizem bogatil svojo ponudbo in si pridobil novo identiteto. 

Akcija je dobila svoj logotip in slogan "Slovenija - dežela dobrot". Ta slogan je za svoj moto povzel tudi letošnji 
Gostinsko turistični zbor v Portorožu, zbor bogate predstavitve kulinarike in vin ter strežbe gostov. Akcija se bo 
nadaljevala tudi v prihodnjem letu; naša želja je, da postane slovenska kulinarika in slovensko vino bistveni del 
naše ponudbe na začetku novega tisočletja. S tem bomo prispevali k ohranjanju slovenske identitete tudi na 
vsakodnevnem področju. Saj velja pregovor, da gre ljubezen skozi želodec, pa čeprav gre za narodni ponos in 
samospoštovanje do tradicije in lastnih vrednot. 

V nadaljevanju navajam kratek pregled opravljenih aktivnosti, ki se bodo še intenzivneje nadaljevale tudi v letu 
2000: 

v turizmu in gostinstvu se povečuje ponudba slovenske kulinarike in vina, ponekod so v ta namen pripravljeni 
posebni jedilni listi in vinske karte, opazna je orientacija na večjo kakovost in bolj pestro ponudbo; 
organiziranih je preko 450 kulinaričnih in vinskih prireditev, razstav in tekmovanj povezanih s turistično 
ponudbo; 
na sejmih, namenjenih turizmu, je posebna skrb posvečena kulinariki in vinu s predstavitvijo novosti, ki so 
zanimive za turizem; 
opazen je tudi napredek v ozaveščanju ljudi za sodelovanje v turizmu. Povečuje se kakovostna ponudba 
kulinarike in vina, sprejete so spremembe zakona o gostinstvu, ki spodbujajo orientacijo vsebovano v projektu; 
postopoma se uresničuje koncept razvoja slovenske gostilne (doma in med Slovenci v tujini); 
organizirano je mednarodno srečanje pesnikov na temo vina, kar prispeva k vinski kulturi; 
pospešene so aktivnosti, ki bodo prispevale, da se hitreje razvijajo vinsko turistične ceste (zadnja leta je bil 
opazen zastoj), imenovanje projektni svet na MKGP; 
pripravljenih je bilo nekaj uspešnih predstavitev kulinarike in vina na TV Slovenija, ciklus oddaj "Vino moje 
dežele" v sodelovanju TVS s PSVVS; 
tečejo priprave za ustanovitev Slovenske akademije za gastronomijo; 
organizirano je bilo 13 strokovnih posvetovanj na teme, ki prispevajo k promociji in trženju slovenske kulinarike 
in vina; 
na 31. mednarodnem turističnem sejmu je bil slovenski turizem predstavljen tudi s tipično slovensko kulinariko 
in vini; 
pripravlja se objava strokovnih publikacij s področja kulinarike in vina (Kmečki glas - "Slovenske regionalne 
jedi in vina" itd.); 
nekatere uveljavljene prireditve (na primer Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju itd.) so se vključile v projekt in 
spodbujajo kakovost turistične ponudbe; 
revije, ki so namenjene kulinariki, vinu in turizmu v vsaki številki objavljajo strokovne in informativne prispevke 
(Lipov list, Pet zvezdic, Gurman, GT itd.); 
kulinarika in vina se v večji meri vključujejo v lokalne, regijske in nacionalne prospekte turistične ponudbe. 
CTPS in PSVVS pripravljata katalog "Vinsko turistična ponudba Slovenije"; 
zaradi popularizacije slovenske kuhinje in vina smo inicirali idejo o organiziranju slovenskih večerov v 
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sodelovanju s priznanimi strokovnjaki kulinariki pa tudi eksperti iz drugih strok; 
nekatere osnovne in srednje šole, zlasti Visoka šola za hotelirstvo in turizem Portorož, Višja šola na Bledu in 
Mariboru so nosilke kakovostnih aktivnosti in programov na kulinaričnem in vinskem področju, s svojimi 
predavatelji priznanimi strokovnjaki; 
posamezne regije (Dolenjska) je organizirala predstavitev svojih kulinaričnih posebnosti in vin; 
organizirana so bila mnoga tekmovanja in ocenjevanja vin, kar pospešuje pridelavo kakovostnih in vrhunskih 
vin; 
naslednji festival "Turizmu pomaga lastna glava" bo tematsko vezan na tradicijo in kulturo prehranjevanja in 
pitja; 
uveljavlja se koncept proizvodov domače prehrambene industrije in vin, uveljavljajo se kolektivne blagovne 
znamke kot, na primer, zaščitna znamka slovenskih vin že 30 let, širijo se nam poslovni krogi Zlato zrno in 
Zlati okus itd.; 
slovenska živilska industrija uveljavlja nekatere nove programe zlasti originalnih slovenskih jedi (štruklji, 
žlikrofi, gibanice, kranjske klobase, šivanke, želodci, prekmurska šunka itd., pekovska, mesna industrija, 
Droga, Zadružna zveza Slovenije, Obrtna zveza Slovenije, Poslovno združenje prehrambene industrije GIZ); 
na področju kulinarike in vina so bolj zavzeto angažirana turistična društva, društva vinogradnikov in vinarjev, 
društva kmečkih žena, strokovne sekcije sommelierjev, barmanov, obe zbornici in drugi. 

Zelo pomembno pa je, da se že pojavljajo tudi agencije, ki tržijo specializirano vinsko turistično ponudbo. 

