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POVZETEK 

V magistrski nalogi raziskujemo stanje in različne vidike razvoja turizma na podeželju. V 

teoretičnem delu so predstavljeni osnovni pojmi in novosti na tem področju ter primeri dobrih 

praks. Po izsledkih raziskave veliko malih turističnih ponudnikov nima ne znanja in ne 

finančnih sredstev, da bi lahko oživeli svojo dejavnost. Rešitev se pokaže v medsebojnem 

povezovanju lokalnega prebivalstva in v razširitvi lastne ponudbe z izdelki drugih turističnih 

ponudnikov. V ugotovitvah raziskave smo lokalno prebivalstvo označili za 'znanilce nujnih 

sprememb' ter izpostavili težave oziroma ovire pri razvoju podeželskega turizma. Ruralno 

zaledje s svojimi prvinskimi naravnimi značilnostmi obljublja še neodkrite potenciale. 

Pomembno je nadaljevanje začetih projektov in strategij, osveščanje in spodbujanje ljudi k 

razvijanju novih turističnih dejavnosti na podeželju. 

Ključne besede: povezovanje, sodelovanje, dejavnost, turizem, znanje, narava, lokalno 

prebivalstvo, turistična ponudba, razvoj, strategija. 

SUMMARY 

In master thesis we engage in research the situation and the various aspects of tourism 

development in rural area. The theoretical part presents the basic concepts and newness in this 

field and examples of good practise. Based on the research findings many small tourism 

providers have neither the skills nor the financial reserve to revive its business. The solution is 

featured in integration with local people and in expanding its offerings with products from 

other tourist service providers. We arrived to conclusion and local population qualify for the 

'harbingers of urgent changes' by accentuating the problems or barriers to the development of 

rural tourism. The rural hinterland with its primordial natural qualities promises undiscovered 

potential. It is important to continue the already initiated projects and strategies, raise 

awareness and encourage people to develop new tourism activities. 

Keywords: integration, cooperation, business, tourism, knowledge, nature, local people, 

hospitality, development, strategy. 
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1 UVOD 

Podeželje je vrednota za širšo skupnost in ni samo kmetijstvo. Na podeželju je še veliko 

potencialov za nadaljnji razvoj, kot so naravne danosti, kulturna dediščina, vzpostavljena 

turistična infrastruktura, naravi prijazno kmetijstvo in turizem, naravni trajnostni viri. 

Pomembni so ljudje, ki živijo na podeželju in se srečujejo z vrsto izzivov, hkrati pa vidijo tudi 

nove možnosti za razvoj. Podeželje skupaj z naravnim in kulturnim potencialom omogoča 

povezovanje tradicije in inovativnih idej. 

Turizem v Sloveniji ima zelo močno tradicijo. Mineva že več kot sto let od ustanovitve prvih 

turističnih društev in Turistične zveze Slovenije. V obdobju pred drugo svetovno vojno je bila 

Slovenija zelo razvita turistična destinacija. Bila je na primer ena izmed šestih destinacij, ki so 

se predstavljale na prvi londonski turistični borzi. V današnjem času postaja Slovenija ena 

sama turistična destinacija. Največja konkurenčna prednost, ki jo priznavajo tujci in se je 

Slovenci premalo zavedamo, je prav Slovenija sama, njena strateška lega in ljudje.  

Podeželje je pomemben življenjski prostor Slovenije, saj pokriva več kot dve tretjini njene 

površine. Neizkoriščenost tega obsežnega prostora pomeni nov izziv in priložnost za splošen, 

pospešen in kvaliteten razvoj dežele z reaktiviranjem njenih do sedaj skritih potencialov in 

primerjalnih prednosti. Značilnost podeželskega prostora je majhnost in pestrost njegovih 

struktur. Razvoj je potrebno graditi na izkoriščanju teh številnih potencialov, s spodbujanjem 

razvoja malih gospodarskih enot, produktov in servisov na osnovi potencialov okolja, znanj in 

ambicij prebivalcev. To, kar prostor rabi, niso 'veliki' programi od drugod, temveč podpora 

individualnim iniciativam ter programom lokalnega prebivalstva. 

Turistična dejavnost je odraz naše kulture, identitete, je prvi stik s turisti, kjer se prodaja 

dobra volja, prijazna beseda, je informativna točka vsakega kraja. V Sloveniji je turizem na 

izjemno visokem kvalitetnem nivoju, čeprav bi se dalo izboljšati še veliko stvari. Uspeh 

slovenskega turizma v zadnjih letih je dokaz, da Slovenci znamo delati in smo dobri gostitelji. 

V prihodnosti bomo morali delovati širše in upoštevati svetovne trende v tej panogi in ne 

samo potrebe v domačem okolju. 

1.1 Opredelitev predmeta proučevanja 

V raziskavi smo se osredotočili na razvoj podeželja v smeri povečevanja turističnih 

zmogljivosti ter na problem povezovanja in sodelovanja med lokalnimi turističnimi akterji ter 

prebivalstvom. Ponudbe je veliko, vendar je žal razdrobljena, nepovezana ter brez učinkovite 

promocije in trženja, in to kljub temu, da turistični delavci vseskozi opozarjajo na nujnost 

povezovanja. 

V tujini je dejavnost turizma na podeželju že zelo razvita. V Avstriji se na primer hotelirstvo 

prenaša iz roda v rod in se ta tradicija ni nikoli prekinila. To zelo pozitivno vpliva na 
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uravnotežen regionalni razvoj, saj mladi ne odhajajo v mesta, ampak živijo od turizma na 

podeželju. Turizem lokalnemu prebivalstvu nosi dodaten vir dohodka in je pomemben 

generator razvoja predvsem v manjših, manj razvitih območjih. 

Turizem na podeželju je s svojimi sinergijskimi učinki eden izmed najbolj učinkovitih 

načinov revitalizacije in prestrukturiranja zaostajajočega podeželskega gospodarstva. Vseeno 

pa zagotavljanje in vzpostavitev vključenosti lokalne skupnosti v turizem na podeželju ni 

lahka naloga. Problem se pojavi tudi, ko lokalne skupnosti nočejo same prevzeti odgovornosti 

in nadzora za lokalni razvoj, ampak še vedno pri tem računajo na pomoč lokalne oblasti, 

države, večjih podjetij. Na tem mestu se postavi tudi vprašanje, ali imajo podeželske 

skupnosti dovolj informacij za konceptualiziranje uspešne turistične zgodbe (Petersen 2010). 

Nepovezanost interesentov, ki podpirajo dejavnost turizma in lokalnega prebivalstva je glavni 

razlog, da se turizem na podeželju razvija tako počasi. Prebivalstvo se še ne zaveda učinkov 

razvoja turizma na podeželju, ki prispeva k boljšemu življenju, manjši brezposelnosti mladih, 

boljšemu ekonomskem položaju in gospodarskemu razvoju. Dejavnost turizma na podeželju 

je razdrobljena in sestavljena iz številnih malih in srednje velikih podjetij.  

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

Namen magistrske naloge je bil raziskati možnosti nadaljnjega turističnega razvoja in 

povezovanja lokalnih turističnih ponudnikov na podeželju. 

Cilji magistrske naloge so bili: 

– s pomočjo literature in sedanjega stanja določiti potencial razvoja turizma na podeželju; 

– oceniti delež udeležbe v turizmu na škofjeloškem podeželju; 

– ugotoviti stopnjo povezanosti lokalnega prebivalstva; 

– v empiričnem delu analizirati mnenja in poglede prebivalcev okolja in strokovnjakov o 

problematiki turističnega razvoja podeželja in o potrebnem povezovanju turističnih 

ponudnikov; 

– ugotoviti dejavnike, ki pomembno vplivajo na sodelovanje udeležencev in s tem na 

nadaljnji turistični razvoj kraja; 

– na podlagi ugotovitev predlagati smernice in priporočila za izboljšanje stanja na      

obravnavanem področju. 

Na podlagi vseh zapisanih ciljev, ki smo jih želeli doseči z raziskavo, smo si zastavili dve 

raziskovalni vprašanji, ki sta nas vodili skozi raziskavo in nam pomagali pri oblikovanju 

glavnih smernic nadaljnjega razvoja turizma na predlaganem območju. S pomočjo 

raziskovalnih vprašanj smo pridobili ustrezne ugotovitve in na koncu te rezultate tudi 

analizirali. 

Raziskovalno vprašanje 1: Kakšno je stanje razvoja turizma na škofjeloškem podeželju?  
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Raziskovalno vprašanje 2: Katere so težave pri povezovanju/sodelovanju med ustvarjalci in 

lokalnimi ponudniki turističnih zgodb in zakaj prihaja do njih? 

1.3 Metode raziskovanja 

V teoretičnem delu smo uporabili opisno metodo in metodo analize sekundarnih virov. 

Metodi sta pripomogli k predstavitvi področja razvoja turizma na podeželju in opredelitvi 

osnovnih pojmov, povezanih s tematiko. Teoretični del vsebuje pregled domače in tuje 

literature, zato sta v njem uporabljeni metodi deskripcije in kompilacije. V pomoč so nam bili 

tako domači kot tuji znanstveni članki. 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili tehnike kvalitativne metodologije. Ta je eden od 

načinov raziskovalnega pristopa, s katerim smo poskušali pridobiti določen vpogled v ljudi in 

okoliščine, ki so direktno vključene v obravnavano tematiko. Kvalitativna metodologija in 

analiza omogočajo prožnost, ki je potrebna, da zbrane pomembne primarne podatke lahko 

uporabimo za ustvarjanje prave realne slike o razširjenosti turizma v času in prostoru. 

Študija, ki sta jo izvedla Riley in Love (2000), kaže na stanje kvalitativnih raziskav v turizmu, 

in sicer, da potreba po globljem razumevanju dinamičnega razvoja turizma lahko vodi do 

večjega števila kvalitativnih raziskovalnih publikacij v turizmu. Avtorja prav tako navajata, 

da je kvalitativna metoda lahko zelo koristna za lokalne turistične delavce in tiste, ki se 

ukvarjajo z razvojem turizma, čeprav morda ne zagotavlja podatkov, ki jih je mogoče 

posplošiti na širok turistični trg. 

Zaradi majhnega števila strokovnjakov na tem področju (turistične organizacije, institucije, 

ponudniki) smo se namesto izvedbe kvantitativne raziskave odločili za izvedbo kvalitativne 

raziskave in poglobljene intervjuje s posameznimi udeleženci. Majhno število udeležencev je 

bilo tudi odločilno za izbiro metode raziskovanja – intervjuja kot ene od metod pridobivanja 

podatkov na osnovi namenskega vzorca.  

Uporabili smo kvalitativno raziskovalno metodo v obliki polstrukturiranih intervjujev, ki 

omogočajo lažjo in hitrejšo vzpostavitev neposrednega stika z intervjuvanci in neke vrste 

vpogled v ljudi in okoliščine ter zaščito vsebine glede na varovanje podatkov (Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe 2005, 112-113). Pri tej obliki se intervjuvarji držijo vnaprej določenih 

okvirnih vprašanj, ki pa jih lahko potem dopolnijo s podvprašanji in postavijo v različnem 

vrstnem redu (King in Horrocks 2010). S tem smo pridobili mnenja in poglede na tematiko, 

izzive in dileme na področju razvoja okolja in lokalnega povezovanja v dobro turizma.  

Intervju je vseboval določeno število zaprtih vprašanj za profiliranje intervjuvanca. Večina 

vprašanj je bila odprtih, kar je omogočalo udeležencem fleksibilnost izražanja stališč in 

lastnih zaznav o ravni in volji dosedanjega lokalnega povezovanja. 
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Za potrebe raziskave smo izbrali namenski vzorec treh skupin deležnikov na določeni 

destinaciji. Za namenski vzorec smo se odločili, ker smo izbrali tiste intervjuvance, ki o 

obravnavanem problemu vedo največ in smo od njih pridobili tudi največ podatkov.  

Prva skupina je bila sestavljena iz predstavnikov turističnih ponudnikov na destinaciji; drugo 

skupino so predstavljale institucije oziroma organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko 

razvoja turizma in podeželja (lokalna razvojna agencija, lokalni turistični organizaciji); v 

tretjo skupino pa smo zajeli lokalne prebivalce. 

Pred izvedbo intervjujev smo pridobili soglasja ter hkrati pisno in ustno seznanili vse 

udeležence z vsebino in namenom intervjuja. Vsi udeleženci so se strinjali z njihovo navedbo 

v raziskavi. Intervju z vsakim udeležencem je potekal ločeno. 

Pri pripravi vprašalnika smo se sklicevali na raziskavo, ki jo je izvedel Petersen (2010). V njej 

je analiziral razvoj integralnega turizma na podeželju v Armeniji. Zastavili smo vprašanja, ki 

se navezujejo na izkušnje in poglede na razvoj turizma in trenutne razmere.  

Turističnim organizacijam smo zastavili vprašanja, kot so: kakšno je njihovo mesto in 

vključenost pri turističnem razvoju podeželja, kateri projekti se na tem področju pripravljajo, 

ali specifično promovirajo podeželje, kako sodelujejo s turističnimi ponudniki in drugimi 

organizacijami v okolju, ali turizem na podeželju raste – v katero smer, ali ima podeželje 

dovolj dobro turistično infrastrukturo, kako jih sprejema lokalno prebivalstvo – kako 

sodelujejo z njim, je lokalno prebivalstvo zainteresirano za turističen razvoj kraja, kako bi 

lahko to spodbudili in kje so glavne prepreke. 

Turistične ponudnike smo spraševali: kaj tuji turisti iščejo na podeželju, so lokalne 

znamenitosti dobro oskrbovane, se je stanje izboljšalo ali poslabšalo, kako sodelujejo z 

ostalimi turističnimi ponudniki, kako jih gostje najdejo, jim je v pomoč lokalna turistična 

organizacija, se obisk povečuje, s kom sestavljajo ali organizirajo programe aktivnosti na 

podeželju, ali obstaja potencial za izboljšanje ponudbe, kaj so glavne ovire oziroma omejitve 

pri tem, kako na njihovo delovanje gleda lokalno prebivalstvo – ali sodeluje z njimi, lahko s 

svojim delovanjem pripomorejo k izboljšanju turistične ponudbe v lokalnem okolju, imajo 

vpliv na zunanje dejavnike v okolju, na delovanje lokalne turistične organizacije. 

Pri lokalnem prebivalstvu nas je zanimalo: kdo je po njihovem mnenju odgovoren za razvoj in 

aktivnosti na podeželju, kdo je zadolžen za usmerjanje turistov na podeželju in njihovo oskrbo 

z informacijami, ali lokalni ljudje prihajajo v neposreden stik s turisti, koliko so vključeni 

lokalno v oblikovanje dodatne turistične ponudbe na podeželju, kakšno je njihovo mnenje o 

neposrednih učinkih turizma na razvoj kraja, komu turizem prinaša največ dodane vrednosti 

oziroma pozitivnih učinkov, katere so dodatne potencialne turistične zanimivosti v okolju. 
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Zapise intervjujev smo analizirali na podlagi tehnike analize vsebine. Izvedli smo evalvacijo 

in analizo podatkov, ki smo jih nato preoblikovali v vsebinske sklope. Po končani analizi smo 

podali predloge za izboljšanje stanja na področju škofjeloškega podeželskega turizma. Prav 

tako smo podali predloge za nadaljnje raziskovanje. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Razvoj turizma in lokalna povezanost prebivalcev na podeželju je postala aktualna in pereča 

tema. O tem obstaja že veliko vsebinskih virov. V nalogi smo se osredotočili predvsem na 

možnosti turističnega razvoja območja, ki kaže potencial, in na dejavnike, ki zapirajo pot 

povezovanja in sodelovanja ter prinašajo navzkrižje interesov med deležniki v turizmu. 

Analizirali smo področja in okoliščine, ki bodo ponudnikom omogočila lažje povezovanje 

med seboj in z lokalnim prebivalstvom. 

Omejitev je predstavljal razpoložljivi čas, ki je bil pri izvedbi intervjuja omejen (problem v 

izvedbi intervjuja s turističnimi strokovnjaki in udeleženci zaradi njihovih vsakodnevnih 

obveznosti). Upravičeno menimo, da se je to odražalo v kakovosti empiričnega dela 

magistrske naloge. Omejeno je bilo tudi število turističnih deležnikov, ki smo jih lahko 

intervjuvali. Zato smo v raziskavo vključili še lokalno prebivalstvo, s čimer smo dobili še 

drug vpogled v tematiko. Seveda smo se pri tem zanesli na sodelovanje zainteresiranih 

udeležencev, ki so z obravnavano tematiko dobro seznanjeni. Ena od omejitev je bila tudi, da 

je bila raziskava opravljena na ožjem območju škofjeloškega podeželja in se morda rezultati 

zaradi specifike tega območja ne morajo posploševati. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Definicij turizma je nešteto. Verbole (1995) je izbrala definicijo McIntosh, Goeldner in 

Ritchie (1995). Ti so turizem definirali z naslednjih štirih vidikov: z vidika turista, z vidika 

ponudnikov turističnih uslug, z vidika vlade in z vidika lokalnih skupnosti. Opredelili so ga kot 

»… vsoto pojavov in odnosov, ki izhajajo iz interakcij med turisti, ponudniki turističnih uslug 

in dobrin, vlado in lokalnimi skupnostmi v procesu privabljanja in gostitve turistov in drugih 

obiskovalcev« (McIntosh, Goeldner in Ritchie 1995, po Verbole 1995). Vse štiri skupine 

različnih interesentov so torej med seboj povezane. Povezane so tudi njihove vloge in 

poslanstva, ki jih imajo glede razvoja turizma na podeželju. Vsak ima svoj namen. Hkrati pa 

morajo vsi akterji med seboj sodelovati, da lahko sploh pride do samega razvoja in oživitve 

podeželja.  

Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja (Council of the European Union 2006) 

opredelijo turizem kot temeljni element pri varovanju kulturne in naravne dediščine na 

podeželju, ki pospešuje tudi zaposlovanje in gospodarsko rast. Dokument spodbuja razvoj 

turizma na podeželju kot veljavno strategijo za krepitev trajnostnega turizma. 

Turizem posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja. Razvoj turizma v 

Sloveniji hkrati predstavlja pomembno poslovno priložnost. Turizem v Sloveniji lahko 

postane ena izmed vodilnih panog in prispeva k doseganju razvojnih ciljev. Integrira se na 

lokalni, regionalni in državni ravni z vrsto raznovrstnih dejavnosti, ki razvijajo idealne 

razvojne strategije (Uran in Ovsenik 2006). 

Turizem je gospodarska dejavnost, ki spodbuja kakovost življenja in blaginjo, tako v Sloveniji 

kot tudi globalno. Slednje potrjujejo navedeni podatki: v Sloveniji turizem predstavlja eno od 

osmih zaposlitev, v svetu pa eno od enajstih. Poleg gospodarskih kazalnikov turizem nudi 

izjemen potencial za trajnostni razvoj tako na ravni držav kot tudi destinacij, saj temelji na 

ljudeh in je tesno povezan z lokalnim okoljem. Pozitivni gospodarski kazalniki so bolj kot pri 

kateri drugi dejavnosti pogojeni s trajnostnim razvojem, zato je turizem ključni generator tako 

trajnostnega kot gospodarskega razvoja v prihodnje (SPIRIT Slovenija 2014c). 

V angleški literaturi je za turizem na podeželju poznan izraz »rural tourism« oziroma 

podeželski turizem. V Evropski krovni organizaciji ruralnega turizma, EuroGitesu, so ocenili, 

da neposredno ali posredno ta tip turizma v Evropi zaposluje 900 tisoč ljudi in ustvari 150 

milijard funtov bruto dohodkov na leto. Ponudba obsega nastanitev in prehrano (domače 

pridelana živila), organizacijo izletov, udeležbo turistov pri vsakodnevnih opravilih na kmetiji 

in podobno, zaradi česar pojma podeželski turizem ne moremo omejiti le na nastanitveno,  

prehrambno ali gostinsko dejavnost (Sedmak in Peštek 2015). 

Do turistične ponudbe na podeželju prihaja največkrat zaradi diverzifikacije dejavnosti kmetij. 

Za vstop na turistično področje se kmetje deloma odločajo iz nuje. Male kmetije večinoma ne 
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morejo konkurirati velikim mednarodnim podjetjem. Deloma pa kmetje vidijo priložnosti v 

podeželskem turizmu. Pojavlja se tudi trend selitve podjetnih ljudi iz mest na podeželje z 

željo spremeniti svoj življenjski slog (Sedmak in Peštek 2015). Najpomembnejša oblika 

turizma na podeželju je še vedno turistična kmetija (z nastanitvijo ali brez).  

Reza Maleki, Moradi in Parsa (2014) opredeljujejo turizem na podeželju kot skupek vseh 

dejavnosti in storitev, ki jih kmetje, ostalo prebivalstvo in lokalna oblast zagotavljajo za 

užitek, počitek in privabljanje gostov in vse dejavnosti v zvezi z njimi. Poleg tega podeželski 

turizem lahko enačimo s turisti, ki bivajo znotraj ali okoli vasi v svojem prostem času in so 

informirani o ljudeh, ki tu živijo (Javan in Saqaei 2004). 

Turizem na podeželju ponuja priložnost za obiskovalce, da pridejo v neposreden stik s 

podeželskim okoljem in s tradicijami, ki spominjajo na naravo in kmečke običaje. To je 

priložnost za turista, da doživi območje in ceni pokrajino, kakovost lokalnih proizvodov in 

storitve, ki so mu na voljo. Z drugimi besedami, skozi turizem na podeželju kmet ponuja 

gostu večplastno storitev, namenjeno zadovoljevanju kompleksnemu skupku potreb. Te niso 

povezane samo z lokalnim okoljem, ampak tudi z družbenim in socialnim, kjer se storitev 

opravlja (Becattini in Omodei Zorini 2003). 

Zakon o kmetijstvu iz leta 2008 opredeljuje načrtovanje razvoja podeželja. Ukrepi razvoja 

podeželja imajo med drugim namen povečati učinkovitost in konkurenčnost kmetijstva, 

prestrukturiranje in ohranjanje poseljenosti podeželja ter spodbujanje večje diverzifikacije 

gospodarske dejavnosti. Med dopolnilnimi dejavnostmi na podeželju je prav turizem ena od 

pomembnih gospodarskih priložnosti (Sedmak in Peštek 2015). 

V Zakonu o gostinstvu in Zakonu o kmetijstvu je turistična dejavnost na kmetiji navedena kot 

dopolnilna dejavnost na kmetiji. V strategiji razvoja Slovenskega turizma 2012–2016 je 

turizem na kmetiji tržno zanimiv in kakovosten turistični proizvod, zasnovan na privlačnosti 

naravne in kulturne dediščine podeželja. Prav tako pa turizem na kmetiji sloni na 

gostoljubnosti in domačnosti kmečke družine, pestri gastronomski dediščini, znanju 

podeželskih ljudi in individualnosti ponudbe (Sedmak in Peštek 2015). 

Usmeriti je potrebno regionalni razvoj, dejavnosti za razvoj podeželja in prostorsko 

načrtovanje. Potrebne pa so tudi spremembe v načinu mišljenja ljudi. To predpostavlja 

interdisciplinarni način dela. Povezovanje bo zaznamovalo način dela v prihodnosti. Pri 

razvoju podeželja moramo povezovati tradicijo in napredek. 

2.1 Različne vrste turizma danes 

Današnji gost se je spremenil iz pasivnega obiskovalca turističnih storitev v aktivnega 

raziskovalca. Turist danes išče neko dodano vrednost. Moderni popotnik želi obiskati tudi 

manj znane kraje, ne le najbolj poznana turistična letovišča. Zato se z obale seli na 
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raziskovanje mest, gora in jezer. Podeželska območja lahko ponudijo veliko tradicionalnih 

običajev in zgodb, ki jih tu išče sodoben turist. 

Turizem na podeželju je postal nasprotje tradicionalnega paketnega turizma in se je v zadnjih 

letih razvil iz dodatne niše v svoj sektor. Koncept podeželskega turizma se je razvil v skupino 

turističnih proizvodov, ki vključujejo: eko turizem, adrenalinski turizem, zgodovinski turizem 

in etnični turizem. Turizem na podeželju je sedaj postal uporabno orodje za diverzifikacijo 

gospodarstva na podeželju. Lahko deluje kot motor gospodarske rasti na podeželju (Gannon 

1994; Sharpley 2002). 

Vodilo modelov turistične ponudbe je vključevanje potencialov turizma, nosilcev turistične 

dejavnosti ter identitet. Prvi potencial nadaljnjega razvoja turizma so gotovo različne 

turistične aktivnosti v kraju. Potem je to obujanje bogate tradicije, naravna in kulturna 

dediščina. Modeli so le izhodišče za pripravo in izvedbo dejanskih projektov, so kot nekakšen 

'brainstorming'. Pri nekaterih modelih gre za konkretno vrsto turizma, pri drugih pa le za 

sekundarno ponudbo, ki je ravno tako pomembna v turizmu (Ramovš 2011). 

Na podlagi namena in motivacije, ki jo imajo turisti pri potovanju, ločimo več vrst turizma. 

Nekatere so opisane v nadaljevanju. 

Kolesarski turizem 

Kolesarjenje je eden izmed najboljših načinov, kako spoznati neko območje. Rekreativno 

kolesarstvo postaja znotraj turizma prava mala industrija. Kolesarstvo je mehak in tih turizem 

mladih in izobraženih ter relativno dobro situiranih ljudi. Nosi pozitivno noto in ne povzroča 

okoljske škode, zato v prihodnje še veliko obeta.  

V dolini reke Soče si kolesarski delavci prizadevajo, da bi destinacija postala center gorskega 

kolesarjenja v Sloveniji. Na območju Kraškega roba planinske poti vse bolj postajajo del 

turistične kolesarske infrastrukture. Poseben izziv za kolesarje predstavljajo tudi Karavanke in 

kolesarjenje mimo tamkajšnjih planin. Kolesarji imajo hkrati tudi možnost okušanja lokalne 

kulinarike in obiska različnih lokalnih znamenitosti. 

Ponudnike turističnih namestitev spodbujajo k specializaciji, npr. s pridobitvijo znaka 

pohodniškega ali kolesarskega hotela. Kolesarstvo predstavlja tudi priložnost za razvoj 

trajnostnega in zelenega turizma v Sloveniji. Velika tržna niša so mlade družine z majhnimi 

otroki v povezavi s turističnimi kmetijami in apartmajskimi nastanitvami. 

V razgibanem hribovju, le streljaj od avstrijske meje in s pogledom na Peco, družina Štrucl 

ustvarja prav posebno zgodbo. Tu že dvajset let razvijajo idejo o gorsko kolesarskem turizmu. 

Projekt jih je pripeljal do kolesarskega ekohotela, lastnega gorsko-kolesarskega parka, 

specializirane turistične agencije za gorsko-kolesarski turizem v Sloveniji ter številnih drugih 

kolesarskih produktov in dogodkov na Koroškem. Poleg nastanitve in domače hrane dobi 
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kolesar tu vse, kar si zaželi: najem koles v kolesarnici, informacije o kolesarjenju, možnost 

vodenih tur in kolesarskih prevozov v bližnji okolici. Njihovi gostje lahko odkrivajo tudi 

zapuščene rudniške rove pod Peco. V njihovi okolici je na voljo čez tisoč kilometrov 

kolesarskih poti (Slotrips.si 2015). 

Smučarski turizem 

Smučarski turizem zajema bistven segment v svetu potovanj in turizma. Leta 2013 so 

smučarji dosegli 400 milijonov obiskov na 2000 svetovnih smučiščih, ki premorejo šest 

milijonov hotelskih postelj.  

Slovenija spada med 21 svetovno najboljših smučarsko turističnih nacij, kot navaja spletno 

mesto World Ski Awards, ki je partnerska organizacija družbe World Travel Awards. 

Organizacija World Ski Awards je bila ustanovljena, da bi dvignila standarde smučarskega 

turizma in nagrajevala podjetja, ki so vodilna na svojem področju. Program je bil razvit z 

nalogo, da služi kot dokončno merilo odličnosti in pomaga spodbuditi novo obdobje rasti v 

smučarskemu turizmu (World Ski Awards 2014). 

Kulturno-zgodovinski turizem 

Za zgodovinski turizem se zanimajo gostje z dodano vrednostjo, ki se trudijo razumeti 

identiteto prostora v katerega pridejo. Zgodovinsko dogajanje, ki je spremenilo svet in naše 

življenje, postaja nova turistična priložnost.  

Slovenija je bogata s kulturnimi in zgodovinskimi spomeniki. Kulturne in turistične 

organizacije imajo nalogo, da se medsebojno povezujejo in ustvarjajo zanimivo okolje in 

storitve, ki pritegnejo ljudi in ohranjajo kulturno dediščino. S tem odpirajo vrata tujim 

obiskovalcem in spodbujajo mednarodno kulturno sodelovanje in multikulturnost.  

Zgodovinski turizem lahko prav tako povežemo s kulinariko in gostom predstavimo kulturo 

različnih jedi, ki so jih okušali včasih, njihove sestavine, recepte in načine, kako so te jedi 

pripravljali. Zgodovinski turizem lahko povežemo tudi s prepoznavnimi osebnostmi, ki so 

nekje živele, in glede na to oblikujemo turistično zgodbo kraja. Predstavi se lahko tudi kultura 

oblačenja, ki je bila značilna v nekem okolju. 

V Sloveniji je prepoznaven čezmejni projekt Pot miru, ki povezuje kraje, ki jih je prizadela 

prva svetovna vojna (območja Krasa, Goriškega in Posočja). Tu želijo danes popotnikom 

pokazati, kaj lahko doživijo v krajih, ki so jih pred stoletjem zaznamovale vojne vihre. 

Obenem želijo okvir, ki ga oblikujejo zgodbe soške fronte, zapolniti z drugimi produkti, 

predvsem s kulinariko, športom in z doživetji v naravi.  
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2.1.1 Zeleni ali trajnostni turizem 

Inskeep (1991) je v definicijo trajnostnega turizma vključil ekološke, socialne in  politične 

prvine: 

Trajnostni in kakovostni razvoj turizma teži k ohranjanju in izboljševanju okolja v najširšem 

pomenu. Zagotavlja osnovne človekove pravice, spodbuja enakopraven regionalen in 

interregionalen razvoj ter izboljšuje kakovost življenja s tem, da zagotavlja integracijo ohranjanja 

narave, kulturne kompatibilnosti in lokalnega in-puta.                  

Inskeepova definicija priznava pomembnost aktivnega sodelovanja lokalnega prebivalstva v 

procesu razvoja turizma in hkrati poudarja pomembnost enakopravnosti različnih krajev in 

skupnosti v razvoju. Trajnostni turizem naj bi spodbujal tudi druženje med gostitelji in turisti. 

Verbole (1995) meni, da je koncept trajnostnega turizma eden od najbolj primernih modelov 

razvoja, saj usklajuje odnose in pojave, ki so bistvenega pomena tako za lokalne prebivalce 

kot za njihove goste. 

Dandanes se turizem na vseh ravneh usmerja v spodbujanje razvoja trajnostnega turizma in 

ozaveščanja ljudi o pomenu preživljanja prostega časa s kar se da majhnimi negativnimi 

učinki na okolje in s tem ohranjanja narave. Z delovanjem po načelih trajnostnega turizma 

lahko gostom pričaramo bolj kakovostno izkušnjo in doživetje, poleg tega pa smo na trgu bolj 

konkurenčni in lažje pritegnemo tudi zahtevnejše segmente gostov. Seveda pa ima trajnostni 

turizem pozitivne učinke tudi na lokalno prebivalstvo, saj predstavlja kakovostnejše okolje za 

življenje. 

V Strategiji razvoja slovenskega turizma 2012–2016 beremo, da bo v letu 2016 turizem v 

Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju. Kot zelo uspešen sektor narodnega gospodarstva bo 

ključno prispeval k družbeni blaginji in prepoznavnosti Slovenije. 

Trajnostno turistično ponudbo povezujejo, razvijajo in promovirajo tudi destinacijske 

organizacije, na primer Gorenjska regionalna destinacijska organizacija (RDO Gorenjska). 

Le-ta se prizadeva turistične produkte povezovati s potniškim prometom Slovenskih železnic. 

Poznamo uspešne zgodbe snovalcev 2014, ki prav tako vsebujejo ljubezen do ljudi, narave in 

okolja (Garden Village Bled, Gozdni selfness Cerkno, projekt Turizma Kamnik »Trnič na 

vsako mizo«). 

Prednost zelenega turizma je v njegovi povezanosti z destinacijo in njeno dediščino. Turista 

izobražuje in viša njegovo zavedanje o vplivu na kulturo in okolje (SPIRIT Slovenija 2014a). 

Zeleni turizem pomeni vključevanje ohranjene narave in pestre krajine v turistično ponudbo z 

namenom upravljanja, usmerjanja, izobraževanja, ozaveščanja in doživljanja narave. 

Uporabniki take oblike turizma so družbeno in ekološko osveščeni posamezniki, ki si želijo 

izkušnjo, s katero bodo bogatili sebe ter tudi okolje. 

Izraz ekoturizem prinaša nov pogled na turizem. Božičnik (2003) ga opredeljuje kot: 
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Ekoturizem je kultura ali način obnašanja, ravnanja, gospodarjenja, načrtovanja, nadzora in 

spremljanja družbi, okolju in ekonomskemu razvoju prijaznih aktivnosti v številnih naravnih in 

grajenih okoljih, varovanih in nevarovanih okoljih, razvitih in nerazvitih področjih sveta. Za 

gospodarsko in turistično že visoko razvita področja sveta uveljavljanje načinov in načel 

ekoturizma pomeni saniranje pogosto močno potrošenih naravnih virov in onesnaženja okolja ter 

bolj socialno in racionalnejše razporejanje kapitala. Za nerazvita področja pa ekoturizem pomeni 

visok razvojni potencial v okviru sonaravnega trajnostnega razvoja z ugodnimi vplivi predvsem 

na ekonomsko-socialnem področju. 

2.1.2 Turizem na podeželju 

Turisti lahko brezskrben in sproščujoč oddih preživijo na podeželju – na turistični kmetiji ali 

pri drugih malih turističnih ponudnikih. Tu se prepustijo spletu naravne in kulturne dediščine, 

ki zaznamuje neko okolje. Obiskovalec je na podeželju v tesnem stiku z naravo, ljudmi, 

njihovo kulturo, običaji.  

Turisti lahko spoznavajo tradicionalna znanja na poučnih delavnicah, se udeležujejo prikazov 

starodavnih obrti, kulinaričnih delavnic in okušajo jedi iz lokalnega okolja, obiščejo muzeje in 

galerije, se seznanijo z bogato umetniško dediščino območja. Lokalni turistični ponudniki ali 

agencije jim ponudijo organizirane izlete, vodenja, naravoslovne dneve ali posebne počitniške 

aranžmaje prežete z raznoraznimi aktivnostmi na podeželju. 

Turistična dejavnost na kmetijah se je začela pospešeno razvijati pred dvema desetletjema kot 

dopolnilna dejavnost kmetij zaradi njihovega ohranjanja in istočasno kot nov, tržno zanimiv 

segment turistične ponudbe. Z leti je začela preraščati svojo osnovno funkcijo. Vedno več je 

izletniških kmetij, ki imajo kakovostno ponudbo in delujejo v sožitju z drugimi prebivalci na 

podeželju. Sodelujejo z lokalnimi gostinskimi ponudniki, izvajalci športnih aktivnosti in 

drugimi pripravljalci turističnih vsebin.  

Turistične kmetije s prenočišči predstavljajo kakovosten temelj turizma na podeželju. 

Evropske podpore v obliki nepovratnih finančnih sredstev so naklonjene turističnemu razvoju 

na podeželju. Zato namenjajo del svojih sredstev v diverzifikacijo kmetijske dejavnosti, ki 

pospešuje razvoj turističnih kmetij in ureditev turistične ponudbe na podeželju. 

Turistična kmetija, pravilneje turizem na kmetiji (kot pravi slovenski priznani etnolog Janez 

Bogataj) oziroma kmetija, ki se ukvarja tudi s turistično ponudbo, ali kmetija odprtih vrat, se 

poleg osnovne kmetijske usmeritve ukvarja z gostinsko dejavnostjo in je usmerjena v 

zadovoljevanje potreb turistov. Bolj pogosto je v laičnem jeziku v rabi izraz 'kmečki turizem'. 

Pravilneje je to 'turizem na podeželju', dopolnilna dejavnost na kmetijah, povezana s 

prenočevanjem gostov, ponudbo hrane, pijače in drugih pridelkov na kmetiji, tudi rokodelskih 

izdelkov (Ramovš 2011). 
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Gostilne so pomemben odraz domačinov in časa. Bile so med prvimi nosilci turizma v kraju, 

spremljajo pa tudi današnji razvoj turizma. Zanimivo je, da so gostilne v preteklosti, ko je bil 

turizem še v povojih, ponujale veliko več nočitvenih kapacitet kot danes, ko je turizem razvit. 

Podobno danes velja za turizem na kmetiji, ki je neločljivo povezan z gostinsko dejavnostjo.  

Gostilne so pomembno sooblikovale življenje v kraju in turistično (letoviščarsko) ponudbo na 

Slovenskem. Po drugi svetovni vojni so nastale t. i. domače gostilne; zanje je značilno, da se 

stereotipno in nestrokovno spogledujejo z dediščino v notranji opremi in s kulinarično 

ponudbo – domača hrana (Bogataj in Ovsec 2004, 153).  

Izletniški turizem 

Izletniški turizem danes povezujemo predvsem z izletniškimi turističnimi kmetijami, čeprav 

je izletniški turizem širši pojem, ki ga ne moremo omejiti le na izletniško kmetijo. Zorko 

(1999, 24) namreč razlaga, da izletniški turizem pomeni nekajurno, poldnevno ali celodnevno 

potovanje v določen kraj do turistične znamenitosti ali krožno brez prenočevanja. 

2.1.3 Doživljajski turizem 

Današnji gost zahteva vedno več. Teži k samouresničitvi in postavlja v središče samega sebe. 

Hkrati se hoče poistovetiti z okoljem, kjer je obiskovalec. Veliko mu pomeni pristen stik z 

domačini, kulturno in naravno dediščino. Želi tudi aktiven dopust, zato v ospredje postavlja 

raziskovanje okolice in aktivno sprostitev. Aktualna je ponudba storitev, ki vsebujejo zgodbo 

iz tradicije okolja. To je tisto, kar obiskovalca še posebej privabi v nek kraj, ki ga želi 

spoznati in nad katerim se navdušuje. Turizem danes ljudje okušajo z vsemi svojimi čutili in 

se v njegove dejavnosti aktivno vključujejo.  

V zadnjih letih je postalo oblikovanje in pripovedovanje zgodb trend pri razvoju in trženju 

turističnih destinacij, njegovih ponudnikov, produktov in znamenitosti. Zgodbe izhajajo iz 

okolja in njegovega dogajanja ali pa se navezujejo na legende, ljudske pripovedke in 

zgodovinske osebnosti. 

Gost rad spoznava tuje okolje, v katerega pride. Išče programe in aktivnosti, ki bi mu 

zapolnili prosti čas. Predvsem na podeželju se mora turist večkrat sam znajti, kaj bo počel 

oziroma kako bo čim bolj koristno izkoristil dopustniške dni. Če hoče počitnice preživeti 

aktivno, bo iskal raznovrstno rekreacijo, ki se je lahko posluži. Sodoben turist išče nove 

zgodbe in doživetja v nekem kraju oziroma nekaj, česar ni videl in doživel še nikjer drugje. 

Za turistične delavce predstavlja velik izziv, kaj ponuditi turistu, da bo zanimivo.  

Sodobnemu popotniku je danes najpomembnejša samouresničitev. To pomeni, da ne gre več 

za pasivnega, ampak za aktivnega turista, ki si želi intenzivnejše izkušnje, takšne, ki ga 

emocionalno zaznamuje. Zato so druženja, kjer obiskovalci soustvarjajo vsebino, nujna za 
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nadaljnji razvoj na podeželju. Tematske poti nudijo dobre možnosti za aktivno, doživeto in 

vsebinsko bogato preživljanje prostega časa, tako domačinov kot turistov. 

Glamping – glamurozno kampiranje na deželi 

Poimenovali bi ga lahko tudi sodoben način počitnikovanja. K nam je prišel iz Francije in 

Velike Britanije, zelo popularen pa je tudi v Kanadi. Predstavlja novo obliko zelenih 

potovanj. Glamping je nova dodana vrednost turizmu na podeželju. Skupaj z lokalno 

kulinariko, športnimi aktivnostmi in doživljajskimi paketi predstavlja še obilo možnosti 

razvoja. Obiskovalci tovrstnih kampov lahko kampiranje združijo z obiskom bližnjih vasi, 

gostišč ali turističnih kmetij. Od kmetov oziroma lokalnega prebivalstva dobijo domače 

izdelke. Les, narava in doživljajski programi, to je tisto, kar določa ciljne goste. Glamping je 

vračanje nazaj k naravi, k tradiciji naših prednikov in sovpada z ekološkimi načeli 

trajnostnega ekološkega turizma. V Sloveniji gostje lahko prenočujejo v kozolcih, hlevih, 

drevesnih hiškah, lesenih šotorih, hiškah na vodi, t. i. zemljankah, indijanskih šotorih ali 

lesenih sodih. 
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3 RAZVOJ PODEŽELJA 

V Sloveniji so posamezne strukturne ukrepe razvoja podeželja začeli izvajati v 80-ih letih 20. 

stoletja. Leta 1993 je bila sprejeta Strategija razvoja slovenskega kmetijstva. V tem obdobju 

je zaživel projekt Celotni razvoj podeželja in obnove vasi (CRPOV), s katerim se je pričelo 

sofinanciranje razvojnih programov. Zanj je skrbelo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano. Občine in druge institucije na lokalnem nivoju so skupaj s prebivalci pripravile 

večletne razvojne programe za izbrana območja (Kovačič idr. 2012). 

Projekti CRPOV, ki so bili izvedeni, so se nanašali predvsem na spodbujanje razvoja 

dopolnilnih dohodkovnih virov, turističnih dejavnosti, podeželske infrastrukture in ohranjanje 

naravne in kulturne dediščine ter različnih aktivnosti pri skupnih nastopih na trgu. Projekti 

CRPOV so z aktivno vlogo lokalnega prebivalstva pomenili nov pristop k razvoju podeželja. 

V relativnem kratkem času se je na podeželju pojavilo veliko število izvajalskih organizacij, 

ki so po enotni metodologiji pripravljale razvojne programe (Markovčič in Primožič 2006). 

Od leta 1996 dalje so nastali kot nadaljevanje prejšnjim projektom Razvojni programi 

podeželja. RPP so bili namenjeni širšim podeželskim območjem oziroma območjem vsaj treh 

občin, s skupnim razvojnim ciljem. V obdobju prilagajanja Evropski uniji so se aktivnosti 

celostnega razvoja podeželja in obnove vasi izkazale za zelo pomemben del kmetijske 

strukturne politike ter politike razvoja podeželja. Z večjo ciljno usmerjenostjo in večjim 

prostorskim obsegom so ti programi lahko natančneje definirali ciljno populacijo. Vzpostavile 

so se večje možnosti za oblikovanje učinkovitih razvojnih partnerstev (Markovčič in Primožič 

2006). 

V Sloveniji so leta 2003 začeli črpati sredstva predpristopne pomoči Evropske unije za 

izvajanje ukrepov politike razvoja podeželja iz programa SAPARD. Izvajalo se je ukrepe za 

izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja, gospodarske diverzifikacije in infrastrukture 

na podeželju. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je po vstopu Slovenije v 

Evropsko unijo vodilo razvoj podeželja v okviru Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in 

jamstvenega sklada (EKUJS). Program razvoja podeželja 2004–2006 (PRP 2004–2006) je bil 

namenjen izvršitvi ukrepov SKOP, plačilom za območja z omejenim možnostmi za kmetijsko 

dejavnost in podpori izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih (Kovačič idr. 

2012). 

Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 se je začel izvajati v letu 2007 s 

strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Glavni cilji programa so bili večja 

konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest, razvoj podjetništva in inovativnosti in podobno. 