II. RAZPRAVA 

Janez Oven 

Državni svetnik 

Mislim, da besede, ki jih je uporabila gospa Vilma, da hodimo zaman na te sestanke in da zaman govorimo, naj ne 
bi bile več uporabljene. Danes smo slišali kar nekaj vzpodbudnih besed, da se stvari premikajo na bolje. Vendar pa, 
če resnično želimo pospešiti razvoj našega podeželja s ciljem, da bo turizem ena od razvojnih možnosti, potem 
bomo verjetno morali neke stvari malo bolj pospešiti. Več poudarka bo potrebno dati na izobraževanje, na uvajanje 
mladih v to dejavnost. Lahko vidimo, da se premika v to smer, vendar se brez sredstev, ki bi jih država za to 
namenila, ne bo dalo veliko narediti. Enako je glede ponudbe. Večje možnosti je potrebno dati tistim, ki delajo na 
pospeševanju in na uvajanju novih dejavnosti na podeželju. Ne samo z besedami in dejanji, morali jim bomo 
ponuditi tudi konkretnejše možnosti. Kar je bilo danes rečeno, bomo vzeli v zakup, da se bomo potrudili pripraviti 
zakonodajo o dopolnilnih dejavnostih v kmetijstvu, na podeželju. Zakonodajo bo treba prilagoditi ne samo v strokovnem 
delu, potrebno ga bo narediti primernega za vsakega posameznika, tudi začetnika na tem področju. V razpravi je 
bilo danes slišati, da naj bi začetnik vložil enako kot nekdo, ki je redno in dlje časa zaposlen. Za marsikoga je to 
nevzpodbudno in nedosegljivo. Zato bomo morali postaviti zakonodajo tako, da bo za začetnike vzpodbujajoča, 
stimulativna, vendar z normalno težnjo, da bo moral sleherni posameznik v doglednem času doseči tisti nivo in tisti 
standard, ki ga turizem in druge dejavnosti zahtevajo. Mislim, da se bomo morali glede tega še bolj potruditi. 

Zaključil bi s tem, kar sem prebral v nekem časopisu. Pisec, ekonomist, je rekel, da Slovenija skoz proračun 
izgleda, kot daje dežela obrtnikov in kmetov. Hvala bogu, da so nas opazili. Res je, opazili so sposobne ljudi, tiste 
ljudi, ki bodo Slovenijo popeljali naprej, kot je nekdo rekel danes. Kmetje so namreč preživeli marsikaj in še 
marsikaj bodo preživeli. Zato se v ta sektor splača vlagati. Upajmo, da bomo vsi skupaj te projekte podprli in jih 
nadaljevali, da bo dobilo podeželje tisto, kar si zasluži, ker v nasprotnem primeru se resnično lahko zgodi, da bo 
izumrlo. Trdno sem prepričan, da smo na pravi poti in da se je zadnje čase začelo vlagati tudi v podeželje. Proračun 
za leto 2000 je namreč podprt, zato mislim, da bo tudi predmet današnje kritike, da ministrstvo za malo gospodarstvo 
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in turizem ni dalo dovolj sredstev, prihodnje leto izginil in da bo ministrstvo namenilo nekaj več sredstev za številne 
projekte kot lansko leto. Ministrstvo za kmetijstvo pa bo tudi moralo na to področje vložiti malo več finančnih 
sredstev. 

Evropa nas pričakuje ali pa ne pričakuje. Mi sami moramo stopiti v korak z Evropo. Sami se moramo potruditi, da 
bomo enakovredni in da bomo lahko tržili z Evropo. Vsem skupaj še enkrat hvala lepa, da ste nam dali iztočnice, 
jaz pa vam obljubljam, da bomo v naši komisiji na tem še naprej delali in gradili. 

Dragica Kaluža 

Društvo podeželskih žena Narin 

Lepo pozdravljeni, prijatelji podeželja. Prihajam iz vasi Narin v občini Pivka. To je gručasto naselje, v katerem živi 
okoli 200 duš. Po večini so to polkmetje, ki se poleg zaposlitve ukvarjajo tudi s kmetijstvom, živinorejo, čebelarstvom 
in še marsičem. Naši domovi mediteranskega tipa so skoraj v celoti obnovljeni, kmetije pa premajhne za normalno 
življenje. Zato smo pred dvema letoma kandidirali in uspešno zajadrali v turistični program CRPOV. Naš turistični 
kraj Narin je rezultat prizadevanj vseh domačinov prek programa CRPOV. Cilji tega programa so: ureditev vasi in 
okolice, sanacija smetišča, ureditev poti, očiščenje potoka, razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, kot so 
žganjekuha, drobnica, slaščičarstvo, sobodajalstvo, razvoj turizma, to je predstavitev kmetij, učna pot, ustanovitev 
društva podeželskih žena, spominki in še marsikaj. Za vse to smo se morali organizirati tako, da je nastalo deset 
delovnih skupin. Vsaka skupina ima vodjo. Imamo tudi projektni svet, v katerem so vodje vseh skupin, vaški svet, 
koordinatorica - Lili Mahne iz Cerknice, ki ji gre zahvala za toliko vloženega truda, dela, potrpljenja, da nas je 
uspela motivirati in prepričati, da gremo sploh v to. V projektnem svetu so tudi predstavniki občine, na katero smo 
tudi ponosni, saj nam daje veliko podporo in spodbudo za naše delo. V izvedbo se pa vključujejo tudi strokovno 
usposobljene organizacije, kot so Hidro, Kopko, Publikus, Uno, Nec, Kmetijska svetovalna služba. 

No, kot sem rekla, ustanovljeno je bilo tudi društvo podeželskih žena v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo. 
Imamo tudi že nekaj rezultatov tega projekta. Urejena je okolica vasi; naredili smo mize, klopi, korita za rože, kar 
moramo tudi vzdrževati. V vasi teče program javnih del, s katerim smo rešili osem brezposelnih oseb. Enajst kmetij 
je razvilo ponudbo za sprejem gostov in prodajo svojih pridelkov. Ena teh kmetij je že turistična, za večje skupine; 
druga kmetija ima učno delavnico Od zrna do kruha, in Preko kruha v krušni peči, kar je mogoče zanimivo za 
šoloobvezne otroke. Imamo označeno učno pot po vasi in okolici. Društvo podeželskih žena uspešno promovira 
vas na sejmih, razstavah, sodeluje tudi pri vseh akcijah, ki potekajo v vasi, organiziralo je tudi tečaje kuhanja, 
razna predavanja (sama sem predsednica tega društva). 

Rezultat tega projekta pa je bila poleti prireditev Srečanje turističnih vasi, na kateri je bilo okrog 1.000 obiskovalcev. 
Velik dosežek pa je tudi to, da imamo kmetje vsak mesec delovni sestanek. Naučiti smo se morali skupnega 
odločanja, dogovarjanja in sodelovanja. Dosežek pa je tudi, da smo sovaščane prepričali, da verjamejo v razvoj 
turizma na podeželju. Vsi imamo občutek, da smo lastniki tega programa in smo zanj tudi odgovorni. Lani smo 
izdali prospekt naše vasi, letos pa katalog naše ponudbe, v katerem je razvidno, kako enajst kmetij skupno ponuja 
svojo ponudbo, in program le-teh se tudi dopolnjuje. 

Pa še nekaj o načrtih. V načrtu imamo ureditev centra vasi, nove investicije na kmetijah, vključevanje mladih v 
metode ekološkega kmetovanja; v novembru načrtujemo izobraževanje iz dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in 
izobraževanje za turistične lokalne vodnike. Organizirati pa se želimo v poslovno skupnost in priti do lastne blagovne 
znamke, kar ne bo lahko. 

Program CRPOV je našo vas popolnoma spremenil. Tako je postal Narin znana in prepoznavna vas, ki se lahko 
Pohvali z novo ponudbo in novo podobo. Želimo, da bi nam sledilo več vasi, kajti zavedamo se, da ena turistična 
vas ali pa zgolj nekaj njih še ni turistična regija; mora nas biti več, šele takrat bomo lahko govorili o turizmu na 
podeželju. 
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Dr. Franci Pečnik 

Slovensko ekološko gibanje 

Zaključek današnjega posveta bi komentiral takole: tresla se je turistična gora, pa naj bi se rodila vsaj turistična 
miš. Na podlagi te razprave, menim, da dejansko premalo vlagamo v te smeri razvoja podeželja, ki pravzaprav za 
nas pomenijo razcvet države, odpravo nezaposlenosti. V tej razpravi je bilo rečeno: Mi ljudi že opismujemo. To so 
srednje šole, to je fakulteta v Portorožu, to je visoka šola na Bledu, vendar nimamo inštitucije, ki bi dejansko 
strokovno nadzirala in vodila to področje. Mislim, da brez strokovne pismenosti ta del ne gre naprej. Kaj imam v 
mislih? Menim, da bi morali na že obstoječih kadrih, v že obstoječih ustanovah organizirati inštitut za eko kmetovanje 
in turizem. To bi bila lahko tista znanstvena osnova, ki bi dala primerne rezultate v raziskovalnem delu. 

Tone Lesnik 

Zavod za gozdove Slovenije 

V svoji razpravi se želim na kratko dotakniti gozda kot sestavine slovenske pokrajine in podeželja, vplivov turizma 
na gozd in gozdni prostor, pešpoti v gozdu in njihovega pomena za turizem na podeželju in pa ljudi, ki živijo na 
podeželju v kontekstu razvoja turizma. 

Na okrogli mizi za mlade, ki je bila v Slovenski Bistrici, je profesor doktor Jože Kušar, s fakultete za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo dejal, da je gozd prostorski element slovenske narodne identitete. To se prav gotovo 
ujema z dejstvom, da smo po gozdnatosti na vrhu evropskih dežel. O pomenu gozda za turizem pa po mojem 
lahko pričajo tudi besede, ki jih je izrekel predstavnik visoke španske delegacije, ki je bila pred kratkim v Sloveniji. 
Takole je dejal: "Že v letalu, ko sem gledal vašo deželo, sem se vanjo zaljubil zaradi vaših čudovitih gozdov". 

V gozdu in v gozdnem prostoru se odvijajo številne najrazličnejše športne in turistične dejavnosti. Vse to je gotovo 
v skladu z mnogo namensko vlogo gozdov, ki jo poudarja tudi Evropa v svoji deklaraciji iz leta 1998 o mnogo 
namenskosti gozdov. Te dejavnosti pa prinašajo v gozdni prostor tudi številne vplive, ki lahko gozdu škodujejo in 
posledično tudi ljudem, ki v gozdnem prostoru živijo. Zato je treba ljudi, ki prihajajo v gozd, turiste, rekreativce 
permanentno in načrtno osveščati. Zavod za gozdove Slovenije to opravlja v okviru popularizacije gozdov, ki jo 
pojmujemo kot širjenje znanja in informacij o gozdovih ter osveščanje javnosti za odgovoren odnos do gozdov. 
Ankete slovenskega javnega mnenja, posebej zadnja anketa, ki jo je opravil Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju 
s Fakulteto za družbene vede, kaže, da Slovenci visoko cenimo gozd in tudi kar pogosto zahajamo vanj ampak da 
presneto malo vemo o osnovnih pojmih o gozdu. Zato je pomen te popularizacije zelo velik in pri tem se seveda 
želimo povezovati z drugimi organizacijami, predvsem turističnimi, na vseh nivojih. 