Namen programov celostnega razvoja podeželja je bil vseskozi isti: razvoj podeželja, ki 

temelji na endogenih razvojnih potencialih, poudarja značilnosti okolja, zagotavlja nova 

delovna mesta in ohranja poseljenost ob upoštevanju trajnostne rabe naravnih virov in 

kulturne dediščine. 
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3.1 Vizija razvoja podeželja v Sloveniji 

Potrebe podeželskega prebivalstva so danes vse bolj podobne potrebam mestnega 

prebivalstva. Tudi delež neagrarnega prebivalstva na podeželju se povečuje. Na ta način se 

intenzivno spreminjajo socialna struktura podeželja, življenjski in delovni ritem na podeželju. 

Današnji pojavi zahtevajo poseben pristop pri načrtovanju in izvajanju razvojnih aktivnosti. 

Razvoj podeželja je postal zelo kompleksen in strokovno zahteven. Razlikujejo se tudi 

tendence in interesi glede nadaljnjega razvoja okolja in posledično podeželja. Opredelili bi 

lahko tri tipične razvojne vizije. (Kovačič idr. 2012).  

Prvi je model spontanega razvoja. Zanj je značilna neracionalna in neprilagojena poseljenost 

podeželja v ravninskih in primestnih območij ter praznjenje hribovitih in odmaknjenih 

podeželskih območij. Posledice so ekstenzivno širjenje urbanih naselij v ravninskih območjih, 

izguba najboljše obdelovalne zemlje in nadaljnje drobljenje kakovostnih kmetijskih zemljišč. 

Izguba kmetijskih zemljišč z urbanizacijo je nepovratna. Pri zaraščanju v hribovitem svetu bo 

vrnitev teh zemljišč v proizvodnjo funkcijo nekoč zahtevala velika vlaganja. Izgubljamo 

številna delovna mesta in s tem dohodek v kmetijstvu, gozdarstvu in predelavi, torej tam, kjer 

imamo obnovljive lastne vire in domače tržišče. Ta razvojni model zagovarja načelo, da je 

potrebno pri vlaganjih zasledovati predvsem kratkoročno maksimiranje ekonomskih učinkov 

(Kovačič idr. 2012). 

Drugi od modelov je nostalgični model razvoja. Veliko jih razmišlja, da bi bilo dobro v celoti 

ohraniti tako podeželje, kakršno je bilo v preteklih časih. Navajajo, da je velika škoda, ker 

ugašajo kmetije, spreminja se kulturna krajina, propada številna dediščina, izginjajo 

tradicionalni odnosi. A taka enostranska razmišljanja predpostavljajo statičnost življenja in ne 

vodijo k izboljševanju kakovosti življenja ter ne spodbujajo inovativnosti. Taka miselnost je 

težko združljiva s sodobnim načinom delovanja in ni privlačna za mlade generacije (Kovačič 

idr. 2012). 

Kovačič idr. (2012) navajajo, da je najbolj sprejemljiv in optimalen z vidika razvojnih 

učinkov model celostnega in trajnostnega razvoja, ki ga uveljavlja evropski in s tem tudi 

slovenski program razvoja podeželja Gre za model, ki poleg optimalnih gospodarskih učinkov 

daje pozornost tudi socialnim učinkom. Tovrstni model prihodnost gradi na inovacijah in na 

upoštevanju pozitivnih praks. Kjer je mogoče, vključuje tudi dediščino. Poudarek daje 

trajnostnemu načinu rabe naravnih virov, oblikovanju strpnih kooperativnih socialnih 

odnosov in zasledovanju višje kakovosti življenja vseh prebivalcev. Tak pristop zahteva 

akcijo in interdisciplinarni strokovni pristop. Družbeno okolje mora prepoznavati pomen 

podeželja, njegovih resursov in kvalitet za splošni družbeni razvoj. Za tak pristop je potrebna 

tudi ciljno naravnana politika spodbujanja razvoja.  
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3.2 Primeri uspešnih projektov Programa razvoja podeželja 2007–2013  

V prejšnji perspektivi razvoja podeželja so se v Sloveniji uveljavili nekateri uspešno 

zastavljeni projekti, v večini financirani s strani evropskih sredstev za razvoj podeželja. Gre 

za politiko podpiranja trajnostnega razvoja podeželskih občin. V nadaljevanju omenjamo dva 

ukrepa iz programskega obdobja 2007–2013. 

3.2.1 Projekti LEADER  

V Sloveniji trenutno deluje 33 lokalnih akcijskih skupin, ki izvajajo številne, vsebinsko zelo 

raznolike projekte. Ti spodbujajo prenos znanja, lokalno samooskrbo, učinkovito rabo virov 

energije, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, socialno vključenost itd.  

Temeljna načela pristopa LEADER so (Kovačič idr. 2012): 

- lokalna razvojna strategija izhaja iz območja; 

- pristop »od spodaj navzgor« oziroma sodelovanje lokalnih akterjev pri sprejemanju 

odločitev skozi celoten proces priprave in izvajanja lokalne razvojne strategije 

(ozaveščanje, usposabljanje, sodelovanje); 

- LAS so javno–zasebna partnerstva; 

- inovativnost (uvajanje novih proizvodov, tehnologij, organizacij, trgov itn.); 

- povezani in večsektorski ukrepi lokalne razvojne strategije; 

- povezovanje v mrežo (izmenjava dosežkov, izkušenj, znanj); 

- sodelovanje (projekti sodelovanja z drugimi LAS ali njim podobnimi skupinami). 

Sredstva LEADER omogočajo izvedbo pomembnih investicij za razvoj človeških virov in 

veliko različnih izobraževanj in usposabljanj za prebivalce podeželja. Ljudje so tako bolj 

povezani med seboj, uresničujejo podjetniške ideje in razvijajo dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah. Skozi projekte LAS uspešno sodelujejo različne institucije na podeželju in imajo 

številne pozitivne rezultate oziroma učinke: ohranjanje lokalnega znanja in veščin, krepitev 

podjetnosti in inovativnosti ljudi, uvajanje ekoloških smernic, spodbujanje razvoja in trženja 

lokalnih pridelkov, spodbujanje povezovanja med različnimi ponudniki s podeželja (Kovačič 

idr. 2012). 

Ukrep LEADER spodbuja skupen lokalni razvoj »od spodaj navzgor«. Ta pristop omogoča 

lokalnemu prebivalstvu, da s pomočjo lokalnih partnerstev oz. lokalnih akcijskih skupin 

(LAS) aktivno soodloča o prioritetah in razvojnih ciljih nekega območja. To vključuje tudi 

vire financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Pristop omogoča uresničevanje 

različnih izzivov okolja, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim 

potrebam območja (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2014). 
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Slovenija ima na področju lokalnega razvoja »od spodaj navzgor« večletne izkušnje iz 

začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. Pristop LEADER se je v Sloveniji uveljavil kot 

uspešno orodje za uresničevanje lokalnih razvojnih ciljev v programskem obdobju 2007–

2013. Ukrepi LEADER so pokrivali 95 odstotkov ozemlja Slovenije. Izvedenih je bilo več kot 

1400 projektov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2014). 

3.2.2 Mreža za podeželje 

Mreža za podeželje vključuje posameznike, vladne in nevladne organizacije, ki delujejo na 

področju razvoja podeželja. Skrbi za informiranje, sodelovanje, usposabljanje zainteresirane 

javnosti. Organizira srečanja in zastopa interese članic mreže na državni in mednarodni ravni. 

Aktivno je vključena v dejavnost evropske mreže za razvoj podeželja. Mreža z organizacijo 

seminarjev, srečanj in delovnih skupin na ravni Evropske unije skrbi za prenos znanja in 

izboljšanje vedenja o pomenu izvajanja programov razvoja podeželja v državah članicah. 

Mreža v Sloveniji deluje dvosmerno in omogoča povratne informacije o pristopu ter izvajanju 

zastavljene politike (Kovačič idr. 2012). 

3.3 Primeri preteklih uspešnih projektov v tujini 

Tudi v tujini je bilo že izvedenih mnogo projektov namenjenih spodbujanju razvoja podeželja. 

V nadaljevanju navajamo nekatere izmed njih, financirane s strani Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja in Evropskega socialnega sklada. 

3.3.1 Projekti financirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

Provinca Lovech, ki se nahaja v osrednjih bolgarskih gorah, ima lepo pokrajino in močno 

tradicijo v obrtniški proizvodnji. Pri Hristo Hristov, ki so specializirani v proizvodnji usnja, še 

zlasti sedlarskih izdelkov, so se odločili za gradnjo gostišča in prenovo stare stavbe, ki se bo 

uporabljala kot delavnica za izdelavo sedlarskih izdelkov. Delavnica pa se bo uporabljala še 

za razstavo obrtnih izdelkov in demonstracijo načinov izdelave obrtniških izdelkov. Turistom 

dajejo tudi možnost za vadbo in preizkušanje svojih obrtniških sposobnosti. Skupaj s 

konjeniškimi izleti pričakujejo, da bodo te prostočasne aktivnosti privedle k povečani 

proizvodnji in prodaji, kot tudi k promociji lokalnih običajev in tradicije (European 

Commission Directorate 2014). 

Na Finskem v okolici reke Jamsa je bil projekt namenjen spodbujanju kulturne in naravne 

dediščine med lokalnim prebivalstvom in turisti. Glavne dejavnosti so bile povezane z 

organizacijo rečno povezanih dogodkov (pevski in plesni večeri, košnje, tržnice in rečne 

regate). Nameščeni so bili znaki za obiskovalce. Natisnjeno je bilo informativno gradivo o 

zgodovini reke, vključno s spomini starejše generacije, ki so ga razdelili šolam, 

izobraževalnim ustanovam in društvom. Organiziranih je bilo skoraj sto z reko povezanih 
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dogodkov s 13.000 obiskovalci. To je prispevalo k povečanju rekreacijskih aktivnostih, kot so 

vožnja s kanuji, plavanje in ribolov, zaradi česar je dolina reke postala bolj prijetna in 

privlačna za turiste in domačine (European Commission Directorate 2014). 

3.3.2 Projekt financiran iz Evropskega socialnega sklada 

Evropski socialni sklad je v namen spodbujanja podeželskega turizma v Franciji sofinanciral 

projekt »Kuhanje z lokalnimi izdelki«. Organizirali so program usposabljanja v okrožju 

Vercors s pomočjo združenja za usposabljanje ljudi na podeželju v turističnem sektorju. 

Usposabljanje je svoj vir črpalo iz praks in zgodovine na podeželju. V kombinaciji teorije in 

prakse so udeležence usposabljanja seznanili z lokalnimi proizvajalci in delovnimi izkušnjami 

v hostlih, podeželskih restavracijah, podeželskih hotelskih podjetjih in centrih s turističnimi 

aktivnostmi. Vsi udeleženci oziroma kuharski vajenci so ob koncu programa našli zaposlitev. 

Kuhanje z lokalnimi izdelki se je izkazalo za stimulatorja turistične dejavnosti na tem 

območju (European Commission Directorate 2014). 

3.4 Politika razvoja podeželja v obdobju 2014–2020 

Ciljev razvoja podeželja se v tem obdobju ne zasleduje več preko štirih osi, ampak preko 

šestih prednostnih nalog Evropske Unije. Ti predstavljajo podlago za pripravo programov 

razvoja podeželja. Opredeljujejo izzive in potrebe v regijah ter ukrepe, v okviru katerih se 

podpora nameni reševanju problemov, s katerimi se soočajo podeželska območja. 

Manjša, razvojno naravnana kmetijska gospodarstva bodo usmerjena k prestrukturiranju v 

smeri povečevanja dodatne vrednosti (diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti), večje tržne 

usmerjenosti in kolektivnim naložbam, povezovanju. »Sodelovanje« je povsem nov ukrep v 

evropski politiki razvoja podeželja in vključuje raznovrstne oblike sodelovanja, s katerim bo 

akterjem na podeželskih območjih omogočeno lažje premagovanje ekonomskih in drugih 

omejitev. Eden od pomembnih ciljev bodoče politike razvoja podeželja je celovitejši pristop k 

razvojnim izzivom podeželskih območij in v tem okviru še posebej ustvarjanje pogojev za 

ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest. Sodelovanje, ki bo podprto v okviru PRP 2014–2020, 

zajema: pilotne projekte, razvoj novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij. PRP 2014-

2020 se osredotoča tudi na socialno vključenost ter lokalni razvoj podeželskih območij (kar 

66 % prebivalstva bo vključenega v lokalne razvojne strategije). Pri ukrepih LEADER je 

ključna novost ta, da bodo lokalne akcijske skupine spodbujali k temu, da v svojih lokalnih 

razvojnih strategijah opredelijo eno ali dve ključni tematski področji, ki jih je lokalno 

prebivalstvo izbralo za ključne za razvoj območja. (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano 2013). 
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4 PRIMERI DOBRIH TURISTIČNIH PRAKS NA PODEŽELJU  

V tem poglavju so omenjene obstoječe dobre prakse pri izvajanju turističnih dejavnosti na 

podeželju v Sloveniji kot v tujih državah. 

4.1 Primeri dobrih turističnih praks na podeželju v Sloveniji 

Blizu Rogaške Slatine se nahaja turizem na kmetiji Pomona, poimenovan po rimski boginji 

sadja in sadovnjakov. Tu imajo sobe za goste označene označene s slikami sadja. Dodatno 

vrednost prenočišč predstavljajo: rastlinjak, domači vrt, pridelava sadja, wellness, prenova 

stare hiše, obogatena tradicionalna kulturna dediščina okolja, mala kajžerska hiša, poslikan 

dvesto let star svinjak, sprehajalne poti, urejene trim steze, kolesarjenje in naravni plavalni 

ribnik (Pomona b. l.). 

V Pomoni svojim gostom nudijo zgolj zdrave jedi in sveže pridelke, iz katerih pripravijo 

dobrote tradicionalne slovenske kuhinje. Kmetija Pomona je skrbno zasnovana v 

tradicionalnem podeželskem štajerskem stilu in ponuja sobe, ki jih še posebej odlikuje 

domačnost s številnimi ročno izdelanimi elementi. Kmetija je locirana v neposredni bližini 

najlepšega slovenskega naravnega zdravilišča, ki slovi po zdravilnem vrelcu Donat Mg. Je 

družinsko vodena kmetija na podeželju. Neposreden stik z domačini, lokalnim prebivalstvom 

ter neokrnjeno naravo daje gostom občutek domačnosti in topline (Pomona b. l.). 

Naslednji primer dobre prakse je vinogradniška turistična kmetija Lovrenčič, ki leži v majhni 

vasici Lovnik v Halozah. Nekoč dobro poznana vinogradniška kmetija danes pridobiva na 

prepoznavnosti prijazne izletniške turistične točke (Domačija Debelak b. l.a). Na voljo imajo 

vinski asortiman in degustacije. Zraven sodi še izčrpna pripoved o kmetiji, družini in delu. 

Degustacijo izvedejo v posebnem, za to namenjenem prostoru – skrivnostni degustacijski kleti 

(Domačija Debelak b. l.b). 

Njihovi družinski člani so za namen turistične kmetije oblečeni v tradicionalna oblačila. 

Prisotni so na lokalni tržnici in se vključujejo v društvo za razvoj doline. Nedavno so 

registrirali tudi učno točko ali t. i. izobraževalno kmetijo. Izvajajo delavnice za otroke, šolarje 

in odrasle in tako složno realizirajo mlajšo in starejšo generacijo ter ohranjajo delo prednikov. 

Vse to predstavlja dopolnilno dejavnost na kmetiji. 

Združujejo kmetijstvo in turizem. Z razvijanjem turistične dejavnosti zagotavljajo obstoj 

kmetije in ohranjajo delček slovenskega podeželja, ki je ponekod zelo zapostavljeno in počasi 

izumira. 

 

 



 

20 

Turistična kmetija Ročnjek se nahaja v gorski vasici Gorjuše v Triglavskem narodnem parku. 

Kmetija ohranja značilno slovensko podeželsko arhitekturo. Imajo unikatno opremljene 

apartmaje, ki poosebljajo udobje in domačnost. Njihova značilnost pa so tudi posebna imena: 

Kmečki, Lovski, Planšarski, Lesarski, Železarski in Zeliščni apartma. Za druženje 

obiskovalcev oziroma njihovih gostov imajo za to namenjene skupne prostore (kuhinja, 

dnevni prostor), kjer gostje lahko sodelujejo pri skupni kuhi ali družabnih igrah (Turistična 

kmetija Ročnjek b. l.). 

Tradicija in domačnost se kaže tudi na krožnikih s hrano, ki je pridelana pri njih ali pri 

njihovih sosedih. Družina Kelih pravi, da se v domačem okolju prebudi genski spomin, zato 

se gostje pri njih počutijo sproščeno. Spodbujajo športne in druge aktivnosti – gostje si lahko 

spominke pri njih izdelajo kar sami ali si v krušni peči spečejo svoj kruh. Pridružijo se lahko 

domačinom pri delu na polju, v gozdu ali pri hiši. Na kmetiji skupaj s prebivalci v okolju 

organizirajo tečaje kmečkih opravil, kot so: klepanje kose, košnja s koso na tradicionalen 

način, peka kruha itd. Organizirajo planinske pohode po celotnem območju Triglavskega 

narodnega parka in raziskovanje bližnjih starih mest in turističnih krajev: Bohinj, Bled, 

Kranjska Gora, Planica. V zimskem času imajo tu tudi tečaje smučanja in teka na smučeh 

(Turistična kmetija Ročnjek b. l.). 

Njihova filozofija je: gostom omogočili kvalitetno preživljanje prostega časa, daleč od 

vsakdanjih skrbi in stresa sodobnega življenja. Želijo, da se gostje prek aktivnosti, ki jih 

ponujajo sami in okolica okrog kmetije, sprostijo, napolnijo z novo energijo in ponovno 

vzpostavijo stik s samim seboj ali izboljšajo odnose v družini, v krogu prijateljev, s sodelavci 

(Turistična kmetija Ročnjek b. l.). 

4.2 Primeri dobrih turističnih praks na podeželju v tujini 

»Dežela jezer«, ki je obmejno območje Latvije, Litve in Belorusije, ponuja veliko naravnih 

parkov, zaščitenih naravnih rezervatov, spektakularne pokrajine in vodnih virov. V 

prizadevanjih za povečanje podeželskega in aktivnega turizma na tem kraju, predvsem 

kolesarjenja, so evropska sredstva prispevala k projektu »Exciting Cycling Net«. To je 

pripeljalo do ureditve 51 slikovitih kolesarskih poti, treh razglednih stolpov in skoraj sto 

drugih počivališč, ki se nahajajo v naravnem okolju.  

Povečanje števila turistov in priljubljenost kolesarjenja v tem delu Baltika sta bila glavna 

razloga za projekt. V tržni kampanji so izvedli tri mednarodne kolesarske maratone, da bi tako 

pritegnili nove turiste in ljubitelje narave. Za turistične delavce so izvedli usposabljanja na 

temo uporabe GPS tehnologije. Ti so sodelovali tudi na študijskih turah in pri izboljšanju 

kolesarske infrastrukture. Prenovili in razvili so 46 kolesarskih poti, ki vodijo skozi tri 

obmejne države. Poti so opremili z več kot petsto znaki in z veliko informacijskimi tablami, 

ki opisujejo kolesarske ture, floro, favno in druge zanimivosti območja. Postavili so tudi 
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drugo infrastrukturo, kot so klopi, gugalnice in mostove, ki povezuje kraje. Njihova ciljna 

skupina turistov so domači in mednarodni turisti, poslovneži in tudi lokalno prebivalstvo 

(Directorate-General for Regional and Urban Policy 2010). 

V promocijske namene so izvedli šestnajst lokalnih seminarjev, kjer so razpravljali o razvoju 

ostalih okoliških regij, upravičenosti turizma na tem kraju, razvoju kolesarskih cest in uporabi 

GPS tehnologije. Izdane so bile turistične brošure in tematski vodiči v petih jezikih. 

Kolesarske zemljevide so umestili na spletno stran www.balticlakes.com, od koder si jih 

turisti lahko prenesejo. Z GPS napravami, ki imajo interaktivne zemljevide, so opremili vse 

turistične centre v Litvi in Latviji. S pomočjo teh naprav lahko obiskovalec načrtuje in meri 

pot, ki jo prekolesari. Projekt je bil zaključen v letu 2007 s pomočjo sredstev iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj (Directorate-General for Regional and Urban Policy  2010). 

Vas Kalopanayiotis na Cipru leži v osrčju naravnega okolja z bogatimi gozdovi in izviri, kar 

zagotavlja paradiž za botanične poznavalce. V vasi je tudi dom ene od devetih regionalnih 

bizantinskih cerkva, ki so označene na seznamu UNESCO kot svetovna kulturna dediščina. 

Pozabljena gorska vasica s starejšo populacijo se je prebudila v novo življenje zahvaljujoč 

obnovi njene arhitekturne dediščine in promociji podeželskega in kulturnega turizma, od 

katerega ima koristi lokalno prebivalstvo (Directorate-General for Regional and Urban Policy 

2008). 

Vsako leto jih obišče veliko število tujih gostov, ki odkrivajo in spoznavajo to majhno 

skrivnostno vasico. S starajočim prebivalstvom, v letu 2001 jih je bilo 280, je Kalopanayiotis 

eden od mnogih ciprških podeželskih regij, ki se sooča z demografskim upadanjem in njenimi 

posledicami. Turizem prej ni veliko prinesel za dobrobit prebivalcev. Večina turistov je tu 

ostala le za kratek čas, da so si ogledali glavne znamenitosti in nato odšli. Vas je večkrat 

ostala prazna (Directorate-General for Regional and Urban Policy 2008). 

Situacija se je spremenila, ko se je leta 2004 Ciper pridružil Evropski uniji. Takrat je 

Kalopanayiotis dobil pomoč iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ta je zagotovil 

petdeset odstotkov sredstev za financiranje projektov, namenjenih osvetlitvi kulturne 

dediščine ter podpori ekonomski in socialni revitalizaciji. Z državno pomočjo in evropskimi 

sredstvi so podprli tudi samostojne podjetnike, ki želijo razvijati turistične dejavnosti na 

podeželju (Directorate-General for Regional and Urban Policy 2008). 