Za turizem v gozdnem prostoru so poleg gozdno gospodarskega načrta, ki opredeljuje turistično in rekreativno 
funkcijo, potrebni tudi posebni projekti in nekateri že obstajajo. Predstavljeni so bili že na dosedanjih posvetovanjih. 
Primer je, recimo, projekt "Ljudje v gozdovih na Snežniku" in projekt "Trnovski gozd". Taki projekti služijo tudi kot 
podlaga za razglasitev gozdov s posebnim namenom. Pešpoti v gozdu in gozdnem prostoru so zanimivi in 
perspektivni objekti za razvoj turizma na podeželju. Označenih poti v našem gozdu in gozdnem prostoru imamo 
veliko: raznih planinskih transverzal, lovskih poti, evropskih pešpoti in drugih. Nimamo pa enotne evidence in 
evidence o upravljanju s temi potmi. Kdo je zanje dolgoročno odgovoren, da ne obstajajo od danes do jutri, jutri pa 
so, recimo, zanemarjene. Tudi tu je smiselno povezovanje gozdarstva, konkretno Zavoda za gozdove Slovenije z 
drugimi organizacijami, konkretno s Centrom za promocijo turizma, da bi vse te poti našle svoj prostor tudi na 
turistični karti Slovenije. 

Naj povem samo nekaj o gozdnih učnih poteh. Te so prvenstveno namenjene sproščenemu učenju o gozdu in 
naravi in so nekakšne učilnice na prostem in jih tudi največ obiskuje šolska mladina. Nekatere od njih, na primer v 
Logarski dolini pa v Peklu pri Celju pa v Planini in Mirni gori so zaradi bližine privlačnih turističnih točk tudi zanimiva 
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turistična ponudba oziroma so lahko dodatek k tej turistični ponudbi. Dobro je, da se pri nastanku teh učnih poti že 
združujejo lokalne skupnosti, Zavod za gozdove Slovenije in tudi turistične organizacije. 

Evropske pešpoti so v Sloveniji označene v skupni dolžini okrog 800 kilometrov. To je kar pomembna dolžina. 
Namenjene so popotništvu, to je rekreaciji, ki je zunaj naših meja v Srednji Evropi bolj razvita (predvsem 
organizacijsko) kot v Sloveniji. Pri nas imamo tradicijo planinstva, ki vključuje osvajanje visokih vrhov, tudi 
visokogorja, popotništvo pa se temu praviloma izogiba in je zato bolj primerno za ljudi vseh starosti. Hojo nam 
zdravstvo priporoča kot dejavnost za pridobivanje in ohranjanje zdravja za ljudi vseh starosti in je zato pomembno, 
da jo tudi v turizmu pospešujemo na vseh ravneh. Ob tem naj poudarim, da se bo v letu 2001 tudi Slovenija 
vključila v evropski projekt "Evro hoja 2001", ki ga organizira evropska popotniška zveza in že zdaj pozivam 
turistične organizacije, da se vključijo v ta projekt. 

Pa še nekaj o ljudeh v turizmu oziroma v gozdnem prostoru. Na eni strani imamo ljudi, ki tja prihajajo, na drugi strani 
pa ljudi, ki tam živijo. Skrbi nas tisti del podeželja, ki se prazni, ko ljudje odhajajo. Kulturna krajina pa se zarašča z 
inicialnimi fazami bodočega gozda. Strinjam se s profesorjem doktorjem Klemenčičem, ki je danes dejal, da bi bila 
slovenska pokrajina, če bi bila popolnoma zarasla z gozdom, nekulturna. 

Slovenija ima program razvoja gozdov, ki gaje sprejel državni zbor in ta program razvoja gozdov ne predvideva 
širjenja gozdne površine, ampak ohranjanje gozdov ob smotrni rabi, kar vključuje tudi rekreacijsko in turistično 
funkcijo. Kulturne krajine ni brez človeka, tako kot v Sloveniji tudi ni kulturne krajine brez gozda. Takšna je naša 
fito-geografska stvarnost. In če hočemo, da bo turizem v tem prostoru pomagal, da bodo ljudje ostajali in se bo 
podeželje razvijalo, morajo ljudje od tega turizma na podeželju tudi nekaj imeti. Gozd in gozdni prostor dajeta 
turistom čisti zrak, čisto vodo, gozdne sadeže, lepa doživetja. Kaj pa ima od tega turizem? 

V splošnih razmerah, kakršne poznamo v Evropi, nam daje v Sloveniji zakon o gozdovih, ki omogoča prost vstop 
v gozdove, prav gotovo civilizacijsko pridobitev. Obenem pa prinaša tudi potencialni konflikt med zasebnim in 
javnim. Ne želimo si takih razmer, kot so recimo v Avstriji ali Veliki Britaniji ali še kje drugje, kjer je vstop v naravo 
ali gozdove skoraj nemogoč, ker je povsod napis: privatno. Po drugi strani pa se tudi pri nas lastniki gozdov že 
pritožujejo, niso zadovoljni s tem, da se lahko v njihovih gozdovih pobira vsemogoče in obnaša kakorkoli. Te 
konflikte bomo preprečevali lahko le z osveščanjem in pa s predpisi, ki jih bomo lahko tudi nadzirali in izvajali. Za 
primer navajam samo uredbo o nabiranju gob, ki je praktično ni mogoče ne izvajati ne nadzirati. 

Rajmund Kolenc 

Turistično društvo Lokve nad Novo Gorico 

Pozitivno je to, daje Državni svet Republike Slovenije uvrstil v razšpravo problematiko razvoja turizma na podeželju. 
Morda je bilo preveč referatov, kajti opazil sem, da so se nekateri ponavljali. To lahko pomeni, da se medsebojno 
niso uskladili. Sam prihajam s podeželja, iz Lokev na Trnovski planoti, drugi najvišji vasi v naši državi. 

Nesporna je ugotovitev, da je bilo po drugi svetovni vojni slovensko podeželje osiromašeno, saj smo množično 
zapuščali ognjišča in se zaposlovali v velikih gospodarskih sistemih, ki se danes po toliko letih sesuvajo v prah in 
delavce pošiljajo na zavode za zaposlovanje ali kar je še huje, na cesto. Potrebn je bilo obdobje 30, 40 let, da se je 
zopet začelo polniti podeželje; naj ob tem citiram pesnika Gregorčiča, ki je zapisal: "Nazaj v planinski raj". Tega 
trenda ne ustavi nihče več, niti izgradnja slovenskega cestnega križa, saj pretežni del tujcev hiti po teh cestah s 
100 do 130 km/h mimo našega podeželja, našega turizma. Danes sem se peljal v Ljubljano mimo Ajdovščine, kjer 
je bila pretekli teden predana svojemu namenu 11 km dolga hitra cesta. Ta odsek nas je stal zelo veliko: 11 milijard 
SIT. To je vsota, ki bi v turizmu ogromno pomenila. Takšni projekti so po mojem mnenju še dodaten udarec razvoju 
turizma na podeželju. 

V referatih nisem zasledil usmeritev, kako hitreje financirati razvojne možnosti turizma na podeželju. Na tem 
področju bo treba nekatere stvari spremeniti, dopolniti, popraviti. Postopke je treba poenostaviti in jim življenjsko 
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prisluhniti. Napaka je namreč ta, da se od nas zahteva kompletna dokumentacija o vsaki, tudi najmanjši razširitvi 
ali posodobitvi naših lokalov, ki delujejo na vasi v smislu turizma na podeželju. Pogosto prosilci obupamo, tako da 
nam ostanejo tri možnosti: ali pustiti lokal kot je, lokal zapreti ali preprosto napraviti poseg na črno, kar pa ni v prid 
pravni državi. Mislim, da je v tem srž problema. Razvoj turizma na podeželju moramo z dejanskimi nalogami 
(predvsem finančnimi) hitreje podpreti in če bomo pri državnih, občinskih organih in raznih turističnih institucijah 
miselnost glede tega spremenili na bolje, bomo ogromno dosegli. 
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije je 27. februarja 1998 organiziral 
predavanje USTAVNO SODSTVO 2R NEMČIJE IN USTAVNA 
PRITOŽBA. Predaval je prof. dr. Udo Steiner, profesor na Pravni 
fakulteti Univerze v Regensburgu in sodnik nemškega zveznega 
Ustavnega sodišča. 

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, 
št. 3/1999 

Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija državnega sveta 
za lokalno samoupravo sta 2. marca 1998 organizirali posvet o 
SPREMEMBAH ZAKONODAJE O LOKALNI SAMOUPRAVI. 

Povzetek uvodnih razprav na plenarnem delu posveta in 
povzetek razprav v skupinah je objavljen v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 3/1998 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju s ČZP, d.o.o. 
Primorske novice iz Kopra 3. aprila 1998 organiziral posvet 
ZAKONODAJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN DELOVANJE 
URADA ZA URADNE PUBLIKACIJE EVROPSKIH SKUPNOSTI 
in predavanje INTEGRACIJA IN NALOGE SLOVENSKEGA 
GOSPODARSTVA V PROCESU VKLJUČEVANJA SLOVENIJE 
V EVROPSKO UNIJO. Uvodni razpravi sta podala Lucien Emringer, 
generalni direktor Urada za uradne publikacije EU v Luksemburgu 
in prof. dr. Marjan Senjur, minister za ekonomske odnose in razvoj. 

Uvodni razpravi s posveta in predavanja sta objavljeni v 
Poročevalcu državnega sveta, št. 4/1998 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju v Avstrijskim 
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana, 
16. aprila I998 organiziral predavanje PRIBLIŽEVANJE 
SLOVENIJE K EVROPSKI ZVEZI Z VIDIKA BRUSLJA. Predaval 
je dr. Hannes Swoboda, član Evropskega parlamenta, vodja 
delegacije avstrijskih socialnih demokratov v EP in član 
interparlamentarne delegacije EP s Slovenijo. 

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
5/1998 

Državni svet Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic in 
Slovensko politološko društvo so 6. maja 1998 organizirali 
strokovni posvet ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE V 
TRANZICIJI - PRIMER SLOVENIJE. 

Uvodni referati in razprave so objavljeni v zborniku; krajši 
povzetek uvodnih referatov in razprav je objavljen v Poroče- 
valcu državnega sveta, št. 9/1998 

Državni svet Republike Slovenije je 14. maja 1998 organiziral 
Posvet EKONOMSKI VIDIKI UVEDBE DAVKA NA DODANO 

VREDNOST ZA GOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI. 

Uvodne predstavitve in povzetek razprave so objavljeni v 
Poročevalcu državnega sveta, št. 4/1999 

Državni svet Republike Slovenije je 19. maja 1998 organiziral 
posvet PROBLEMATIKA V TEKSTILNI, OBLAČILNI IN 
USNJARSKO PREDELOVALNI INDUSTRIJI V SLOVENIJI. 