Kot rezultat so popravili stare kamnite poti in druge tradicionalne zgradbe v vasi, obnovili 

center in stare fasade. Zlasti pomembna za vaščane je bila prenova rezidence Lavrentios in 

njena pretvorba v kulturni center za prireditve, ki jih organizirajo domačini in prebivalstvo iz 

sosednjih vasi. Spodbujanje podeželskega turizma je pospešila tudi izgradnjo nastanitvenih 

objektov, kavarn in restavracij, ki skrbijo za svoje obiskovalce. Revitalizacija oziroma 

ponovna oživitev te kamnite vasi služi kot primer za izvajanje podobnih integriranih 
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programov v drugih podeželskih skupnostih na Cipru in za izboljšanje življenja njihovih 

prebivalcev (Directorate-General for Regional and Urban Policy 2008). 

Zadnji primer prihaja iz Velike Britanije, kjer naj bi regeneracijska shema, ki se osredotoča na 

tri znamenitosti v regiji West Midlands, po pričakovanjih povečala lokalno gospodarstvo. 

Predel s štiridesetimi hektarji zemlje je trenutno dom živalskemu vrtu Dudley's, živemu 

muzeju Black Country in Dudley Canal Trust. Te so prenovili in oblikovali enotno točko 

prihoda za obiskovalce vseh treh znamenitosti (Directorate-General for Regional and Urban 

Policy 2013). 

Projekt je zagotovil nov center za obiskovalce, novo prometno povezavo med vsemi tremi 

znamenitostmi in je kot osnova za zagon novih investicij v privatnem sektorju. Prinesel bo 

tudi nova delovna mesta kot rezultat novih poslovnih in prostočasnih aktivnosti v okolici. 

Pričakovano je, da bo investicija pripeljala do povečanja obiska območja grajskega hriba 

Castle Hill s 600.000 do milijon gostov letno. To ne bo povečalo samo lokalne ekonomije 

oziroma gospodarstva, temveč tudi regijsko. Poseben cilj projekta je, da se spremeni oziroma 

obrne dolgoročno gospodarsko nazadovanje območja. Ocenjeno je bilo, da se bo po izvedbi 

projekta ustvarilo 46 novih delovnih mest in posredno še 110 nadaljnjih. Projekt ima tudi 

okoljsko dobrobit, na novo bodo razvili tri hektare degradiranih zemljišč (Directorate-General 

for Regional and Urban Policy 2013). 

Območje grajskega hriba se še naprej razvija kot regionalna destinacija s prostočasnimi 

dejavnostmi. Razvoj podeželja bo stimuliral turizem in pripeljal več ljudi tudi v srednjeveško 

mestno jedro Dudley. Investicija v projekt »Castle Hill Vision« je bila del Operativnega 

programa v obdobju 2007–2013.  
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5 TURIZEM V ODNOSU DO SKUPNOSTI 

Ključni temelj za razvoj so ljudje, njihova ustvarjalnost in znanje, naravna in kulturna 

dediščina. Razvoj povezuje podjetništvo, turizem in okolje s spoštovanjem do načela trajnosti, 

družbene odgovornosti, kakovosti življenja. Inovacije nastajajo takrat, ko se zmoremo med 

seboj povezovati, podpirati in razvijati na osnovnih temeljih.  

Morda je najbolj pomembno opolnomočenje ljudi, katerih vsakdanje življenje bo z razvojem 

najbolj prizadeto. Potreben je natančen prikaz razvoja turističnega produkta zunanjemu svetu 

in tudi lokalni skupnosti. Razvoj turizma, še zlasti na podeželju, potrebuje pomoč partnerstev 

in drugih oblik sodelovanja med različnimi akterji v sistemu. Dobro načrtovanje turizma se 

mora posvetiti tudi varovanju okolja in njegovim socialnim vplivom. Vloga načrtovalca 

turizma je poudariti vlogo lokalne skupnosti, zagovarjati določeno smer razvoja ali morebitne 

pomanjkljivosti v predlogu razvoja, ki lahko povzročijo škodo v okolju ali družbenem sistemu 

(Reid 2003). 

Leta 2014 je Svetovna turistična organizacija (UNWTO) izpostavila kot osrednjo tematiko 

Svetovnega dneva turizma (27. september) »Turizem in razvoj skupnosti«. To predstavlja 

turizem kot vezni člen med različnimi skupnostmi oziroma poudarja vlogo različnih skupnosti 

pri udejanjanju trajnostnega razvoja turizma. Kot je v sporočilu za javnost napisal generalni 

sekretar UNWTO Taleb D. Rifa, je turizem gospodarska dejavnost, ki temelji na ljudeh in 

socialni interakciji in je zato lahko uspešna le, če pritegne lokalno prebivalstvo s 

prispevanjem k družbenim vrednotam, kot so sodelovanje, izobraževanje in okrepljena 

lokalna uprava. Generalni sekretar je povabil vse deležnike v turizmu in gostiteljske 

skupnosti, da se združijo in da turizem postane resnični steber razvoja skupnosti ter da razvoj 

skupnosti postane temelj trajnostnega turizma (SPIRIT Slovenija 2014b).  

Razvoj integriranega turističnega projekta sprejema za svoj temeljni cilj krepitev življenja 

članov skupnosti in ne maksimiranje dobička določenih interesentov in podjetij. Kontrola 

razvoja turizma mora ostati v rokah lokalne oblasti, vključevati pa mora tudi partnerje v 

zunanjem svetu. Po Petersen (2010) je pomembno, da se razjasni celotna vizija oziroma 

preudari, kakšen tip podeželskega turizma želimo razviti. To v največji meri omogoča 

vključevanje in izkoristek lokalne skupnosti. Ta vrsta pristopa pomaga krepiti vloge 

posameznih lokalnih skupnosti. 

5.1 Stanje lokalnega povezovanja 

Leta 2012 je bila razvita aktualna turistična strategija, ki nosi ime Strategija razvoja 

slovenskega turizma 2012–2016, »Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma«. 

Sodelovanje je bila v preteklosti pogosto šibka točka, kar kaže tudi raziskava na temo 

organiziranosti slovenskega turizma, opravljena leta 2010. Avtor na podlagi intervjujev z 
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deležniki slovenskega turizma sklepa, da med njimi vladata nezaupanje in slaba 

komunikacija. Nadalje pa navaja še neenakovredno sodelovanje in premajhno vključenost 

civilnega sektorja v oblikovanje razvoja turizma (Guduraš 2010). 

Turizem predstavlja socialno nit med lokalnimi skupnostmi in industrijo ter ima vlogo pri 

promociji in razvoju lokalnih skupnosti. Poudarja se pomen pri uresničevanju trajnostnega 

turizma na lokalni ravni, na primer destinacija Bohinjsko, kjer v novi strategiji razvoja 

turizma z blagovno znamko in znakom kakovosti Bohinjsko (From Bohinj) še bolj vključujejo 

lokalno prebivalstvo. Ta blagovna znamka združuje lokalne prebivalce, krepi lokalni razvoj in 

oblikovanje medsektorsko povezanih produktov (sirarska pot), gostu pa ponuja preverjene 

visokokakovostne izdelke in storitve z zagotovljenim geografskim poreklom.  

Potrebno se je ozreti naokoli. Kaj je nekemu kraju dala narava, kakšna je skupinska osebnost 

njenih prebivalcev, kakšni sta njena bližnja in daljna okolica ter kaj bi se dalo ustvariti iz 

obstoječih stvari, ki so na voljo? Pri tem ne smemo razbijati integritete okolja, ampak 

razumeti dediščino okolja in jo racionalno nadgraditi v današnjem času. Posebnost nekega 

okolja mora povezovati ljudi v njeni bližnji in daljni okolici. 

Pomanjkanje skupnostnega pristopa 

Sodelovanje lokalne skupnosti v zadevah, ki se jo tičejo, je manjkajoča sestavina razvoja v 

mnogih državah v razvoju. Turizem kot relativno novo področje gospodarstva držav v razvoju 

ni izjema. Vladne službe niso pripravljene sprejeti participativnih razvojnih pristopov. Ker je 

glavni cilj razvoja turizma povečanje tujih prejemkov, mnoge druge dimenzije turizma niso 

upoštevane. Zato turizem še vedno poganja zgornja raven vladne oblasti, namesto interesi 

skupnosti. To je posledica dejstva, da se turizem razvija, načrtuje in upravlja s strani centralne 

vlade v sodelovanju z mednarodnimi organizatorji potovanj, ki so oblikovali razvoj turizma 

za lastne interese in ne za skupno dobro celotne družbe (Tosun in Timothy 2001). 

Tosun in Timothy (2001) nadalje navajata: »... čeprav je bil pristop participativnega razvoja 

turizma populariziran kot instrument za doseganje bolj trajnostnega razvoja turizma v 

razvitem svetu, ta proaktiven pristop ni bil priznan v Turčiji in drugod v svetu v razvoju. 

Vendar pa brez delujočega participativnega pristopa načrtovanja turizma, sama rast turizma 

bolj malo prispeva k ciljem razvoja«. 

Contini, Scarpellini in Polidori (2009) so izvedli študijo v toskanski regiji, ki je zelo privlačna 

za turiste, ki iščejo naravne vire, zeleno pokrajino in lokalno kulturo. Ta je pokazala visok 

potencialni vpliv podeželskega turizma na lokalni razvoj. Vendar Contini, Scarpellini in 

Polidori (2009) poudarjajo, da je dejanski vpliv odvisen od socialno-ekonomskega okolja. 

Rezultati študije poudarjajo pomanjkanje koordinacije med ponudniki izdelkov in storitev na 

območju, kar omejuje lokalno prepoznavnost izdelkov. Izboljšano usklajevanje bi pomenilo 
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krepitev posameznih dejavnosti in povečanje vrednosti proizvodov povezanih s specifičnimi 

viri v okolju in prepoznavno kulturno identiteto. 

Sodelovanje v lokalni skupnosti oz. lokalno združenje je poslovni model, ki se je izkazal za 

ključnega pri rasti poslovnih podvigov v lokalni skupnosti. Gre za pristop od spodaj navzgor 

in široko zasnovano upravljanje, ki preprečuje manipulacijo s strani lokalnih elit (Mohamad 

in Hamzah 2013). 

Čeprav so nekatera lokalna sodelovanja uspešna, to ne pomeni, da mora vsaka CBT skupnost 

sprejeti kooperativni poslovni model. Upoštevati je potrebno nekaj predpogojev, na primer 

težavno načrtovanje, finančno pomoč, močne uspešne gospodarske dejavnosti, CBT povezane 

izkušnje, imenovanje ljudi, ki podpirajo CBT dejavnosti in diverzifikacijo proizvodov, ki so 

potrebni za ohranitev uspešnega sodelovanja. Ti pogoji verjetno pojasnijo, zakaj je sprejetje 

poslovnega modela o sodelovanju s strani CBT skupnosti tako počasno. Včasih lahko CBT 

programi razpadejo (kljub sodelovanju njenih udeležencev) še preden ali potem, ko dosežejo 

najvišjo stopnjo rasti. To lahko nastane zaradi različnih razlogov, vključno zaradi 

spreminjajočega se gospodarskega okolja v lokalni skupnosti (Mohamad in Hamzah 2013).  

Enako pomembna je pripravljenost in sposobnost lokalnih ljudi ne samo da vodijo združenje, 

ampak tudi za ustvarjanje in vodenje dejavnosti sodelovanja. Ko lokalna skupnost ustanovi 

združenje, je njena uprava dolžna ustvarjati gospodarske dejavnosti, ki koristijo njenim 

članom. Vodenje takšnega združenja pa je lahko precej zahtevno za podeželske skupnosti. 

Včasih je združenje ustanovljeno, a ni pripravljeno v smislu kapitala za financiranje svoje 

gospodarske dejavnosti. Poleg tega imajo navadno podeželske skupnosti več starejših ljudi z 

omejenimi zmožnostmi zaradi starosti. To lahko nedvomno omejuje njihovo zavezanost h 

gospodarskim podvigom (Mohamad in Hamzah 2013). 

Gradnja sodelovanja in partnerstva med lokalnimi akterji z aktiviranjem sinergij lahko 

prispeva h krepitvi vloge podeželskega turizma na lokalni razvoj. V tem kontekstu kmetje in 

prebivalstvo, ki se ukvarjajo s turizmom na podeželju, igrajo pomembno vlogo, saj so pri njih 

turisti najprej sprejeti z dobrodošlico. Zahvaljujoč njihovi povezanosti z okoljem lahko 

prebivalstvo na podeželju prispeva h krepitvi lokalnih virov, utrditvi lokalne identitete in 

znatnemu pomnoženju ukrepov javne uprave. 

Domnevamo lahko, da se je kljub nekaterim omejitvam podeželskega okolja lokalno 

združenje izkazalo kot delujoč poslovni model, ki ustvarja 'win-win' situacijo med lokalnim 

prebivalstvom, vlado in nevladnimi organizacijami in organizatorji potovanj. Poleg tega 

lokalno združenje služi kot platforma za rentabilnost z oblikovanjem različnih poslovnih 

modelov. Vizija skupnosti mora temeljiti na težnjah lokalnega okolja, notranji in zunanji 

motivaciji prebivalcev in neprekinjenih programih zmogljivosti. Izkušnje pri lokalnih 

združenjih, ki vodijo svoj CBT, pripeljejo do postopoma ustvarjenega prihodka visoke 



 

26 

donosnosti za skupnost. Ta ugotovitev je pomembna za raziskovalce in praktike in lahko 

usmerja tudi druge lokalne organizacije (Mohamad in Hamzah 2013). 

Mohamad in Hamzah (2013) v svoji raziskavi zagovarjata: »Turizem, voden s strani lokalne 

skupnosti (CBT), ima resničen potencial za povečanje gospodarske koristi, vendar mora biti 

na svojem mestu ustrezen poslovni model. Čeprav je združenje dobra možnost za poslovni 

model CBT, je bistvenega pomena pravilno načrtovanje katerega koli gospodarskega 

projekta.« 

Potrebno je zgraditi tudi močan občutek ponosa in lastništva med prebivalci lokalne 

skupnosti. Obstoječe dobre prakse in modeli vodenja turizma na podeželju s pomočjo 

interesov lokalne skupnosti so podani v nadaljevanju poglavja. 

5.2 Prednosti in pomanjkljivosti turizma na podeželju 

Skladno z razvijajočim se turizmom na podeželju se v svetu vse bolj pojavlja vprašanje, ali je 

turizem res zaželena dejavnost v podeželskem prostoru. Kakšne posledice ima razvoj turizma 

za podeželje in ljudi, ki tam živijo? Takšna in podobna vprašanja bi si moral zastaviti vsak, ki 

se ukvarja z razvojem podeželja in z razvojem turizma. Turizem ima namreč lahko pozitivne 

in tudi negativne vplive na podeželske skupnosti, ker spreminja njihov gospodarski položaj, 

družbeno-kulturno življenje in naravno okolje (Kovačič 1995). 

Turizem ima torej lahko ekonomske, družbeno-kulturne in ekološke vplive in posledice na 

okolje, v katerem se razvija. Hanrahan in McLoughlin (2015) menita, da je cena destinacije 

pri razvoju turizma eden od glavnih socialno-družbenih dejavnikov. Po Mason (2008) ima 

turizem nekaj koristnih vplivov na družbo, ki vključuje ustvarjanje delovnih mest, preporod 

domače in umetnostne obrti ter oživitev socialnega in kulturnega življenja lokalnega 

prebivalstva. Kljub temu so raziskave pokazale, da ima turizem lahko številne škodljive 

učinke na družbo in kulturo območij gostiteljic. Posledice se kažejo v spremembah 

tradicionalnih družinskih vrednot, pojavu novih gospodarsko močnih skupin in kulturnih 

praks, ki se prilagodijo potrebam in željam turistov (Hanrahan in McLoughlin 2015). 

Turizem lahko privede do družbeno-kulturnih sprememb v podeželskih območjih. Vpliva na 

razporeditev denarja, zaposlitev, zmanjšanje revščine ter na družbeni razvoj in napredek 

(Ghaderi 2004). Prav tako lahko z razvojem turistične industrije pričakujemo, da se prepreči 

proces uničenja kulturno-zgodovinskih krajev, ki se je začel zaradi pomanjkanja potrebnih 

investicijskih sredstev. 

Turizem na podeželju ustvarja dohodek z zagotavljanjem storitev in prodajo proizvodnje 

podeželskih ljudi. Pri tem je potrebno ljudsko znanje, iščejo potencialne vire dohodkov, 

krepijo rast obrtne proizvodnje ter privabljajo kapital in denarni tok. Vse to omogoča 

uravnoteženje gospodarstva v podeželskih območjih (Shamsoldini 2010). 
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Sekundarni učinek turizma na gospodarski položaj je zaposlitev lokalnega prebivalstva, saj  ni 

potrebe po strokovni in kvalificirani delovni sili. Storitve v tej panogi lahko opravlja 

podeželsko prebivalstvo (zlasti pri nudenju prenočišč in hrane), kar jim zagotavlja trajno ali 

polovično zaposlitev. Eden od pozitivnih vplivov razvoja turizma je tudi vstop nove 

tehnologije kmetovanja na podeželju, kar posledično pomeni tudi nacionalni razvoj.  

Navkljub negativnim ekološkim posledicam, ki jih prinaša razvoj turizma na podeželju, lahko 

človek zmerno manipulira nekatere vidike okolja v pozitivno smer. Turizem na podeželju je 

lahko poskus razvoja podeželja, ki temelji na naravnih zmogljivostih z uporabo sledečih 

pristopov (Sharpli 2001): 

- varstvo naravnih virov in razglasitev ekološkega zavedanja s pomočjo avtohtonih 

prebivalcev; 

- povečanje ozaveščenosti podeželskega prebivalstva in turistov o njihovem okolju in 

estetiki; 

- koriščenje, varstvo in optimalna uporaba vaškega okolja s sodelovanjem lokalnih ljudi in 

turistov; 

- zagotavljanje dolgoročnega dobička družbi na podeželju in stalno varstvo lokalnih virov; 

- večji proračun za zaščito narave. 

Razvoj podeželja je temeljit proces sprememb v lokalnem okolju in še posebej v vlogi 

posameznika. Lahko pripomore k izboljšanju življenja in povečanje blaginje ljudi v 

podeželskih območjih. Reza Maleki, Moradi in Parsa (2014) zagovarjajo, da je razvoj 

podeželskih območij mogoče doseči z razvojem turizma kot alternative za kmetijske 

dejavnosti in nadomestilo za pomanjkanje industrijskih dejavnosti na teh področjih. Vsekakor 

pa razvoj ni rešitev za vse probleme, ki nastajajo, lahko pa se zmanjša hitrost preseljevanja v 

mesto. Turizem ima velik vpliv na izenačitev podeželskega in urbanega prebivalstva in 

izboljšanje njihovega gospodarskega in družbenega telesa.  

Razvoj turizma je strategija za razvoj podeželja. To novo misel in njen velik vpliv so spoznali 

lokalni oblikovalci politike v podeželskih območjih, vendar nimajo še dovolj izkušenj za 

njeno izvajanje. Turizem je glavno področje obnove podeželja tudi v tistih krajih, ki do sedaj 

niso cveteli od turistične dejavnosti (Reza Maleki, Moradi in Parsa 2014). 

Turizem ne bo imel enakih posledic in vplivov na vse prebivalce kraja, saj lokalne skupnosti 

niso nujno homogene. Za boljše razumevanje turizma in njegovih posledic je potrebno tudi 

dognati, katere skupine znotraj lokalne skupnosti so najbolj prizadete in kdo ima v resnici 

koristi od turističnega razvoja. Verbole (1995) pravi: »Odnosi lokalnih prebivalcev do turizma 

in njegovih posledic bodo različni, podobno kot bodo imele tudi ostale tri skupine iz 

McIntoshove definicije svoje interese pri razvoju turizma na podeželju.« 

Ti primeri kažejo, da je turizem nestanovitna industrija in zahteva večji pregled nad samo 

panogo. Razlika obstaja tudi med samimi turisti. Turisti, ki so zainteresirani za prostočasne 
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aktivnosti na podeželju, naj bi imeli večje prihodke od povprečnih turistov, zato se pričakuje, 

da bodo potrošili več denarja. Vendar pa neodvisen odnos med temi turisti, ki iščejo 

podeželske izkušnje v izoliranem okolju in odsotnostjo potrošniških izdelkov vodi v manjšo 

porabo in uhajanje visokih dohodkov (Sharpley 2002). 

Podeželski turisti trošijo dobrine okolja, v katerega pridejo (podeželje, kultura, narava), ki 

pogosto niso vezane na širšo potrošnjo izdelkov. Podeželski ljudje živijo preprosto in se ne 

zavedajo potencialnih potrošniških navad premožnejših urbanih ljudi ter zato ne ustvarjajo in 

izkoriščajo možnosti visokega dohodka. Na tej točki so gospodarsko najbolj uspešni turistični 

produkti na podeželju tisti, ki so izdelani z upoštevanjem pogosto nenavadnih pričakovanj 

turistov. 

Zagotovo je, da je potrebno poznati proces turizma, klasificiranje pristopov, strategij in 

socialno-kulturnih, okoljskih in gospodarskih učinkov s pomočjo znanstvene podpore in 

zavedanja pozitivnih in negativnih učinkov. Tako bomo dosegli logično in realno strategijo v 

kombinaciji z natančnim upravljanjem turizma in vzpostavljanjem trajnostnega in 

večdimenzionalnega razvoja (Reza Maleki, Moradi in Parsa 2014). 

5.3 Integriran turizem na podeželju 

Pomanjkljivosti mnogih ozko usmerjenih programov turističnega razvoja so privedle k 

ustvarjanju bolj celovitega pristopa – Integrated Rural Tourism (IRT). Ta predpostavlja, da je 

dobro integriran turistični proizvod dragocenejši od neintegriranega. Saxena idr. (2007) 

pojasnijo, da IRT ustvarja kritično in celovito razmišljanje o igralcih, virih in razmerjih, ki so 

vključeni v razdrobljeno industrijo. Clark in Chabrel (2007) ugotavljata, da ima IRT moč za 

ustvarjanje sistema, ki je podoben Paretovi optimalnosti, kjer raznoliki deležniki in viri lahko 

skupaj pripomorejo pri izdelavi sinergijskih učinkov za vse, namesto subjektivnih 

kompromisov.  