Uvodni referati in povzetki razprav so objavljeni v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 1/1999 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije 22. maja 1998 organiziral 
posvet POLITIKA IN SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 
V AVSTRIJI. Avstrijske izkušnje je predstavil dr. Gerhard Buczolich 
z avstrijskega zveznega ministrstva za delo, zdravstvo in 
socialne zadeve. 

Uvodno predavanje ter povzetek razprav, vprašanj in 
odgovorov so objavljeni v Poročevalcu državnega sveta, št. 
8/1998 

Državni svet Republike Slovenije je 23. junija 1998 organiziral 
pogovor z Vladom Gotovcem, predsednikom Liberalne stranke 
in poslancem hrvaškega državnega Sabora, na temo: HRVAŠKA 
DANES - SEDEM LET PO RAZGLASITVI NEODVISNOSTI. 
Pogovor je bil organiziran v okviru obiska g. Vlada Gotovca v 
Sloveniji. 

Komisija državnega sveta za malo gospodarstvo in turizem je 14. 
septembra 1998 organizirala posvet O PROBLEMATIKI OBRTI 
IN MALIH DELODAJALCEV. 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim 
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana, 
15. septembra 1998 organiziral predavanje SVET V XXI. 
STOLETJU IN PERSPEKTIVE MALIH DRŽAV. Predaval je prof. 
dr. Johan Galtung, svetovno znani futurolog. 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Gospodarsko 
zbornico Slovenije, veleposlaništvom Republike Avstrije in 
Avstrijskim inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, 
izpostava Ljubljana, 5. oktobra 1998 organiziral predavanje O 
DELOVANJU IN PRISTOJNOSTIH TER PRAVNIH UČINKIH 
SODB EVROPSKEGA SODIŠČA IZ LUKSEMBURGA. Predaval 
je dr. Peter Jann, sodnik evropskega sodišča. 

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
5/1999 
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Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Evropsko TEORIJA IN PRAKSA. Predaval je dr. Feliks J. Bister, predsednik 
komisijo (Uradom za tehnično pomoč TAIEX OFFICE) 16. oktobra Avstrijske lige za človekove pravice. 
1998 organiziral predavanje VLOGA NACIONALNIH 
PARLAMENTOV V EVROPSKIH INTEGRACIJSKIH PROCESIH. Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 

5/1999 

Komisija državnega sveta za družbene dejavnosti je 3. novembra 
1998 organizirala javno razpravo O ODPRTIH VPRAŠANJIH 
PREDLOGA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU. 

Uvodni referati in razprave so objavljeni v zborniku; krajši 
povzetek uvodnih referatov in razprav je objavljen v Poro- 
čevalcu državnega sveta, št. 2/1999. 

Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo sta 18. februarja 1999 organizirala predavanje 
IZKUŠNJE FINSKE PRI VKLJUČEVANJU V EVROPSKE 
TEHNOLOŠKO-RAZVOJNE PROJEKTE. Predaval je prof. Heikki 
Kleemola. 

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
9/1999 

Državni svet Republike Slovenije in Združenje seniorjev Slovenije 
sta 17. novembra 1998 organizirala posvet O PRIZADEVANJIH 
ZA KVALITETNEJŠE ŽIVLJENJE STAREJŠE GENERACIJE. 

Uvodni referati in razprave so objavljeni v zborniku; povzetek 
uvodnih referatov in razprav je objavljen v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 5/1999 

Državni svet Republike Slovenije, REC - Regionalni center za 
okolje za Srednjo in Vzhodno Evropo in Zavod za odprto družbo 
Slovenije so 10. marca 1999 organizirali strokovni posvet DAVČNE 
OLAJŠAVE KOT OBLIKA POSREDNEGA FINANCIRANJA 
NEPROFITNO VOLONTERSKIH ORGANIZACIJ. 

Posvet je objavljen v Poročevalcu državnega sveta, št. 9/ 
1999 

Državni svet Republike Slovenije, Odbor za jeklene konstrukcije 
Združenja kovinske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije 
in Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije so 19. novembra 1998 
organizirali posvet UPORABA JEKLENIH KONSTRUKCIJ V 
SLOVENIJI. 

Povzetek uvodnih referatov in razprav je objavljen v 
Poročevalcudržavnega sveta, št. 6/1999; dopolnjene uvodne 
razprave in razprave so objavljene v Novi proizvodnji, 
strokovni reviji za tehnična vprašanja, št. 1-2/1999 

Državni svet Republike Slovenije je 11. marca 1999 organiziral 
predavanje AVSTRIJA IN EVROPSKA UNIJA - IZKUŠNJE PRI 
PREDSEDOVANJU IN PERSPEKTIVE ZA PRIHODNOST 
Predavala je dr. Benita-Maria Ferreo VValdner, državna sekretarka 
v Zveznem ministrstvu za zunanje zadeve Republike Avstrije. 

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
4/2000 

Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in 
Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana, in Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo so 1. decembra 1998 organizirali predavanje 
UNIVERZE KOT PRAVNI SUBJEKTI V GOSPODARSTVU. 
Predaval je univ. prof. dr. Christian Zib. 

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
8/1999 

Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in 
Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana, in Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo so 23. marca 1999 organizirali predavanje 
MEDNARODNO (EVROPSKO) SODELOVANJE NA 
PODROČJU ZNANOSTI IN RAZISKOVANJA - INVESTICIJA V 
PRIHODNOST. Predaval je dr. Raoul Kneucker, vodja Sekcije za 
znanstveno raziskovanje in mednarodne zadeve pri Zveznem 
ministrstvu za znanost in promet Republike Avstrije. 