Ta vrsta integracije zahteva izgradnjo celovitega profila posledic, ki jih ima turizem na 

določenem območju. Pristop ne obeta le lažje in večje povezanosti med lokalnimi in 

regionalnimi akterji. Prinaša tudi vloge in odgovornosti, ki so povezane tako z izvajanjem in 

spremljanjem razvoja turistične strategije kot tudi z upravljanjem z viri. 

Nekateri strokovnjaki predlagajo načrt lokalnega razvoja, ki temelji na integralnemu 

podeželskemu turizmu in je prepleten z dinamično vrednostno verigo ter lahko pomaga 

zagotoviti konkurenčno prednost pred drugimi. IRT upošteva tako kratkoročne kot 

dolgoročne zahteve sodelovanja udeležencev in lokalne podpore ter ustrezno raven 

sposobnosti vzdrževanja ravnotežja. 

IRT sistem temelji na skupini sedmih meril, ki skupaj predstavljajo celovit pregled na lokalno 

turistično sfero. Ta merila vključujejo: mreženje, obseg, endogenost (edinstvenost notranjih 
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virov), trajnost, umeščenost, dopolnjevanje in usposobljenost. Strnemo jih lahko v tri skupine: 

sodelovanje udeležencev, vključenost lokalne skupnosti in dolgoročni uspeh IRT – sistem,  

prek katerega lahko sintetiziramo sredstva, povpraševanje in realna pričakovanja in s pomočjo 

katerega se lahko vzpostavi primeren in lokalno prilagodljiv akcijski načrt (Saxena idr. 2007). 

Pomembna je specializacija ponudbe. Že dolgo ne velja več, da gost išče hotelsko sobo. 

Potrebno ga je navdušiti s celostno izkušnjo, po meri ustvarjenimi produkti, osebnim 

pristopom in značilnostmi destinacije. Najbolje delujejo ponudniki, ki dihajo skupaj z 

lokalnim okoljem. Potrebno je razvijati butični turizem. Slovenija kot celota ima vse možnosti 

za razvoj nišnega turizma z visoko dodano vrednostjo, ki jo prinesejo naravne danosti in 

infrastruktura na ustrezni ravni. Nujno je sodelovanje in ustvarjanje mednarodnih 

razpoznavnih destinacij, posameznih krajev, območij, kar omogočajo raznovrstna pokrajina in 

njene danosti. 

Zelena integralna ekonomija lokalne skupnosti (Občina Šentrupert) 

Primer trajnostnega razvoja Občine Šentrupert je uspel poskus vključevanja in sodelovanja 

prebivalstva. Lokalni ljudje izkoriščajo naravne danosti in vire ter iščejo nove priložnosti v 

obujanju starih običajev in lokalne dediščine okolja. Težijo k samooskrbi, obnovljivim virom 

energije in energetski samozadostnosti. To zagotavljajo z lesno biomaso, ki jo je v neposredni 

okolici v izobilju. Z njo se ogrevajo, ustvarjajo električno energijo in pogoje za toplotno 

ogrevanje steklenjakov za pridelavo domače zelenjave. Ves čas iščejo lokalne potenciale in 

ustvarjajo nova delovna mesta z vzpostavitvijo novega lesnopredelovalnega centra. Tak 

razvojni model bi bil primeren za celotno Slovenijo, saj se v naravnih bogastvih skrivajo 

veliki potenciali, iz katerih lahko ustvarimo veliko novih delovnih mest. 

Razvoj integriranega turizma na podeželju (Regija Goris v Armeniji) 

Petersen (2010) izpostavi prednosti in slabosti, ki jih ima turizem na globalni in lokalni ravni. 

V svoji študiji tudi definira poti, ki vodijo do uspeha v okviru koncepta CBT (Comunity-

Based Tourism) s pomočjo literature o turizmu na podeželju. Sam določi celostno sliko, kje, 

kako in zakaj turistično povezovanje že obstaja ali še ne obstaja v Goris regiji znotraj 

Armenije. To Petersen (2010) doseže z:  

- izbiro pravilnega orodja za ocenjevanje iz literature, ki zagotavlja celovito sliko 

turističnega povezovanja in specifiko o sestavnih delih, ki jih je mogoče prilagoditi 

lokalnim pogojem; 

- pomočjo orodja za ocenjevanje in zbiranjem informacij skozi raziskavo sedanje 

podeželske turistične industrije; 

- analizo rezultatov ankete in podajanjem priporočil za nadaljnje razvojne načrte, 

dejavnosti in politike. 
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Avtor v pričujoči raziskavi ugotavlja, da neravnovesje turističnega učinka med podeželskimi 

in mestnimi območji povzroča težave v turističnem sektorju. Ta omejuje sposobnost za razvoj 

turističnih tur in poti ter ovira prizadevanje turizma k zmanjšanju revščine na podeželju. 

Literatura navaja, da je to pogost problem tako v razvitih kot nerazvitih državah. Gospodarski 

razvoj podeželja prek turizma je pogosto težaven, ko upoštevamo raznolikost virov in vseh 

interesnih skupin. Avtor skozi študijo ugotavlja pripravljenost podeželskih skupnosti in 

njihovih lokalnih virov k integraciji s pridobivanjem osnovnih empiričnih podatkov. 

Sodelovanje udeležencev in organizacija lokalne skupnosti 

'Networking' (mreženje in povezovanje) je izraz za sposobnost ljudi, podjetij in organizacij v 

nekem kraju in izven, da delujejo za skupno dobro v razvoju in upravljanju turizma. Za neko 

skupnost je bolj verjetno, da bo aktivno sodelovala pri podpori turizma, če ljudje menijo, da je 

njihova vloga pomembna. Lokalni voditelji in turistični razvijalci lahko zagotovijo 

sodelovanje skupnosti z izgradnjo zaupanja preko njihove vključenosti. 

Pobude za razvoj turizma na podeželju redko izvirajo iz lokalne skupnosti. Sodelovanje pri 

oblikovanju nadaljnjega razvoja je koristno, čeprav je zelo zahtevno. Takšno povezovanje 

postane mogoče, ko interesne skupine prepoznajo potencial timskega delovanja ne glede na 

to, kako je zamišljen načrt turizma. Uspeh se prične s sistematičnem vključevanjem interesnih 

skupin, s krepitvijo lokalne zmogljivosti in s horizontalnim mreženjem (Petersen 2010). 

Kot navaja Saxena idr. (2007), so primeri turističnih udeležencev oziroma t. i. 'stakeholderjev' 

na podeželju skupine, kot so: turistične ustanove, podjetja, uradi, člani lokalne skupnosti in 

turisti. Vključevanje deležnikov pri odločanju je ključnega pomena. Raziskave kažejo, da 

večja udeleženost turističnih deležnikov skozi mreženje in povezovanje prinese njihovo večje 

zadovoljstvo s spremembami in razvojem.  

Poleg tega je donosnost investicije odvisna od stopnje zadovoljstva deležnikov (Easterling 

2004). Mreženje zagotavlja, da njihove potrebe in zahteve niso spregledane. Proces, ki je 

potreben za vzpostavitev produktivnih odnosov med različnimi udeleženci, je lahko 

dolgotrajen. Mreženje je pomembno tudi pri privabljanju obiskovalcev, pri usklajevanju 

vlagateljev ter v lokalni podpori (Saxena idr. 2007). 

Delitev informacij v podeželskih območjih je neredko slaba. Informacijske razlike je potrebno 

odpraviti s pravičnim dostopom do informacij prek medijev, ki omogočajo pridobivanje, 

razširjanje ter mobilizacijo virov in idej. Če se interaktivno kolektivno učenje in mreženje ne 

izvajata, lahko negotovost in odtujenost spodkoplje trajnostne turistične podvige (Koutsouris 

2009).  
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Vključenost lokalne skupnosti 

Sodelovanje skupnosti naslavlja prebivalstvo, ki se ukvarja z vprašanji in znanjem o svojem 

načinu življenja in ki je vključeno v dnevne aktivnosti v svojih skupnostih (Lee 2013). 

Lokalne skupnosti, ki so vključene v turistične dejavnosti, so pogosto obravnavane kot ukrep 

podpore k razvoju turizma. Še več, sodelovanje prebivalstva v turističnih dejavnostih vpliva 

na njihovo vedenje in dojemanje smeri turizma (Fong in Lo 2015). 

Sodelovanje lokalne skupnosti vključuje izmenjavo znanja, pridobivanje zavez skupnosti in 

udeležbo pri procesih odločanja, vse to pa v zameno za doseganje zadovoljstva in trajnostnega 

razvoja podeželskega turizma (MacDonald in Jolliffe 2003). Zato je verjetno, da ima 

vpletenost lokalne skupnosti ključno vlogo pri ohranjanju razvoja turizma na podeželju. 

Bhuiyan (2010) je ugotovil, da ima vključenost v proces odločanja velik vpliv na 

posameznikov odnos, prepričanje in motivacijo. Pretekle raziskave navajajo, da sodelovanje 

lokalne skupnosti v procesu upravljanja in odločanja omogoča lokalni skupnosti, da ima 

poglobljeno razumevanje o koristih vključevanja turizma v njihovo lokalno gospodarstvo. Kot 

rezultat sodelovanja pri procesih odločanja bo lokalni skupnosti prinesel večje razumevanje o 

turizmu in posledično manjšo negotovost. Poleg tega se je z lokalno skupnostjo potrebno 

posvetovati, če je to povezano z odločanjem o turizmu v njihovi skupnosti (Choi in Murray 

2010). Zato sta uspeh in trajnost turizma odvisna od aktivne udeležbe teh skupnosti. 

Sodelovanje lokalne skupnosti je vidno v povečanju produktivnosti in dobička določene 

turistične destinacije (Fong in Lo 2015). 

MacDonald in Jolliffe (2003) sta objavila, da bo v lokalnih skupnostih, kjer delijo svoje 

znanje, to pomagalo okrepiti turistično doživetje. Poleg tega bo učinkovita izmenjava znanja 

prispevala k uspešnejšem razvoju turizma (Shaw in Williams 2009). Zato bodo posamezniki 

in organizacije, ki so sposobne prenašati znanje drugim, dosegle odlične rezultate (Fong in Lo 

2015). 

Tosun in Timonthy (2003) podpirata tezo, da ima lokalna skupnost znanje o tem, kaj bo 

delovalo in kaj ne v njihovih lokalnih razmerah. Poleg tega se opolnomočenje skupnosti 

uporablja za sprožitev sposobnosti lokalne skupnosti za upravljanje razvoja turizma (Cole 

2006). Zato je pomembno, da se porazdeli moč med skupinami in znotraj njih v skupnosti za 

doseganje trajnostnega razvoja turizma na podeželju (Fong in Lo 2015). 

Turistično zavedanje lokalne skupnosti, poznano tudi kot lokalna turistična zavest, se nanaša 

na raven lokalnega znanja o turistu, turizmu in njegovih vplivih (Saarinen 2010). Po Zapati 

idr. (2011) lahko lokalne skupnosti, ki so dobro obveščene o turističnih razvojnih projektih, 

zmanjšajo raven revščine v svoji skupnosti. To pa zato, ker bodo posamezniki, ki so dobro 

obveščeni o turizmu, prepoznali ceno in koristi, ki jih bodo imeli od turizma.  Rezultat se bo 

kazal v njihovi motiviranosti, da sodelujejo v turističnih dejavnostih in posledično pri 
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izboljšanju lokalnega gospodarstva. Zadostno poznavanje turizma torej lokalnim skupnostim 

lahko pomaga, da so aktivni udeleženci v turističnem razvoju. Posledično to pomeni 

doseganje trajnostnega turističnega razvoja (Fong in Lo 2015). Trajnostni razvoj turizma na 

podeželju je opredeljen kot turizem, ki se osredotoča na ustrezne politike in strategije, ki 

lahko zagotavljajo koristi, medtem ko omejuje negativne vplive turizma v podeželski 

skupnosti (Ertuna in Kirbas 2012). 

Model planiranja turizma s pomočjo lokalne skupnosti 

Plan razvoja turizma s pomočjo lokalne skupnosti, ki ga opredeljuje Reid (2003, 153), 

vsebuje: 

- uvod, ki opisuje zgodovino skupnosti in posebnosti območja, kjer se načrtuje razvoj; 

- dogovorjeno vizijo, ki je rezultat razprav, in poznejše cilje; 

- izjavo o slabostih in prednostih skupnosti, ki zadevajo razvoj turizma (lahko tudi izzive in 

nevarnosti); 

- popis človeških in materialnih sredstev lokalne skupnosti; 

- poglavje o potencialnem trgu, za katerega se lahko razvije samostojen dokument, ki 

opisuje oglaševalske in trženjske strategije; 

- korake, ki jih je potrebno postopoma dosegati, da bi dosegli cilje načrta; 

- organizacijsko strukturo za izvedbo teh dejavnosti in 

- kritično pot za izvedbo načrta. 

 

Model strategije razvoja in planiranja turizma s strani lokalne skupnosti se prične z 

identificiranjem in predstavitvijo posameznikov oziroma skupine, ki bo vodila projekt 

razvoja. Za ljudi, ki so katalizatorji novih idej in projektov, so značilne tri lastnosti. To so 

običajno ljudje, ki so karizmatični, motivirani in so pripadni neki določeni ideji ali projektu, 

vendar sami niso zadostni, da bi postorili vse delo (Reid idr. 2001, 15).  

Poslovni načrt mora biti opredeljen z več strani in s širšim lokalnim interesom ter ne sme 

postati zgolj gonilna sila turističnega projekta. Nova strategija mora predvidevati tudi interese 

posameznikov in obogatiti življenje vseh ljudi na tem območju. Privesti mora k skupnemu 

razvoju, ki bo v prid vsem prebivalcem in njihovim dejavnostim. 

Kot pravijo Reid idr. (2001, 15) vsaka skupnost nima posameznikov, ki bi razpolagali z 

atributi vodje. Če pride do tega, bo mogoče potrebna zunanja asistenca. Zaradi pomanjkanja 

posameznih veščin v skupnosti, bo morda za to potreben zunanji udeleženec, a je pomembno, 

da je ta oseba povezana z vsaj enim članom lokalne skupnosti, na katerega lahko prenese te 

spretnosti. 

Ko je izbran vodja, je potrebno začeti graditi skupino planiranja in razvoja. To skupino ljudi 

po navadi sestavljajo posamezniki, ki imajo tehnična znanja in interes za morebitni produkt 
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planiranja. Izgled te skupine mora odsevati želje in pričakovanja vseh udeležencev skupnosti. 

Cilj mora biti, da se zagotovi, da skupnost osvoji proces in projekt turizma, vendar se ne 

smeta razviti nasprotovanje in odpor in s tem ogroziti razvoja. Ta del načrtovanja ne sme biti 

prekinjen, da se lahko nadaljuje naslednja faza procesa turističnega razvoja, in sicer razvoj 

produkta (Reid 2003, 141).  

Ena od začetnih faz procesa turističnega planiranja s strani lokalne skupnosti je tudi ocena 

oziroma določitev njihovih potreb in želja, ki naj bi bile upoštevane pri turističnem planiranju. 

Temeljno načelo turističnega razvoja je zadovoljstvo posameznikov in skupnosti. Da bi 

uresničili posameznikove cilje in potrebe skupnosti, mora biti določen in izkazan načrt za 

nastali turističen projekt. 

Kritičnega pomena je spoznanje, da je načrtovanje turističnega razvoja lokalne skupnosti 

proces organizacije skupnosti, ki temeljito obravnava želje, pričakovanja in strahove 

prebivalcev, od katerih je odvisen kakršen koli nadaljnji razvoj. Bolje za skupnost je, da ne 

zanemarja skrbi prebivalcev in da identificira ta vprašanja že na začetku procesa. Tako je 

kasneje potrebno tudi manj časa in truda pri reševanju problemov, ki mogoče sploh ne bodo 

nastali (Reid 2003, 152). 

Lokalna skupnost in oblikovanje turističnega produkta 

Lokalne skupnosti imajo velik potencial za razvoj sodobne družbe in okolja. V lokalnem 

okolju najdemo naravno in kulturno bogastvo, ljudi z njihovimi običaji ter priložnosti za 

razvoj. Največji izziv je vse to čim bolj kakovostno povezati z mednarodnimi tokovi, kjer 

lahko vse te sposobnosti in raznolikosti najdejo globalne tržne niše za ustvarjanje dodane 

vrednosti in s tem razmere za razvoj družbene blaginje.  

Povezovanje lokalnega prebivalstva spodbuja rast in blagostanje v lokalnih okoljih ter skozi 

aktivnosti in delovna mesta krepi socialno povezanost. Vedno več je izletniških kmetij, ki 

imajo kakovostno ponudbo in delujejo v sožitju z drugimi prebivalci na podeželju. Sodelujejo 

z lokalnimi gostinskimi ponudniki, izvajalci športnih aktivnosti in drugimi pripravljalci 

turističnih vsebin. Turistični delavci po vsem svetu v svojo ponudbo vključujejo vedno več 

lokalnih pridelkov in s tem v turizem uspešno vključujejo lokalne kmete.  

V nekaterih delih Kanade zgolj kmetijstvo ne zagotavlja več dovolj prihodka za ohranjanje 

kmetije, zato so te začele sodelovati v nekakšni gospodarski diverzifikaciji oziroma 

raznolikosti, ki vključuje tudi netradicionalno podjetništvo. Tu so se razvile kmetije, ki se 

ukvarjajo manj s kmetijstvom, več pa s turizmom, ki postaja tudi njihova glavna panoga. 

Podoben primer najdemo na mnogih vzhodno obalnih regijah Kanade, ki so postale 

gospodarsko opustošene zaradi izgube rib. To je posledica današnjega prekomernega 

ribarjenja. Zato so tu razvili turizem, ki temelji na njihovi industrijski dediščini in je 

osredotočen na edinstven način življenja in na njihovo proizvodnjo rib. Poustvarjanje 
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zgodovine in tradicije lahko pomaga skupnosti ne samo ekonomsko, ampak tudi glede 

ohranjanja njihovega načina življenja, ki ga cenijo. V primerih, ko je turistična dejavnost 

podobna in prikazuje način življenja v preteklosti, lahko ta služi turizmu in lokalni skupnosti 

(Reid 2003, 115). 

Po teh priporočilih naj bi že od samega začetka turistični razvijalci v proces načrtovanja 

vključevali turistične deležnike in prepoznavali znatne prednosti tega dejanja. Prizadevanja za 

oblikovanje turističnih strategij, ki temeljijo izključno na oceni številk ali prihodkov v 

turizmu brez vključitve lokalne perspektive, so v glavnem neučinkovita. Oblikovanje politike 

in izvajanje strategije mora temeljiti na lokalnih parametrih in virih (Cawley in Gillmore 

2008). 

5.4 Razvoj podeželja s spodbujanjem podjetništva 

Osnovna naloga razvojne politike je spodbujanje razvoja novih dejavnosti na osnovi lokalnih 

razvojnih potencialov – naravnih danosti in dediščine, tradicionalnih znanj in spretnosti 

prebivalcev, uporabljenih na nov, drugačen, bolj produktiven način. To pa je bistvo 

podjetništva: sposobnost uporabe obstoječih virov na drugačen, bolj produktiven način. Ko 

govorimo o podjetništvu, govorimo o ljudeh, ki so sposobni videti in izkoristiti priložnost v 

svojem okolju. 

Cilj pospeševanja razvoja podeželja je dvig kvalitete življenja podeželskih skupnosti z 

diverzifikacijo gospodarske strukture, razvojem novih dejavnosti, ki bodo zagotavljale 

dolgoročno stabilen in samovzdržujoč razvoj. Projekti razvoja podeželja s spodbujanjem 

podjetništva torej zahtevajo stalno, sistematično, organizirano aktivnost in drugačno vlogo ter 

sposobnosti pospeševalcev okolja. 

V tem sklopu zagotovo izstopa turizem, ki je bil v posameznih podeželskih območjih, zlasti v 

segmentu gostinstva (kmečki turizem) razvit že prej. Posamezni nosilci so s podjetniškim 

pristopom uspešno dopolnili obstoječo dejavnost in pomembno povečali dohodek z 

izkoriščanjem na eni strani priložnosti v okolju (specifična ponudba hrane, ponudba 

rekreacije, izkoriščanje naravne in kulturne dediščine) in na drugi strani v tržnih trendih. 

Zelo prepoznaven je uspešen primer izvajanja Razvojnega programa za gorsko višinska 

območja v Občini Škofja Loka. V vasi Sorica so prebivalci našli priložnost za razvoj 

stacionarnega turizma (prej tranzitni in enodnevni smučarski turizem) v kulturni dediščini. 

Razvili so specifičen turističen produkt »Sorica, Groharjeva vas«. Z obnovo rojstne hiše 

slikarja Ivana Groharja in organizacijo skupne ponudbe slikarskih ter glasbenih kolonij, so 

privabili stalne goste, ki zapolnjujejo obstoječe kapacitete turizma na kmetijah in spodbujajo 

nastajanje novih. Svojo priložnost je prepoznalo in izkoristilo veliko število prebivalcev 
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(Groharjeva hiša, slikarski atelje, apartmaji na kmetiji, turistične sobe, prodaja izdelkov 

domače obrti, prodaja domače hrane, organiziranje in vodenje turističnih aktivnosti). 

Vloga podjetniške klime v razvoju turizma na podeželju (Severna Karolina) 

Kline (2007) raziskuje povezavo med podjetniško klimo in uspehom turističnega sektorja v 

ruralnem delu Severne Karoline. Podjetništvo razume kot žarišče v ruralnem gospodarskem 

razvoju, še posebej poudari podeželski turistični sektor znotraj gospodarstva. Izpostavlja tudi 

dejavnike, ki privedejo k večji uspešnosti razvoja turizma na podeželju. 

Turizem na podeželju se je v zadnji dekadi dokazal tudi kot revitalizacijsko orodje za 

gospodarstvo. V območjih ruralne Amerike je turistični sektor priznan kot najpomembnejša 

industrijska panoga. Veliko turističnih podjetij je majhnih, družinskih in vpeljanih z vizijo in 

voljo nekoga, da ustvari spremembo (Kline 2007). 

Kline (2007) se sprašuje, kaj deluje in kaj ne v podeželskem turizmu, zakaj se nekatere 

lokalne skupnosti borijo, druge pa omagujejo pri razvoju turizma na podeželju. Turistični 

razvoj opazuje skozi t. i. teorijo kaosa (Chaos Theory), ki naslavlja kompleksnost človeške 

narave in gospodarskih povezav. Teorija kaosa zagovarja tezo, da nekaj sistemov skupno 

lahko deluje kaotično. V resnici je večji, bolj zapleten sistem, sestavljen iz odnosov v 

sistemih. Teorija kaosa je primerna za lokalne skupnosti in oblike gospodarskega razvoja 

zaradi pripadajoče kompleksnosti in dinamike v obeh. 

Podjetniki se borijo v turbulentnem okolju, ker takšno okolje dovoljuje fleksibilnost in 

inovativnost. Podjetniki najdejo v turbulentnem sistemu priložnost in njihova reakcija bo prav 

lahko spodbudila nove turbulence. Povzročijo jo tudi s programom ukrepov, katerih učinek se 

pozna na lokalni skupnosti. V vsakem primeru so podjetniki dejavniki sprememb v sistemu 

lokalne skupnosti in se preučujejo v povezavi s procesom turističnega razvoja na podeželju 

(Kline 2007). 

Sodelovanje mikro in malih podjetij v turizmu (obalna Kenija) 

Raziskava, ki sta jo izvedla Mshenga in Richardson (2013), je vključevala 449 mikro in malih 

podjetij ter 49 hotelov. Med njimi poteka sodelovanje med drugim tako, da večje hotelske 

verige kupujejo od malih pridelovalcev oziroma majhnih podjetij. Rezultati so pokazali, da so 

starejša in večja med majhnimi in mikro podjetji ter tista, ki so že bila članice združenj, bolj 

dovzetna za sodelovanje v turizmu. Raziskava poudari priložnosti in omejitve sodelovanja 

malih in mikro podjetij v turizmu in učinke na politiko trajnostnega turističnega razvoja, 

regionalnega gospodarskega razvoja in izboljšanje življenja na podeželju. 

Turizem je v Keniji pomembna gospodarska panoga. Spodbujanje lokalnih podjetnikov k 

sodelovanju v turizmu je pomemben dejavnik povečevanja možnosti v turizmu, ki prispeva k 

regionalnemu gospodarskemu napredku. Večja lokalna podjetniška dejavnost bo povečala 
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regionalne množične učinke in jih razširila med bližnje lokalne skupnosti. Lokalni podjetniki 

opogumljajo druge lokalne skupnosti in imajo pozitivno mnenje do turističnih dejavnosti. 

Prav tako pa tudi povečujejo stabilnost lokalnih skupnosti z vključevanjem lokalnega 

prebivalstva in jim dajejo delež v turističnem razvoju. Vsi ti dejavniki sodelovanja s strani 

malih in mikro podjetij pripomorejo k zmanjšanju revščine in izboljšanju življenja na 

podeželju (Mshenga in Richardson 2013). 

Mshenga in Richardson (2013) ugotavljata: »Mala in mikro podjetja so pomembna za 

konkurenčnost destinacije. Ta podjetja so prav tako pomembne enote dobave. Mala podjetja 

imajo sposobnost, da prispevajo k lokalnemu gospodarskemu razvoju na področju 

zaposlovanja in ustvarjanju dohodka za lokalno skupnost.« 

Ugotovljeno je bilo, da so domačini v indijskem Sundarbansu udeleženi v turizmu kot 

prodajalci čolnarji ali turistični vodiči. Vendar nobeno gospodinjstvo v vasi ne temelji v celoti 

samo na dohodku v turizmu, ker je to delo pogosto samo sezonsko. Večina lokalnih 

ponudnikov storitev upravlja z zelo majhno ali nobeno kapitalsko naložbo. Zdaj imajo 

gospodinjstva, ki so sodelovala v dejavnostih turističnega sektorja, večje finančne koristi v 

primerjavi s tistimi, ki prej niso sodelovala (Mshenga in Richardson 2013). 

Dokazi iz študije kažejo, da lokalni kmetje uporabljajo tudi manjše, lokalne restavracije kot 

dodaten vir za trženje njihovih izdelkov. Ostali rezultati, ki se navezujejo na povezanost 

lastništva hotelov z nakupom hrane kažejo, da so neodvisne in lokalne restavracije bolj 

nagnjene k nakupu domačih lokalno pridelanih izdelkov kot tiste, ki pripadajo nacionalnim ali 

regionalnim verigam. 

5.5    Ovire pri  turističnem razvoju  

Turizem na podeželju se velikokrat razvija glede na načrt, ki ga imajo ljudje izven turistične 

skupnosti v poslovnih okoljih. Ti ne dajejo nobenih prednosti za dobrobit lokalnih skupnosti. 

Razvoj vizije turizma v prihodnosti gre tako pogosto mimo lokalne skupnosti in ne 

predstavlja kolektivne želje ljudi na podeželju. 

Velike korporacije in večina malih podjetij je dobro organiziranih in imajo sposobnost 

reševati te pobude. Lokalnim skupnostim pa primanjkuje znanja in organizacijskih spretnosti, 

ki so potrebne za vzpostavitev krovne strukture obvladovanja smeri turističnega razvoja. Zato 

lokalne skupnosti pogosto pričakujejo od državne, da jih pravilno usmerja. Vendar ima le-ta 

drugačne načrte, ki se lahko zelo razlikujejo in ki so lahko razumljivo v konfliktu z lokalnimi 

interesi (Reid 2003). 

Vzroki pogosto spodletelih poskusov oživljanja turizma skozi lokalno skupnost, ki jih opaža 

Reid (2003), so: 

- pomanjkanje kolektivne vizije turizma ali spremljanja njegove učinkovitosti; 
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- slabo vpletanje turizma na proaktiven način v načrte lokalnih skupnosti; 

- različne znamenitosti, dogodki in produkti, ki bi morali biti ustrezno zapakirani v celoto, 

biti dostopni in nagovarjati ciljne trge, niso razviti na ta način; 

- kulturne organizacije z različnimi poslanstvi, filozofijo, trgi in marketinškimi potrebami; 

- spoznanje, da obstajajo raznolike interesne skupine in trgi, ki jih ne poznamo dovolj 

dobro; 

- ustvarjanje tržnih produktov in strategij, ki so namenjeni lastnemu dokazovanju in ne 

končnemu učinku na ciljanem trgu; 

- podjetniki in načrtovalci turizma so zaposleni s tem, kar se je naredilo do sedaj, ne pa kaj 

bi se moralo, da bi bil turizem bolj uspešen; 

- vztrajanje pri načelu, da če nimamo vrednega produkta ali pa ni dobre kakovosti, moramo 

le več oglaševati. 

Ovire pri turističnem razvoju je mogoče pripisati pomanjkanju usklajevanja med ponudniki 

izdelkov in storitev na nekem območju. Lokalne zainteresirane strani spoznavajo, da bi 

izboljšanje usklajevanja okrepilo moč posameznih ukrepov. To prednost bi prepoznali in 

posledično bi uživali tudi turisti. Prav tako bi to okrepilo vrednost izdelkov, ki jih povezujemo 

s specifičnimi viri v lokalnem okolju in s kulturno identiteto. Poleg tega, kot poudarjata 

Capriello in Rotherham (2008), bi to izboljšalo reševanje problemov in razširjanje informacij 

med lokalnimi akterji. Zato je, kot sta dokazala tudi MacDonald in Jolliffe (2003), 

odločilnega pomena za lokalni razvoj zmožnost sodelovanja in ustvarjanja lokalnih mrež. 

Veliko teh dejstev je očitnih, vendar pogosto spregledanih zaradi nestrpnosti lokalne 

skupnosti na začetku razvoja projekta, da bi privabili turiste in začeli ustvarjati dohodek. Da 

se zagotovi trajnost projekta, mora biti razvoj turizma skrbno pretehtan. Tem problemom na 

začetku razvoja projekta se lahko izognemo s čim večjim vključevanjem lokalne skupnosti v 

proces, kar je temeljna sestavina uspešnega razvoja turizma. 

Kot so poudarili Belletti idr. (2006), je razvoj turističnih pobud odvisen od zmogljivosti 

lokalnih zainteresiranih strani, da zgradijo sistem, v katerem so materialni in nematerialni viri 

povezani na skladen način. To pomeni, da vsi vključeni podjetniki razpolagajo z enakimi 

pravili in pogoji glede proizvodnje, trženja in komunikaciji. Hkrati morajo razviti enako 

sposobnost zagotavljanja kakovosti in zaznavanje pomembnosti kmetijskega okolja in 

podeželske pokrajine. Ta odnos, ki temelji na skupnem občutku pripadnosti in lokalne 

identitete, je ključen element za dosledno upravljanje lokalnih virov. Glede na te ugotovitve, 

imajo ključno vlogo pri tem institucije, ki naj bi okrepile lokalno identiteto, izboljšale 

vodstvene sposobnosti, pomagale k integraciji različnih strategij in prispevale k zunanji 

komunikaciji dobljene vrednosti (Contini, Scarpellini in Polidori 2009). 

Vsak načrt za razvoj turizma mora biti vključen v socialno-ekonomske in politične usmeritve 

države, v naravno in grajeno okolje, v družbeno-kulturne tradicije, druge sorodne sektorje 
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gospodarstva in njihove finančne sheme ter v mednarodni turistični trg. Brez upoštevanja tega 

pristopa se bodo pojavljali mnogi socialno-ekonomski in okoljski problemi kot ovire pri 

izvajanju načrta razvoja (Tosun in Timothy 2001). 

Država bi morala ustvariti razmere, ki omogočajo infrastrukturo in politike, ki podpirajo 

dejavnosti sodelovanja. Vendar pa počasno sprejemanje sodelovanja v lokalni skupnosti kaže 

na šibko zagovorništvo iz lokalnih skupnosti in med pristojnimi organi. Turizem na podeželju 

bi moral biti voden s strani lokalnega prebivalstva, ki si deli dobičke in koristi, ustvarjene z 

dejavnostmi in proizvodnjo izdelkov. 
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6 NASTAJAJOČI USPEŠNI PROJEKTI LOKALNEGA POVEZOVANJA 

Pri našem raziskovanju smo naleteli na par zanimivih primerov lokalnega povezovanja in 

sodelovanja. Ti na primer obljubljajo pristno doživetje z lokalnim prebivalstvom, se ukvarjajo 

z množičnim financiranjem turističnih projektov v lokalnih skupnostih ali pospeševanjem 

podjetništva v turizmu na podeželju. 

6.1 TravelStarter  

Projekt je del slovenskega portala TravelStarter, kjer najdemo zanimive projekte v turizmu iz 

različnih koncev sveta. Podpira lokalna podjetja in ustvarjalne posameznike. TravelStarter je 

spletna platforma, ki omogoča množično financiranje. Namenjena je popotnikom in 

podjetnikom, ki želijo realizirati svojo poslovno idejo. TravelStarter je inkubator projektov, ki 

so povezani z lokalnimi skupnostmi. To so različne vrste namestitev, restavracije, pekarne, 

kavarne, bari, trgovine, transport in podobno (TravelStarter 2014). 

Njihova ideja je, da so nove turistične ideje podprte s strani zainteresiranih popotnikov in 

posameznikov, ki bi želeli tovrstne projekte pospešiti in z željo, da se razvijajo lokalne 

skupnosti. Turisti lahko podprejo projekte v krajih, kamor nameravajo potovati v prihodnosti,  

in si tam zagotoviti bivanje, hrano ali turistično turo. Na ta način podpirajo lokalno 

podjetništvo (TravelStarter 2014). 

Program deluje dvosmerno: pomaga lokalnemu prebivalstvu na neki destinaciji ustvariti svoj 

posel, potnikom pa ponuja priložnost priti v stik z domačini, da na tak način spoznajo neko 

območje. V zameno za financiranje novih idej turistični ponudniki popotnikom ponujajo 

avtentična doživetja in izkušnje. Obiskovalci različnih destinacij po svetu tako dobijo lokalne 

izkušnje, doživijo neko destinacijo na pristen način, spoznajo lokalno prebivalstvo in okušajo 

njihovo kulturno dediščino in način življenja.  

6.2 Slocally – Experience Slovenia with locals  

Fokus projekta Slocally je na doživljajskih aktivnostih z lokalnim prebivalstvom. Z domačini 

lahko tuji gostje v Sloveniji nabirajo zdravilna zelišča po pašnikih, izdelujejo lesene in 

tekstilne izdelke, sodelujejo pri kmečkih opravilih, kuhajo in skupaj večerjajo. Projekt 

Slocally podpira manjše turistične ponudnike v lokalnem okolju. Tuji gostje imajo možnost 

spoznati Slovenijo skozi oči domačinov, vstopiti v njihove domove, aktivno sodelovati v 

doživljajskih delavnicah in lokalnih prireditvah. Z lokalnimi vodiči se dokopljejo do najbolj 

skritih in ohranjenih lokalnih običajev (Slocally 2014). 

Projekt teži k spodbujanju lokalne ekonomije in razvoju turističnih kmetij in družinskih 

podjetij. Kmetije na podeželju propadajo in mladi se čedalje pogosteje selijo v večja mesta. 
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Ta projekt pa hoče obdržati delovna mesta oziroma najti nove priložnosti in zaposlitve v 

turizmu na podeželju. Zato so vse aktivnosti za turiste oblikovane in izvajane s strani 

lokalnega prebivalstva. Pri tem ustvarjalci upoštevajo kulturo in dediščino svojega okolja, ki 

jo želijo na ta način predstaviti obiskovalcem (Slocally 2014). 

Turisti lahko najamejo domačina, ki jih bo vodil po okolici in bo gostovi želji prilagodil 

vodenje. Masovni turizem je tu izključen. Lokalni vodnik se zato lahko posveti vsakemu 

individualnemu gostu posebej in mu posreduje bogato zakladnico zgodb iz lokalnega okolja 

(Slocally 2014). 

6.3 Projekt Hint-Lab  

Mednarodni projekt »Spodbujanje podjetništva na podeželju« je imel namen identificirati, 

spoznati in razumeti ponudnike turističnih storitev na podeželju, hkrati pa jim pomagati pri 

premagovanju ovir in pri pridobivanju podjetniških in drugih kompetenc, ki so potrebne za 

uspešno delovanje na področju podeželskega turizma. 

Projekt Hint-Lab združuje slovenske in hrvaške organizacije. Teži k spodbujanju razvoja 

trajnostnega turizma na podeželju, povezovanju potencialnih in obstoječih podjetnikov, 

nudenju pomoči pri zagonu podjetja, spodbujanju konkurenčnosti zrelih podjetij ter 

spodbujanju inovativnosti (Hintlab 2015b). 

V sklopu projekta se je analiziralo stanje na področju podjetništva na podeželju v Sloveniji in 

na Hrvaškem. V naslednjem koraku so pripravili še primerjalno analizo. Nato so na podlagi 

izsledkov oblikovali model pospeševanja podjetništva ter razvili program usposabljanja 

(Hintlab 2015a). 

Na izzive so odgovorili s prilagojenim programom usposabljanja, mentoriranja ter 

vzpostavitvijo spletnega orodja za izmenjavo idej in rešitev. To je bilo podprto tudi z ogledi 

dobrih praks v tujini. Podjetnikom, vključenim v aktivnost, pa so pomagali tudi pri trženju 

skupnih turističnih produktov in storitev. V okviru tega so potekale tudi delavnice. Na eni 

izmed njih so predstavili model za povezovanje malih in srednje velikih ponudnikov na 

podeželju.  
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7 IZSLEDKI RAZISKAV TURIZMA NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU 

Na škofjeloškem podeželju je turizem prav zagotovo ena od najbolj perspektivnih dejavnosti. 

Dobra osnova za razvoj turizma na tem mestu je bogata kulturna dediščina ter pestrost in 

raznolikost ohranjenega naravnega okolja. Prednost predstavlja tudi bližina večjih urbanih 

centrov, letališča ter turistično močnejših turističnih destinacij (Bled, Radovljica, Bohinjsko). 

Pomanjkanje nastanitvenih kapacitet predstavlja najbolj pereč problem na področju turizma 

na Škofjeloškem. V naslednjih letih bo na območju Občine Škofja Loka potrebno začeti 

uresničevati prizadevanja za izboljšanje in povečanje turistične ponudbe, zlasti inovativnih 

turističnih produktov. Pomembna bo nadgradnja obstoječe in razvoj nove turistične 

infrastrukture, širitev nočitvenih kapacitet in predvsem večja turistična promocija območja 

(Razvojna agencija Sora 2006). 

7.1 Možnosti za razvoj turizma v Selški dolini 

Pri razvijanju turistične dejavnosti je še kako pomembno mnenje domačinov in njihova 

podpora turizmu. Selška dolina nudi veliko možnosti za razvoj turizma, vendar je 

pomanjkanje nastanitvenih zmogljivosti glavni razlog, da se turisti ne zadržijo v dolini več kot 

dan ali dva. Selška dolina je na pravi poti k razvoju turizma, vendar bi bila potrebna večja 

podpora občine in povezovanje oziroma večje sodelovanje med posameznimi turističnim 

društvi, pa tudi sodelovanje z Razvojno agencijo Sora. Selška dolina ima izjemno geografsko 

lego za razvoj turizma. Je nekakšna povezovalna pot med zgornjo gorenjsko in 

severnoprimorsko regijo (Krek 2012). 

Prebivalstvo se še danes ukvarja z istimi ovirami pri razvoju turistične panoge na podeželju. 

Primanjkuje finančnih sredstev, interesa posameznikov, prispevka lokalne skupnosti in 

občine. Čeprav se lokalna in regionalna društva ter organizacije prizadevajo za čim prejšnji in 

čim večji turistični razvoj krajev na podeželju, ubira turizem strmo pot navzgor. 

Za Selško dolino predstavlja turizem dolgoročno razvojno možnost. Če jo želimo tržiti kot 

turistično destinacijo, ki bo prepoznavna tako doma kot v tujini, moramo raziskati svoje 

notranje in zunanje okolje (Krek 2012, 30).  

Krek (2012, 30) je s pomočjo SWOT analize opredelila potencialne vire, konkurenčne 

prednosti in notranjo potrebo po ukrepanju ter ugotovila, katere so prednosti in slabosti Selške 

doline pri razvijanju turizma na tem mestu. Prednosti so:  

- čisto in neokrnjeno okolje,  

- bogata naravna in kulturna dediščina,  

- vzpostavljene in urejene lokacije muzeja,  

- prireditve (ki presegajo lokalni pomen), 
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- ugodna lega (bližina turističnih središč, letališča, smučišč), 

- zanimive pohodniške, motoristične in kolesarske poti. 

Slabosti Selške doline, ki jih navaja Krek (2012, 30), so: 

- slabe avtobusne povezave, 

- premalo namestitvenih kapacitet, 

- pomanjkanje turistične signalizacije, 

- preobremenjenost cest s tovornim prometom, 

- nepovezanost turističnih ponudb, 

- premalo sredstev za promocijo in večjo turistično razpoznavnost, 

- pomanjkanje sredstev za investicije, 

- pomanjkanje inovativnih projektov, 

- pomanjkanje turističnih produktov. 

Kot lahko zaznamo, je slabših strani turistične ponudbe v Selški dolini bistveno več. Iz tega 

lahko sklepamo, da se turistična dejavnost počasi razvija in da je temu gospodarskemu 

segmentu namenjenih premalo pozornosti in finančnih vlaganj. Obstajajo sicer ponudniki, ki 

razvijajo svoj turistični produkt in bi želeli vzpostaviti povezave v okolju, vendar jim brez 

interesa in podpore širše skupnosti in zunanjega okolja to ne bo uspelo. 

V nadaljnjem je Krek (2012, 31) raziskala še priložnosti in nevarnosti v okolju. Potencialne 

priložnosti razvoja turizma so:  

- vzpostavitev nižinske kolesarske poti in tematskih pohodniških poti, 

- oblikovanje paketov za trženje aktivnih počitnic, počitnic v naravi ali na kmetiji, 

- razvoj manjših nastanitvenih obratov, 

- zgraditev drugih cestnih povezav za oživitev starega mestnega jedra. 

Kot nevarnosti v zunanjem okolju pa Krek (2012, 31) izpostavlja: 

- pomanjkanje finančnih sredstev za ureditev cestne infrastrukture, 

- pomanjkanje finančnih sredstev za ureditev turistične infrastrukture, 

- konkuriranje namesto sodelovanja med posameznimi turističnimi ponudniki. 

Vidimo lahko, da je za poživitev turistične ponudbe potrebno zgraditi dodatno turistično 

infrastrukturo: kolesarske poti, tematske poti, namestitvene objekte, boljše cestne povezave. 

Prav tako je potrebno oblikovati celostne produkte, ki vsebujejo vedno bolj priljubljene 

aktivne počitnice. Pri tem je nujno povezovanje s turističnimi kmetijami in drugimi 

turističnimi ponudniki (sobodajalci, športnimi akterji, muzeji in drugimi turističnimi 

znamenitostmi v mestu itd.). To pa bo izvedljivo samo ob pomoči lokalne skupnosti in 

sodelovanju domačinov ter seveda investicij v nadaljnji razvoj turistične infrastrukture in 

dejavnosti. 
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Cilji razvoja turizma v Selški dolini so (Krek 2012, 31): 

- postati turistično prepoznavni kraj na nacionalni ravni, 

- zagotoviti ustrezno promocijo in trženje turizma, 

- nadgradnja obstoječih turističnih produktov, 

- razvoj poslovnega turizma (poslovni gostje, montažerji v večjih podjetjih), 

- večja prepoznavnost kulturnih in etnografskih prireditev, 

- povečanje števila namestitvenih kapacitet (manjši hotel, ki sprejme vsaj 40 gostov). 

Tem ciljem bi lahko dodali še enega – razvoj športnega in aktivnega turizma. Ta ima na 

podeželju neomejene možnosti, predvsem zaradi bogatih naravnih značilnosti, obrtnih 

dejavnosti in velikega števila podeželskih ponudnikov na tem mestu. Če bi bili ti cilji 

izpolnjeni, bi to privabilo več stacionarnih gostov, povečali bi se prihodki domačinom, dobili 

bi nova delovna mesta in razširili turistično dejavnost. 

V prihodnosti bo potrebno odpraviti slabosti turistične ponudbe, uskladiti vse vire in njihove 

vplive, upoštevati želje prebivalcev, da se zagotovi skladen razvoj, ki ne bo škodil nikomur, 

ampak bo turizem služil v skupno dobro vsem. 