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
2/2000 

Komisija državnega sveta za gospodarstvo, Komisija državnega 
sveta za malo gospodarstvo in turizem ter Komisija državnega 
sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so 25. januarja 1999 
organizirale javno razpravo O POLITIKI POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V NASLEDNJEM TISOČLETJU. 

Referati in sklepne ugotovitve so objavljeni v zborniku; povzetki 
uvodnih referatov in razprav so objavljeni v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 11/1999 

Državni svet Republike Slovenije in Združenje seniorjev Slovenije 
- managerjev in strokovnjakov - in predsednik Odbora Vlade 
Republike Slovenije za pripravo in izvedbo mednarodnega leta 
starejših so 5. maja 1999 organizirali posvet o IZVAJANJU 
ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM 
ZAVAROVANJU S POUDARKOM NA STAREJŠIH. 

Povzetek referatov, koreferatov in razprav so objavljeni v 
Poročevalcu državnega sveta, št. 8/1999 

Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in 
Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana, in Oddelek za kulturo 
Avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani so 4. februarja 1999 
organizirali predavanje ČLOVEKOVE PRAVICE V AVSTRIJI - 

Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija državnega sveta 
za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sta 18. maja 1999 
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organizirali posvet s slovenskimi župani o SPODBUJANJU 
SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA V SLOVENIJI. 

Sklepi s posveta so objavljeni v Poročevalcu državnega sveta, 
št. 7/1999 

Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski forum sta 
2. junija 1999 organizirala posvet DRUŽBENA ZAVEZANOST 
MEDIJEV IN PRAVICA JAVNOSTI DO OBVEŠČENOSTI. 

Državni svet Republike Slovenije in Britansko veleposlaništvo v 
Ljubljani sta 11 .junija 1999 organizirala predavanje SAMOUPRAVA 
ŠKOTSKE IN VVALESA. Predaval je njegova ekscelenca David 
Andrevv Lloyd, britanski veleposlanik v Ljubljani. 

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
1/2000 

Državni svet Republike Slovenije, Klub državnih svetnikov 
Slovenije in Društvo Občanski forum so 30. junija 1999 organizirali 
posvet o VOLILNIH SISTEMIH. 

Zapis s posveta je objavljen v Poročevalcu državnega sveta, 
št. 3/2000 

Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski forum sta 
7. julija 1999 organizirala posvet REGIONALNI RAZVOJ IN 
LOKALNA SAMOUPRAVA. 

Povzetek uvodnih predstavitev in razprave je objavljen v 
Poročevalcu državnega sveta, št. 10/1999 

Komisiji državnega sveta za gospodarstvo ter za malo 
gospodarstvo in turizem sta 7. julija 1999 pripravili razpravo o 
ZAKONODAJI S PODROČJA JAVNIH NAROČIL - z vidika 
izkušenj udeležencev v razpisih javnih naročil po obstoječem 
zakonu. 

Državni svet Republike Slovenije je 13. septembra 1999 organiziral 
Predavanje MENTALNA ZDRAVSTVENA POLITIKA IN REFOR- 
ME. Predaval je prof. dr. Martin Knapp, predavatelj na Inštitutu za 
psihiatrijo na Kingšs College v Londonu in direktor Raziskovalnega 
oddelka za osebne in socialne raziskave na School of Econom- 
ics v Londonu. 

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
11/1999 

Državni svet Republike Slovenije, Združenje seniorjev Slovenije 
'n Odbor Vlade Republike Slovenije za pripravo in izvedbo 
mednarodnega leta starejših so 21. septembra 1999 organizirali 
Posvet KAKOVOST ŽIVLJENJA IN ZDRAVJE STAREJŠIH. 

Povzetek uvodnih predstavitev in razprave je objavljen v 
Poročevalcu državnega sveta, št. 2/2000 

Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo sta 30. septembra 1999 organizirala predavanje 
MEDNARODNA VESOLJSKA POSTAJA, NASA IN VIZIONARSKI 
NAČRTI HERMANA POTOČNIKA NORDUNGA ZA VESOLJSKO 
POSTAJO. Predaval je prof. dr. Dušan Petrač. 

Državni svet Republike Slovenije, Zveza ekonomistov Slovenije 
in Društvo Občanski forum so 11. oktobra 1999 organizirali posvet 
MANIFEST EKONOMISTOV O BREZPOSELNOSTI V EVROPSKI 
UNIJI. 

Državni svet Republike Slovenije je 18. oktobra 1999 pripravil 
predavanje PRAVNO IN PRAKTIČNO VARSTVO NACIONALNIH 
MANJŠIN IN DRUGIH ETNIČNIH NARODNIH SKUPIN V EVROPI 
- PRIMERI IZ PRAKSE. Predaval je Rolf Gossman, predstavnik 
ZR Nemčije v Evropski komisiji na narodne manjšine. 

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
4/2000 

Državni svet Republike Slovenije in Slovensko društvo za 
evropsko kulturo "Klub Alpbach" sta 21. oktobra 1999 organizirala 
predavanje z naslovom POMEN SKUPNIH KULTURNO 
CIVILIZACIJSKIH OSNOV PRI OBLIKOVANJU NOVE EVROPE. 
Predaval je dr. Erhard Busek. 

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
2/2000 

Državni svet Republike Slovenije in Turistična zveza Slovenije 
sta 27. oktobra 1999 organizirala posvetovanje TURIZEM - 
RAZVOJNA MOŽNOST PODEŽELJA. 

Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski forum sta 
10. novembra 1999 pripravila posvet PRAVICA DO ZASEBNOSTI. 

Državni svet Republike Slovenije je 22. novembra 1999 pripravil 
predavanje TRANZICIJA SOCIALNE POLITIKE BOSNE IN 
HERCEGOVINE. Predaval je dr. Vahid Kljajič, dekan Fakultete 
političnih znanosti Univerze v Sarajeva. 

Državni svet Republike Slovenije, Društvo Občanski forum, 
Društvo Slovensko-nemškega prijateljstva in Liberalna akademija 
so 24. januarja 2000 pripravili predavanje KOMBINIRANI VOLILNI 
SISTEM V ZR NEMČIJI. Predaval je prof.dr.Max Kaase z Univerze 
v Mannheimu. 

Predavanje je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
3/2000 

Državni svet Republike Slovenije, Veleposlaništvo Republike 
Avstrije - gosposarski oddelek, Avstrijski inštitut za Vzhodno in 
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Jugovzhodno Evropo - izpostava Ljubljana so 29. februarja 2000 
organizirali SLOVENSKO-AVSTRIJSKO GOSPODARSKO 
KONFERENCO. 

AVSTRIJE IN EVROPSKE UNIJE ZA VKLJUČEVANJE ŽENSK 
NA VSEH NIVOJIH ZNANSTVENEGA ŽIVLJENJA. Predavala je 
dvorna svetnica univ. doc. dr. Waltraud Heindl, direktorica 
Avstrijskega inštituta za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo na 
Dunaju. 

Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski forum sta 
6.marca 2000 pripravila posvet MOČ IN NEMOČ DRŽAVNEGA 
UPRAVLJANJA - KAJ MORA IN KAJ ZMORE DRŽAVAš 

Državni svet Republike Slovenije je 23.marca 2000 pripravil 
predavanje AKTUALNE TEME EVROPSKE POLITIKE. Predaval 
je Reinhold Bocklet, minister za zvezne in evropske zadeve dežele 
Bavarske. 

Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo ter Slovensko društvo za evropsko kulturo - Klub 
Alpbach so 29. maja 2000 pripravili predavanje VLOGA MAJHNIH 
DRŽAV V MODERNEM SVETU. Predaval je dr. Heinrich 
Pfusterschmid-Hardtenstein. 

Državni svet Republike Slovenije, Društvo Občanski forum in 
Svet društvenih organizacij Slovenije so 28. marca 2000 pripravili 
posvet z naslovom: POBUDE ZA IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA 
DELOVANJE DRUŠTEV KOT ORGANIZIRANE CIVILNE 
DRUŽBE. 

Državna svetnika, prof. dr. Franc Vodopivec in prof. dr. Veljko Rus, 
sta 29. marca 2000 organizirala posvet ZASNOVA PREDLOGA 
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU ZNANSTVENE 
IN RAZISKOVALNO RAZVOJNE DEJAVNOSTI. 

Povzetek uvodnih besed in razprave je objavljen v 
Poročevalcu, št. 5/2000 

Državni svetnik prof. dr. Franc Vodopivec je 18. aprila 2000 
organiziral posvet DRŽAVNI SVET MED CIVILNO DRUŽBO IN 
POLITIKO. 

Komisija državnega sveta za družbene dejavnosti je 5. junija 2000 
pripravila javno predstavitev mnenj o TEZAH ZA ZAKONSKO 
UREDITEV RABE SLOVENŠČINE KOT URADNEGA JEZIKA. 

Državni svet Republike Slovenije je 20. junija 2000 organiziral 
predavanje podpredsednice Vlade Republike Hrvaške Željke 
Antunovič z naslovom MEDNARODNI IN USTAVNOPRAVNI 
POLOŽAJ TER PERSPEKTIVE DEMOKRATIČNEGA RAZVOJA 
REPUBLIKE HRVAŠKE in predavanje ugledne hrvaške novinarke 
Gordane Grbič z naslovom POLOŽAJ MEDIJEV IN NOVI- 
NARSTVA NA HRVAŠKEM. 

Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in 
Jugovzhodno Evropo - izpostava Ljubljana, Univerza v Celovcu 
- oddelek za zgodovino Vzhodne in Jugovzhodne Evrope in 
Veleposlaništvo Republike Avstrije v Republiki Sloveniji so 22. 
junija 2000 pripravili posvet z naslovom: KOROŠKI SLOVENCI 
OD 1900 DO 2000 - BILANCA 20. STOLETJA. 

Državni svet Republike Slovenije in Pravno-informacijski center 
nevladnih organizacij - PIC sta 10.-12. maja 2000 pripravila 
mednarodno srečanje z naslovom SAMOMOR NA STIČIŠČU 
GENOV IN OKOLJA. 

Državni svet Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije in 
Zveza društev pravnikov Slovenije so 10. julija 2000 pripravili 
predavanje RAZMERJE MED PARLAMENTOM IN USTAVNIM 
SODIŠČEM. Predaval je prof. dr. Ludvvig Adamovich, predsednik 
Ustavnega sodišča Republike Avstrije. 

Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in 
Jugovzhodno Evropo - izpostava Ljubljana, Ministrstvo za znanost 
in tehnologijo in Urad za žensko politiko RS so 18. maja 2000 
organizirali predavanje ŽENSKE IN ZNANOST - PRIZADEVANJA 

Državni svet Republike Slovenije in Skupnost socialnih zavodov 
Slovenije sta 11 .julija 2000 organizirala posvet na temo: PRIPRAVA 
PROJEKTA NOVE ORGANIZIRANOSTI DOMOV ZA STAREJŠE 
V SLOVENIJI. 

Naslov Državnega sveta Republike Slovenije na Internetu: http://www.ds-rs.sl ali http://www.slgov.sl/dsvet/lndex.htm 
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