7.2 Strategija turizma za škofjeloško območje 2020+ 

Vrednote ljudi na škofjeloškem območju se razlikujejo od občin, v katerih živijo. Občina 

Škofja Loka velja za urbano območje, kjer je poglavitna vrednota ohranjanje in oživljanje 

bogate kulturne dediščine in skrb za razvoj mesta in kulturno življenje. V sosednjih 

podeželskih občinah pa prevladujejo vrednote zmanjševanja vplivov na okolje ter ohranjanja 

naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti in tradicionalne kulturne krajine. 

Vrednote po Strategiji turizma za škofjeloško območje 2020+ (Razvojna agencija Sora 2014): 

– povezovanje (pod skupno zgodbo povezujejo kraje, ljudi, zgodbe in projekte, kulturo in 

naravo); 

– butičnost (razvijajo majhne, a zato še toliko boljše zgodbe, ki temeljijo na kakovosti, 

individualnem pristopu in pristnosti); 

– tradicija za sodobni čas (pomembna jim je tradicija, spoštujejo zgodovino, identiteto in 

delo ljudi, ki so živeli na tem območju, ponosno oživljajo kulturno dediščino, a so pri tem 

usmerjeni naprej; vse to počnejo na sodoben način, z upoštevanjem pričakovanj 

današnjega turista); 

– ustvarjalnost za navdih (na škofjeloškem območju je prostor od nekdaj izjemno 

navdihoval ljudi, ki so tu živeli in delali. Danes s svojim mirom, razgledi, ohranjenimi 

mestnimi in vaškimi jedri ter rokodelskimi tradicijami navdihuje vse, ki pridejo na obisk). 

Na škofjeloškem območju je prisotnih kar nekaj blagovnih znamk in projektov, ki povezujejo 

lokalne prebivalce v skupno zgodbo, s katero se povečuje prepoznavnost območja: 
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– Blagovna znamka »Babica Jerca in dedek Jaka« združuje podobo naravnih pridelkov, 

visoko kakovostnih kulinaričnih izdelkov in izdelkov domače in umetnostne obrti 

škofjeloškega podeželja; 

– »Pot Poljanskih dobrot« turista popelje po idiličnih kotičkih Poljanske doline do 

gostoljubnih domačij in lokalnih pridelovalcev; 

– Projekt »Okusi loškega podeželja« je obuditev kulinaričnih zgodb škofjeloškega 

podeželja. Jedi se pripravlja po starih receptih s prilagojenim okusom sodobnega časa, ki 

temeljijo pretežno na kvalitetnih živilih lokalnega in slovenskega izvora. 

7.3 Strategija razvoja projektnega območja Stari vrh 2014–2020 

Obljuba, ki jo tu prebivalci dajejo obiskovalcem: »Ti si ustvarjalec. Zato je to tvoj cilj.« 

Univerzalno čustvo je posameznikovo doživetje, in sicer stik z naravo, z ljudmi in s seboj. 

Današnji turist potrebuje izkustvo v obliki spominov, ljubezni, sreče, navdiha ali preseganja 

lastnih meja. Turistom se mora nekaj zgoditi. Potrebno je graditi zgodbe, ki so za to, da nas 

povezujejo in ustvarjajo vedno znova nove vrednote. Turisti se odločajo za destinacije, ki 

pripovedujejo zgodbe in jasno nagovarjajo ciljne skupine (Projektna skupina Visoke šole za 

hotelirstvo in turizem Bled 2015). 

Pri izdelavi dokumenta Strategija razvoja projektnega območja Stari vrh 2014–2020 so člani 

delovne skupine iz sektorja Gostinska ponudba v SWOT analizi projektnega območja navedli 

kot eno izmed slabosti nezainteresiranost lokalnega prebivalstva pri oblikovanju skupne 

zgodbe in nerazumevanje njene koristi. Prav tako so izpostavili premalo sodelovanja tako 

med ponudniki kot tudi z drugimi turističnimi destinacijami. Ni enotne znamke, ki bi 

predstavljala celotno projektno območje in vse ponudnike v njem, ki jih je kar nekaj. 

Ponudniki se osredotočajo le na lastno ponudbo. Nastajajo tudi nesoglasja med turističnimi 

ponudniki in lokalnimi podpornimi organizacijami (Projektna skupina Visoke šole za 

hotelirstvo in turizem Bled 2015). 

Pod priložnosti, ki jih vidijo v prihodnosti, pa so člani delovne skupine iz sektorja Gostinska 

ponudba na prvem mestu navedli doživljajske pakete, ki bi povezovali ponudnike različnih 

storitev. Na drugi strani pa je poudarek na večdnevni ponudbi za večjo kritično maso in 

stacionarnih gostih, ki bodo tu ostali dalj časa. Kot eno od priložnosti so navedli tudi 

elektronski sistem ponudb in ponudnikov za večjo prepoznavnost (npr. mobilna aplikacija ali 

destinacijska spletna stran) in boljšo samooskrbo ponudnikov (uporaba in prodaja lastnih 

izdelkov) oziroma večji nabor različnih pridelovalcev in njihovo registracijo (Projektna 

skupina Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled 2015). 

Tudi člani ostalih delovnih skupin (Narava, šport in rekreacija; Trženje, tržna znamka in 

turistični produkti; Dopolnilne turistične dejavnosti, rokodelstvo, umetnostna obrt in kultura) 

so kot eno od slabosti v okviru SWOT analize projektnega območja navedli, da se ponudniki 
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slabo povezujejo: ni celovite povezane ponudbe, šibka komunikacija med deležniki v 

destinaciji, slabo medsebojno poznavanje turističnih in ostalih ponudnikov, pomanjkljivo 

trženje celovite ponudbe v digitalni obliki, ni skupne ponudbe in prodaje lokalnih izdelkov, ni 

izoblikovanih in oglaševanih turističnih produktov, ni podjetja za oblikovanje, trženje in 

izvajanje povezane celovite ponudbe pod krovno tržno znamko Stari vrh. Oblikovane 

pohodniške in kolesarske poti ne omogočajo doživetij, turizem med lokalnim prebivalstvom 

ni prepoznavna gospodarska dejavnost, slabo prepoznane tržne niše za določene ciljne 

skupine, storitve se izvajajo na nivoju društvenih aktivnosti (prostovoljno in omejeno 

profesionalno), ostali ponudniki so neregistrirani (Projektna skupina Visoke šole za 

hotelirstvo in turizem Bled 2015). 

Kot največja prednost v okolju je prepoznavna krovna tržna znamka škofjeloškega območja, 

kar pomeni povezovanje in poenotenje ponudnikov za večje sinergijske, na koncu tudi 

finančne učinke. Člani vseh delovnih skupin pri izdelavi dokumenta Strategija razvoja 

projektnega območja Stari vrh 2014–2020 so prišli do zaključka, da se je potrebno zgledovati 

po primerih dobrih praks v Sloveniji in poiskati zakonske rešitve, tudi s pomočjo 

strokovnjakov na tem področju. 

Ponudniki na podeželju se več ali manj srečujejo z isto težavo – nerazpoznavnostjo med 

potencialnimi kupci oziroma gosti. Zato obstaja ideja o 'povezovalcu', osebi ali skupini ljudi z 

nalogo povezati ponudbo, jo oblikovati v zanimive turistične produkte in programe ter tudi 

tržiti. V sklopu priprave strateškega dokumenta za PO Stari vrh 2014–2020 se je izoblikovala 

potreba, da se na destinaciji vzpostavi t. i. 'dolinski agent', ki bo skrbel za promocijo in 

posredovanje ponudbe območja Stari vrh turistom. Ta koordinator bo zadolžen za promocijo 

celotne destinacije in bo tako skrbel za indirektno promocijo: ozaveščanje deležnikov o 

novostih na destinaciji, skupno promocijo na sejmih in dogodkih, predstavitev na spletu in 

socialnih omrežjih idr. 

Prva izmed razvojnih in trženjskih usmeritev na projektnem območju Stari vrh je mreženje in 

partnerstvo, ki opredeljuje povezovanje deležnikov. Dobra povezava različnih sektorjev 

(gostinsko-nastanitvene, dopolnilne turistične dejavnosti: rokodelstvo, umetnostna obrt in 

kultura in športne-rekreacijske dejavnosti) lahko prinese dobro zgodbo, ki pritegne gosta in ga 

na tem območju zadrži dlje. Temeljno pa je povezovanje z namenom oblikovanja standardov 

poslovanja in zagotavljanja kakovosti produktov in storitev – doživetij (primer: uskladitev 

poteka različnih delavnic znotraj istovrstnih ponudnikov oziroma izvajalcev storitev) 

(Projektna skupina Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled 2015). 

Prireditve so priložnost za promocijo ponudnikov različnih dejavnosti. Prav pri organizaciji in 

izvedbi prireditev gre za težnjo po močnem povezovanju lokalne skupnosti, za veliko 

družbeno odgovornost in korist. Zato je tukaj veliko priložnosti, da se ponudniki tako bolj 

povežejo in ob takih priložnostih povežejo tudi svojo ponudbo (Projektna skupina Visoke šole 

za hotelirstvo in turizem Bled 2015). 
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8 KVALITATIVNA RAZISKAVA 

Metode zbiranja kvalitativnih podatkov so povsem drugačne od kvantitativnih, tako v 

pojmovanju filozofije pristopa kot veščin, ki so nujne za njihovo izvedbo. V nasprotju s 

kvantitativnim pristopom je na tem mestu povsem legitimno spremeniti prvotna vprašanja na 

podlagi novih, dobljenih informacij. Teme, ki smo jih uporabili v zgodnejših intervjujih, je 

dobro, če je le mogoče, preveriti, ko se pojavijo nove zamisli. Nekatere analize namreč 

potekajo, ko se še odvijajo intervjuji. Ta spoznanja nato vključimo v prihodnje intervjuje, da 

bi preverili nastajajoče misli in spoznanja. 

Kvalitativno raziskovanje poteka v skladu z načeli interpretativne paradigme, kar pomeni, da 

daje poudarek proučevanju subjektivnih doživetij posameznika in ugotavljanju pomena, ki ga 

posameznik pripisuje posameznim dogodkom, pri tem pa niso zanemarjeni niti subjektivni 

pogledi raziskovalca na proučevani položaj (Vogrinc 2008). 

Ker je raziskovalec vključen v okolje, lahko razume tisto, kar oseba izraža v obliki 

racionalnega sporočila in svojega govora, pa tudi tisto, kar se v trenutku govora izrazi kot 

posredno. Želje, pričakovanja, interesi, potrebe, osebni pogledi in razmišljanja ljudi, ki 

sodelujejo v raziskavi, naj bi raziskovalcu pomagali do popolnejšega spoznavanja 

proučevanih pojmov. Ob tem se mora raziskovalec zavedati, da tudi on z udeležbo in 

raziskovalnim položajem vpliva na dogajanje, ki ga povezuje (Vodlan 2003). 

Iz ugotovitev empiričnega dela in s pomočjo dognanj teoretičnega dela smo poiskali odgovore 

na zastavljeni raziskovalni vprašanji na začetku naloge. Raziskava pridobljenih podatkov nam 

je pomagala lažje razumeti dinamiko lokalnega turizma ter pričakovanja in ovire pri razvoju, s 

katerim se srečuje lokalno prebivalstvo. Usmeritve, ki smo jih navedli v zaključku naloge, 

lahko prispevalo k vodenju politike oblikovalcev, razvijalcev turizma in organizacij, ki se 

ukvarjajo s konceptualizacijo in ustvarjanjem vrste prepletenih vrednostnih verig. To lahko 

škofjeloški regiji zagotovi pomembne prednosti v konkurenčni industriji. 

8.1 Metode zbiranja podatkov, opis vzorca in omejitve 

Kvalitativno intervjuvanje se osredotoča na posameznikova stališča in način razmišljanja, 

njegov osebni pogled na stvari. Glavni razlog za izvajanje kvalitativnih intervjujev je 

razumeti pomene, ki jih intervjuvanci pripisujejo vprašanjem in okoliščinam v kontekstih, ki 

jih raziskovalec ne strukturira vnaprej. Poudarek je na iskanju vsebine, ki jo nato analiziramo. 

Kvalitativni podatki so lahko bogati in globoki. 

S polstrukturiranim intervjujem, ki je ena izmed oblik kvalitativne analize, smo raziskali 

možnosti nadaljnjega turističnega razvoja in povezovanja lokalnih turističnih ponudnikov na 

podeželju. Z namenskim vzorčenjem smo vsakega udeleženca izbrali s točno določenim 

namenom in z njim ugotavljali trenutno stanje turističnega razvoja na škofjeloškem podeželju 
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ter katere so težave pri povezovanju oziroma sodelovanju med ustvarjalci in lokalnimi 

ponudniki turističnih zgodb in zakaj do njih prihaja. V raziskavo smo vključili posameznike, 

ki imajo o omenjeni tematiki največ informacij in izkušenj. Zanimalo nas je, kakšno je 

stališče intervjuvancev do problematike razvoja turizma na podeželju. Njihove odgovore, 

razmišljanja smo preučili in jih skušali čim bolj pojasniti. Primeri intervjujev so v prilogi 1. 

Uporabili smo pozitivistični pristop, ker je intervju sledil dokaj standardiziranemu seznamu 

vprašanj, ki je dopuščal nekaj fleksibilnosti in omogočal, da smo spoznali konstrukte 

intervjuvanca. Odprta vprašanja so omogočala udeležencem, da so v odgovorih izrazili sami 

sebe, hkrati pa je to dopuščalo razvoj podvprašanj in s tem razvoj debate. Intervju nam 

posreduje znanje in nove ključne poglede. Na intervju lahko gledamo kot na osebno 

interakcijo, ki jo ima raziskovalec z udeležencem intervjuja ali kot izmenjavo znanja. 

Intervjuje smo opravili v drugi polovici julija in v drugi polovici septembra 2015. Intervjuji so 

v povprečju trajali 50 minut, pri čemer je najkrajši pogovor trajal 28 minut in najdaljši eno 

uro in 19 minut. Intervjuvali smo tri različne skupine udeležencev, ki poznajo tematiko iz 

različnih zornih kotih. Odgovorili so na 13 oziroma 14 vprašanj. Vprašalniki so se razlikovali 

glede na proučevano skupino. Vprašalniki so bili pripravljeni vnaprej, saj smo s tem pridobili 

odgovore na točno določena vprašanja. Skupni transkript intervjujev prilagamo v prilogi 2. 

Zaradi majhnega števila turističnih strokovnjakov na tem območju, smo izbrali namenski 

vzorec udeležencev intervjujev in jih razvrstili v tri skupine (turistične organizacije, turistični 

ponudniki, lokalno prebivalstvo). Zastavili smo jim vprašanja, ki se navezujejo na izkušnje in 

poglede na razvoj turizma in trenutne razmere. S tem smo pridobili različna mnenja in stališča 

do obravnavane tematike, izzive in dileme na področju razvoja okolja in lokalnega 

povezovanja v dobro turizma.  

Intervjuje smo izvajali glede na predhodni dogovor z udeleženci na njihovih domačih 

lokacijah. Tako smo intervjuje opravljali v Škofji Loki, v Poljanah nad Škofjo Loko, na 

Starem vrhu, v Gorenji vasi, v Selcih in v Železnikih. Intervjuvali smo tri turistične 

ponudnike, tri turistične organizacije in tri lokalne prebivalce. Tako je Intervjuvanec 1 iz 

Gostišča s penzioni Stari vrh, Intervjuvanec 2 iz Apartmajev Gornik, Intervjuvanec 3 iz 

turistične kmetije Turizem Loka, Intervjuvanec 4 iz lokalne turistične organizacije Turizem 

Škofja Loka, Intervjuvanec 5 iz Javnega zavoda Ratitovec v Železnikih, Intervjuvanec 6 iz  

Razvojne agencije Sora, d. o. o. Lokalne prebivalce pa smo poimenovali z Intervjuvanec 7, 

Intervjuvanec 8 in Intervjuvanec 9. V nadaljevanju bomo udeležence zaradi varovanja 

podatkov navajali samo s temi poimenovanji. 

Pred izvedbo intervjuja smo od udeležencev pridobili ustrezno dovoljenje o primernosti 

vsebine za objavo. Vse intervjuje smo z njihovim strinjanjem tudi posneli za kasnejšo lažjo in 

pravilno interpretacijo pridobljenih podatkov.  
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Odločitev za izbiro namenskega vzorca treh skupin je podkrepljena z mnenjem Onwuegbuzie 

in Leech (2007, 242–245) o ne prevelikem vzorcu v kvalitativni raziskavi. Avtorja hkrati 

priporočata, da naj v primeru triangulacije po skupinah, vsaka podskupina šteje vsaj tri 

intervjuvance. Kot primer navajata triangulacijo treh ravni podskupin, ki naj skupaj kot 

vzorec šteje vsaj devet enot. Podobno vzorčenje opredeljujejo tudi Dimovski idr. (2008, 124), 

ki gradijo kakovostno raziskavo predvsem na podatkih iz maloštevilnih skrbno izbranih 

vzorcev, ki so bistveni za raziskovalni primer. 

Pri izvajanju intervjujev smo se soočili z nekaterimi omejitvami, kot so primanjkovanje časa 

udeležencev, predvsem ponudnikov gostinskih in namestitvenih storitev. Ena izmed omejitev 

je bila tudi pomanjkanje turističnih organizacij na tem mestu oziroma težja dosegljivost 

nekaterih služb, ki se ukvarjajo z razvojem turizma na podeželju. Intervju, ki smo ga izvedli z 

vsakim od intervjuvancev, je bil poglobljen in je zato zahteval kar nekaj spretnosti, znanja in 

raziskovalčevega pozornega poslušanja. Če bi imeli na razpolago več časa z intervjuvanci, bi 

bili mogoče izsledki bolj natančni in bi na koncu lažje izoblikovali splošno mnenje o pričujoči 

tematiki. 

Za metodologijo analize kvalitativnih podatkov je značilna izrazita osebna aktivnost, ki 

zajema veliko mero interpretacije in kreativnosti. Prav zaradi velike vključenosti osebne 

aktivnosti pa je takšno analizo podatkov težko ali morda celo nevarno nedvoumno izraziti. V 

literaturi ni dokončnih pravil za analizo kvalitativnih podatkov, lahko pa najdemo smernice, 

ki nam pri tem pomagajo (Jones 1985, 56, v Vodlan 2003, 75). 

Analiza vsebine 

Bryman (2008, 274) poudarja iskanje tem in kod (pojmov) kot bistvo kvalitativne analize v 

gradivu. Osrednji del kvalitativne analize gradiva je namreč kodiranje, ki pomeni 

interpretacijo analiziranega besedila oziroma določanje pomena (ključnih besed, pojmov, kod) 

posameznim delom besedila (Bryman 2008, 274). 

Zaradi majhnega obsega podatkov za izvedbo analize nismo uporabili računalniških orodij, 

ampak smo podčrtavanje in večkratno branje. Enak pristop svetujejo tudi Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe (2005, 162), ki pravijo, da majhen niz podatkov (manj kot 20 izvedenih 

intervjujev) bolje razumemo in analiziramo s starejšimi metodami podčrtavanja z večbarvnimi 

flumastri in pazljivim branjem na zaslonu ali papirju. 

Roblek (2008, 56) kot glavno značilnost načina preoblikovanja podatkov v vsebinske sklope 

(analiza vsebine) opredeljuje oblikovanje zbirke kategorij, v katere uvrščamo pomene 

dobljenih podatkov glede na vsebinski pomen kod. 
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8.2 Interpretacija podatkov 

Postopek kvalitativne vsebinske analize, ki smo jo izvedli v empiričnem delu magistrske 

naloge, v grobem delimo na šest korakov: (1) urejanje gradiva, (2) določitev enot kodiranja, 

(3) odprto kodiranje, (4) izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, (5) odnosno 

kodiranje in (6) oblikovanje končne teoretične formulacije (Mesec 1998, 75). Poglavitni cilj 

kvalitativne vsebinske analize je bil oblikovanje konceptov in interpretacija kvalitativnih 

podatkov, ki se bere kot pripoved o pojavu oziroma predmetu proučevanja.  

Našo interpretacijo podatkov ali utemeljeno teorijo o možnostih razvoja podeželskega turizma 

in povezovanja lokalnega prebivalstva sestavljajo trije temeljni elementi: pojmi,
1
 kategorije

2
 

in sodbe
3
 ali trditve. V določenih delih smo utemeljeno teorijo podkrepili tudi s citati 

intervjuvancev. Citatov smo se posluževali v primerih, ko smo želeli dodatno podkrepiti naše 

ugotovitve ali sodbe.  

Interpretacijo podatkov ali utemeljeno teorijo smo oblikovali tako, da smo kategorije, 

oblikovane v procesu kvalitativne vsebinske analize, med seboj povezali in odnose med njimi 

prikazali znotraj sheme ali modela prepoznavanja potenciala rasti turizma na podeželju (glej 

Slika 1). Glaser in Strauss (1967) imenujeta ta postopek »selektivno kodiranje«, ko se 

oblikovane kategorije primerja med seboj in se jih razporedi v domnevne odnose. Rezultat 

selektivnega kodiranja je model prepoznavanja potenciala rasti turizma na podeželju, s 

katerim bomo odgovorili tudi na raziskovalni vprašanji: (1) kakšno je stanje razvoja turizma 

na škofjeloškem podeželju in (2) katere so težave pri povezovanju med turističnimi 

organizacijami in lokalnimi ponudniki turističnih zgodb in zakaj do njih prihaja.  

Prvi del modela prepoznavanja potenciala rasti turizma na podeželju predstavljajo vzročni 

pogoji, ki vodijo do osrednjega pojava. V tem delu je zajet posnetek trenutnega stanja turizma 

na škofjeloškem podeželju. Predvsem so izpostavljeni tipi turistov in aktivnosti, ki so turistom 

ponujene, ter vsesplošne koristi podeželskega turizma. Drugi del modela se nanaša na pojav – 

možnosti razvoja turizma na škofjeloškem podeželju, ki je osrednja kategorija modela 

prepoznavanja potenciala rasti turizma na podeželju. Vse ostale kategorije se navezujejo na to 

osrednjo kategorijo. V tem segmentu se podatki osrediščajo na spodbudne in zaviralne 

dejavnike ter prepoznavanje potencialov za prosperacijo podeželskega turizma. Tretji del 

modela pa predstavlja (širši) kontekst ali identifikacijo ključnih akterjev in nujnih ukrepov, ki 

bi izboljšali stanje podeželskega turizma. V zadnjem delu modela so predstavljene možnosti 

(in ovire) za krepitev medsebojnega sodelovanja turističnih ponudnikov, turističnih 

organizacij in lokalnega prebivalstva v kontekstu spodbujanja razvoja podeželskega turizma.  
                                                 
1 Osnovna enota analize so pojmi; teorija je zgrajena iz njih  in ne iz podatkov samih po sebi (Mesec 1998, 74). 
2 Kategorije so na višji ravni in bolj abstraktne kot pojmi, ki jih predstavljajo. Ustvarimo jih v istem analitičnem procesu, v 

katerem primerjamo podobnosti in razlike, kot pri oblikovanju pojmov na nižjih ravneh. Kategorije so »vogelni kamni« 
nastajajoče teorije. So sredstvo, s katerim lahko povežemo teorijo (Strauss in Corbin 1990, 7, v Mesec 1998, 74). 
3 Sodbe trdijo o posplošenih odnosih med določeno kategorijo in njenimi pojmi in med različnimi kategorijami (Mesec 1998, 
75). 
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Utemeljena teorija stremi k predstavitvi stališč tako turističnih organizacij kot tudi lokalnih 

ponudnikov in lokalnega prebivalstva glede možnosti razvoja turizma na škofjeloškem 

območju, s poudarkom na možnostih sodelovanja oziroma mreženja ključnih akterjev.  

8.2.1 Stanje razvoja turizma na škofjeloškem podeželju  

Intervjuvanec (lokalni prebivalec) ugotavlja, da bodo v prihodnosti za razvoj škofjeloškega 

podeželja pomembne tri skupine turistov: (1) šole in z njimi povezane turistične aktivnosti, 

kot je npr. šola v naravi ali predstavitev ročno obrtniških opravil ter pridelovanja živil; (2) 

strokovna ali družabna društva in (3) prehodni gostje, ki se na škofjeloškem podeželju 

zadržijo dan ali dva. Obisk podeželja je prehodnim gostom le začasen postanek na njihovi 

večdnevni poti do končnega cilja, ki je običajno hrvaška obala. 

Intervjuvanci ugotavljajo, da so za obisk škofjeloškega podeželja ključni tri razlogi: (1) 

ugodna cena namestitve, (2) dobra izhodiščna točka oziroma dobra geografska pozicija za 

obisk pomembnih turističnih znamenitosti (Bled, Postojnska jama, dolina Soče, Bohinj, 

Rakov Škocjan, ipd.) in (3) možnost umika iz mestnega vrveža. Slednje se, po mnenju 

intervjuvanca, nanaša na spoznanje, da si gostje z obiskom škofjeloškega podeželja želijo 

umiritve oziroma sprostitve v naravi. Gostje se sproščajo tudi z rekreativnimi športnimi 

aktivnostmi. Intervjuvanci kot najpogostejše športne aktivnosti navajajo kolesarstvo in 

pohodništvo. Nenazadnje je podeželski turizem za turiste zanimiv tudi z vidika spoznavanja 

in okušanja domače (tradicionalne) kulinarike.  

Turizem na škofjeloškem podeželju ima, po mnenju večine intervjuvancev, neposredne koristi 

za lokalne turistične ponudnike. Posredne koristi ob spodbujanju razvoja podeželskega 

turizma pa zaznavajo občina (z zmanjševanjem brezposelnosti) in turistične organizacije ter 

prostovoljna društva (s prepoznavnostjo v širšem okolju). Izkupiček koristi pa je, po mnenju 

intervjuvancev, v veliki meri pogojen s samoiniciativnostjo in motivacijo turističnih akterjev 

pri krepitvi kakovostnih turističnih storitev.  

Turistični ponudniki, turistične organizacije in lokalno prebivalstvo turistom na škofjeloškem 

podeželju ponujajo raznovrstne aktivnosti, kot so: (1) smučanje, (2) panoramska vožnja s šest-

sedežnico, (3) pohodništvo, (4) izposoja koles in kolesarjenje, (5) wellness, (6) organizacija 

krajših izletov, (7) prevozi gostov ter (8) organizacija tematskih dogodkov ali prireditev (Dan 

oglarjev in kuhanje kope, kresovanje, Rovtarski bal oziroma smučanje na tradicionalen 

način). Turistični ponudniki, ki so sodelovali v raziskavi, izpostavljajo, da skušajo z majhnimi 

finančnimi vložki oblikovati zelo pestro turistično ponudbo glede na naravne danosti v okolju.  
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8.2.2 Možnosti razvoja turizma na škofjeloškem podeželju 

Po mnenju intervjuvancev ima škofjeloško podeželje konglomerat spodbudnih dejavnikov za 

krepitev nadaljnjega razvoja podeželskega turizma. Večina intervjuvancev opozarja, da je (1) 

kakovost ponudbe in izdelkov zrasla, kar je posledica (2) večje konkurence med turističnimi 

ponudniki na škofjeloškem podeželju. Prav tako se je, po ocenah intervjuvancev, (3) povečalo 

število tehnično ustrezno opremljenih nastanitev. Pri tem intervjuvanec ugotavlja, da sta 

povečano povpraševanje oziroma večja zasedenost nastanitvenih kapacitet in dvig kakovosti 

izdelkov oziroma storitev v vzajemnem odnosu.  

Med spodbudnimi dejavniki razvoja podeželskega turizma intervjuvanci prepoznavajo tudi 

(4) pomembnost nenehnega povezovanja oziroma mreženja med turističnimi akterji. Po 

izkušnjah intervjuvancev je najbolj enostavna oblika povezovanja turističnih ponudnikov 

skozi informiranje gostov o raznovrstni turistični ponudbi, ki jo ponujajo različni turistični 

ponudniki. Intervjuvanci menijo, da naj bi se turist zadržal dalj časa na škofjeloškem 

podeželju, če bo imel pestro ponudbo aktivnosti, ki mu jo bodo predstavili ali ponudili 

različni akterji. Pri takšnem neposrednem sodelovanju ni potrebnega posrednika (npr. 

turistične organizacije ali društva), ki bi turistične ponudnike spodbujal k medsebojnemu 

povezovanju. Poleg omenjene oblike sodelovanja pa obstajajo, po mnenju intervjuvancev, 

tudi bolj posredne oblike povezovanja turističnih ponudnikov. Med slednje intervjuvanci 

umeščajo povezovanje na ravni turističnih organizacij. Takšno povezovanje je bolj usmerjeno 

v oblikovanje destinacijskih povezav kot povezav med posameznimi turističnimi ponudniki. 

Povezovanje na ravni turističnih organizacij je podprto tudi s promocijskim materialom, kot 

so turistični katalogi in izdelava spletnih strani.  

Spodbudni dejavnik razvoja podeželskega turizma je, po mnenju večine intervjuvancev, tudi 

(5) naklonjenost občinske oblasti kulturi in turistični dejavnosti. Naklonjenost občinske 

oblasti se odraža skozi (6) nekatere investicije v turistično infrastrukturo in (7) oblikovanje 

strategije razvoja škofjeloškega podeželskega turizma. Zelo močan vpliv na rast podeželskega 

turizma naj bi, po oceni intervjuvanca, imeli (8) razvojni programi, ki so usmerjali nadaljnje 

ukrepe in projekte na področju razvoja podeželskega turizma. »Iz razvojnih programov se je 

razvila turistična infrastruktura, komunalna infrastruktura na podeželju, nove dejavnosti, 

investicije v osnovne in dodatne dejavnosti na kmetijah.« (Intervjuvanec 6) 

Vsi intervjuvanci pritrjujejo ugotovitvi, da je na rast škofjeloškega podeželskega turizma 

vplivalo povečano število obiskov, boljša turistična infrastruktura, intenzivnejše promocijske 

aktivnosti, večje število turističnih ponudnikov in pestrejša ponudba. Predvsem pa naj bi na 

rast podeželskega turizma vplivala agilnost in samoiniciativnost turističnih ponudnikov pri 

promociji lastne turistične ponudbe. V tem kontekstu je znatnega pomena spretnost turističnih 

ponudnikov glede uporabe sodobne komunikacijske tehnologije s poudarkom na izkoriščanju 

možnosti, ki jih ponudnikom ponujajo spletni rezervacijski sistemi.  
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Poleg spodbudnih dejavnikov rasti pa se turistični ponudniki in turistične organizacije kot tudi 

lokalno prebivalstvo na škofjeloškem območju soočajo tudi s številnimi dejavniki, ki zavirajo 

rast škofjeloškega podeželskega turizma. Najpogosteje so intervjuvanci kot oteževalno 

okoliščino pri spodbujanju razvoja podeželskega turizma omenjali (1) slabo infrastrukturo. 

Gre za težave, vezane na slabe cestne povezave ali slabo (ali sploh ne) vzdrževane cestne 

povezave ali pomanjkljivo katastrsko vrisane prometne ceste. Poleg slabših medkrajevnih 

cestnih povezav se težave, po izkušnjah intervjuvancev, pojavljajo tudi zaradi pomanjkljivih 

in neenotnih usmerjevalnih tabel (do turističnih ponudnikov). Intervjuvanec posledice slabe 

prometne infrastrukture pojasni: »… zato se veliko turistov vozi po neasfaltiranih cestah, ko 

jih GPS naprave vodijo po najkrajših poteh in zaobidejo naše kraje« (Intervjuvanec 5). V 

kontekstu infrastrukturnih povezav se omenja tudi pomanjkanje trasiranih nižinskih 

kolesarskih poti po obeh škofjeloških dolinah, tako do Visokega na Poljanskem kot tudi do 

Železnikov na Selškem.  

Drugi zaviralni dejavnik rasti škofjeloškega podeželskega turizma naj bi bilo, po mnenju 

intervjuvancev, (2) pomanjkanje enotne regijske ali območne promocijske oznake. 

Intervjuvanci kot primer dobre prakse poenotenja oznak turističnih ponudnikov navajajo 

občino Gorenja vas-Poljane ali Kärnten na Koroškem.  

Rast škofjeloškega podeželskega turizma se naj bi, po mnenju intervjuvanca, okrepila tudi z 

opustitvijo (3) »starih konceptov in načinov poslovanja, ki so včasih učinkovali in prinašali 

cele avtobuse gostov …« (Intervjuvanec 2). Pri tem intervjuvanca ugotavljata, da imajo 

nekatere turistične kmetije v svoji ponudbi samo šole v naravi oziroma so njihova ciljna 

skupina (zgolj) šolarji. Stagnacijo nekaterih turističnih ponudnikov intervjuvanec opiše: 

»Določene kmetije so ostale na mestu, to so predvsem kmetije s šolskim turizmom, ki ne 

uvajajo nobenih novosti v svojo ponudbo in nimajo poletne sezone.« (Intervjuvanec 6) V sled 

temu intervjuvanci ugotavljajo, da bi morala »starejša garnitura« (Intervjuvanec 4) turističnih 

ponudnikov, »ki so zaspali na lovorikah« (Intervjuvanec 2), svojo ponudbo dopolniti in 

prilagoditi. Pri dopolnjevanju ponudbe naj bi turistični ponudniki upoštevali tako letne čase 

kot tudi želje in pričakovanja različnih tipov gostov. Intervjuvanci ugotavljajo, da je 

dopolnjevanje turistične ponudbe na škofjeloškem podeželju možno s ponudbo vodnih 

aktivnosti (npr. kajakaštvo), kolesarskega poligona, letnega sankališča, vzletišča za padalce in 

z izgradnjo prostorov, ki bi bili predvsem namenjeni otrokom in mladostnikom.  

Zaviralni dejavnik razvoja škofjeloškega podeželskega turizma je tudi (4) visoka zaposljivost 

lokalnega prebivalstva v industrijski panogi. Posledično temu je, po mnenju intervjuvanca, 

med lokalnim prebivalstvom »manj posluha za turizem /…/ tudi zanimanje za razvoj 

turističnih dejavnosti je manjše« (Intervjuvanec 5). K temu intervjuvanci dodajajo, da je 

podporno okolje (turistične organizacije, občinske službe) s svetovalnimi dejavnostmi 

podhranjeno. Podpora je, po mnenju intervjuvancev, pomanjkljiva zaradi nezadostnega 

(strokovnega) znanja in nepoznavanja obstoječih možnosti razvoja kot tudi zaradi kadrovske 
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in časovne podhranjenosti podpornih akterjev. Nenazadnje ima tovrstno okolje posledice na 

(nizko) (ne)zavedanje ali prepoznavanje lokalnega prebivalstva in turističnih ponudnikov 

glede potencialnih koristi podeželskega turizma.  

Med izpostavljenimi zaviralnimi dejavniki razvoja podeželskega turizma je, po našem 

mnenju, (5) negativna publiciteta dobrih praks turističnih ponudnikov. Intervjuvanec 

izpostavlja, da so nekateri turistični ponudniki »pridni, zagnani in vložijo veliko dela v razvoj, 

dogajanje v samem kraju. O njih pa se nato negativno govori, da se hočejo samo izpostavljati. 

Le-to zatira ljudi, ki imajo ideje, ki hočejo kaj izpeljati, pa ne zberejo dovolj poguma« 

(Intervjuvanec 8).  

Problem razvoja podeželskega turizma so tudi (6) velike finančne investicije v turističnih 

dejavnostih (npr. gostinstvo, nastanitve). Od finančnih investicij pa je, po mnenju 

intervjuvancev, odvisen interes lokalnega prebivalstva za razvoj turističnih dejavnosti na 

podeželju in posledično tudi povezovanje med turističnimi ponudniki. Problem, ki ga 

intervjuvanci vidijo pri povezovanju turističnih ponudnikov, je (7) zavist v smislu, da »sosed 

ne privošči uspeha svojemu sosedu in če bo imel sosed polno zasedenost, gosta ne bo poslal k 

drugemu turističnemu ponudniku v okolju« (Intervjuvanec 4). Neodzivnost ali 

nepripravljenost po intenzivnejšem  sodelovanju med turističnimi ponudniki zaznavajo tudi 

intervjuvanci zaposleni v turističnih organizacijah. Ugotavljajo, da s strani turističnih 

ponudnikov pogosto ni odziva, ko jih turistične organizacije povabijo k oblikovanju skupnih 

(regijskih) turističnih paketov.    

Problem podeželskega turizma je tudi uvid, da kakovostno opravljanje turistične ponudbe od 

ponudnikov (vedno bolj) zahteva (8) interdisciplinarna znanja. Intervjuvanci opozarjajo, da 

mora turistični ponudnik pri opravljanju svojega dela posedovati znanja tako s področja 

zakonodaje in inšpekcijskih določil kot tudi znanja tujih jezikov in ustrezne verbalne ali pisne 

komunikacije s (potencialnim) gostom ter (vedno bolj) znanja iz uporabe informacijske 

tehnologije. Intervjuvanci ugotavljajo, da veliko lokalnih turističnih ponudnikov nima ne 

znanja in ne financ, da bi lahko oživeli svojo dejavnost. Rešitev intervjuvanci vidijo v 

medsebojnem povezovanju lokalnih ponudnikov in v razširitvi lastne ponudbe z izdelki 

drugih turističnih ponudnikov.  

8.2.3 Ocenitev in prepoznavanje potenciala za razvoj turizma na škofjeloškem podeželju 

Potenciali za razvoj turizma na škofjeloškem podeželju, po oceni vseh intervjuvancev, 

obstajajo in izhajajo tako iz spodbudnih kot tudi zaviralnih dejavnikov. Spodbudni dejavniki, 

ki jih intervjuvanci zaznavajo kot morebitne vzvode za izboljšanje turistične ponudbe na 

škofjeloškem podeželju in bi jih bilo potrebno še dodatno okrepiti, so: (1) povečanje 

namestitvenih kapacitet, ki so skladne s potrebami sodobnega gosta in turistične ponudbe, (2) 

povezovanje oziroma mreženje turističnih akterjev in (3) (samo)promocija.  
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Okrepitev turistične ponudbe na škofjeloškem podeželju naj bi bila, po mnenju 

intervjuvancev, usmerjena tudi v poletno smučarsko sezono. Kot primer dobre prakse 

intervjuvanci navajajo Kranjsko Goro, ki smučarsko infrastrukturo (sedežnice) v poletnih 

mesecih izkoriščajo za potrebe kolesarjev in pohodnikov. Intervjuvanci ugotavljajo, da bi 

lahko na škofjeloškem podeželju razvili kolesarski park oziroma organizirali programe 

kolesarskih poti, ki bi trajali od tri do šest dni. Prav tako bi lahko okrepili gostinsko ponudbo, 

s poudarkom na tradicionalni kulinariki z ekološko pridelanimi živili. Pestrejša turistična 

ponudba naj bi temeljila predvsem na intenzivnejšem doživljanju gosta bodisi glede hrane 

bodisi kulturnih ali športnih aktivnostih.  

Intervjuvanci se zavedajo dejstva, da je škofjeloška regija s turističnimi ponudniki premajhna 

za bliskovit razvoj podeželskega turizma. Zato pri širitvi ponudbe stremijo k vključevanju 

večjega števila turističnih ponudnikov iz bližnjih krajev (Idrija, Tolmin, Cerkno) oziroma k 

»seznanitvi vseh turističnih ponudnikov med seboj« (Intervjuvanec 8). Intervjuvanec poudari, 

da »povezovanje ne bi smelo biti več vprašanje« (Intervjuvanec 9). Pomembno naj bi bilo 

izobraževanje in pridobivanje znanja lokalnih ponudnikov, da bi lahko sledili usmeritvam 

oziroma svetovnim trendom (podeželskega) turizma.  

Promocija škofjeloškega podeželja se lahko izvaja tako s strani turističnih organizacij, ki naj 

bi skrbele za promocijo oziroma trženje celotnega škofjeloškega podeželja in prepoznavnost 

le-tega v tujini, kot tudi s strani samih turističnih ponudnikov, ki naj bi znali tržiti svojo 

ponudbo in izdelke in si na ta način pridobivali (vedno več) gostov. Turistični ponudniki, ki 

so sodelovali v raziskavi, so omenili, da so včasih svojo ponudbo oglaševali v tradicionalnih 

medijih (radio in časopisi), danes pa se pri oglaševanju poslužujejo sodobne komunikacijske 

tehnologije, ki prinaša večje koristi. Zato nekateri intervjuvanci svojo ponudbo oglašujejo na 

rezervacijskih spletnih sistemih, lastnih spletnih straneh ali s prisotnostjo na družabnih 

omrežjih. Kot primer dobre prakse oglaševanja s pomočjo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije navede intervjuvanec: »Pred časom smo naredili spletno akcijo (AdWords) v 

obliki 6-dnevnih počitnic za motoriste. Akcija je bila zelo uspešna, napolnili smo tri 

apartmaje za celi teden /…/ Ista skupina gostov se sedaj redno pojavlja v sezoni, vsako poletje 

imamo nekaj skupin motoristov« (Intervjuvanec 2). Intervjuvanec ugotavlja, da v kolikor bi 

turistični ponudniki s pestrejšo turistično ponudbo postali prepoznavni in bi število nočitev 

gostov naraščala, bi s tem najverjetneje spodbudili še ostale (potencialne) ponudnike, da bi se 

odločili za vključitev v turistično dejavnost. Še vedno pa je, po izkušnjah intervjuvancev, 

največji promocijski učinek dobro priporočilo. 

Zaviralni dejavniki, ki so lahko ob primernem načinu reševanja ali eliminaciji potenciali 

razvoja ali rasti škofjeloškega podeželskega turizma, so s strani intervjuvancev prepoznani v: 

(1) izboljšanju infrastrukture, (2) oblikovanju enotne regijske (promocijske) oznake ki je, po 

mnenju intervjuvancev, nujni predpogoj za uspešno naslavljanje potencialnih gostov in (3) 

izobraževanju turističnih ponudnikov ter (in najtežavnejše) (4) spreminjanju odnosa lokalnega 
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prebivalstva do podeželskega turizma. Spremembe odnosa lokalnega prebivalstva do 

podeželskega turizma naj bi bile usmerjene v podporo razvoja novih dejavnosti (brez zavisti) 

in omogočanje priložnosti tujih investitorjev v škofjeloški podeželski turizem.  

Glede investicij v prometno infrastrukturo vsi intervjuvanci izpostavljajo nujnost izboljšanja 

prometnih povezav med podeželskimi in mestnimi kraji kot tudi enotnost usmeritvenih 

(prometnih) tabel. Investicije v turistično infrastrukturo pa se nanašajo predvsem na izgradnjo 

hotela ali večjo namestitveno razpoložljivost na podeželju, saj trenutno turistični ponudniki na 

škofjeloškem podeželju nimajo »enega namestitvenega obrata, ki bi sprejel cel avtobus ljudi« 

(Intervjuvanec 9).  

Intervjuvanci razumejo, da se je posameznim turističnim ponudnikom težko lotiti turistične 

dejavnosti zaradi visokih finančnih investicij v infrastrukturo kot tudi promocijo. Začetne 

težave se turističnim ponudnikom pojavljajo tudi zaradi nujnosti obvladovanja raznovrstnih 

znanj in spretnosti kot tudi nenehne dosegljivosti gostom. Zato intervjuvanci ugotavljajo, da 

bi bil nujen razmislek o načinih opolnomočenja turističnih ponudnikov z nujno potrebnimi 

znanji.  

Spodbujanje razvoja škofjeloškega podeželskega turizma je, po mnenju intervjuvancev, 

mogoče tudi z boljšim oskrbovanjem (in krepitvijo zavedanja pomena) lokalnih znamenitosti. 

Intervjuvanci ocenjujejo, da je na škofjeloškem območju veliko nepoznanih, a potencialno 

zanimivih etnoloških znamenitosti (npr. poti iz rimskih časov). Prav tako je na škofjeloškem 

območju veliko lepo urejenih in oskrbovanih cerkev z bogato sakralno dediščino. Slednje je 

lahko, po mnenju intervjuvancev, potencial za razvoj romarskega turizma. Potencial za 

filmski turizem se nahaja tudi na kmetiji Pr’Jejlarji oziroma na lokaciji, kjer je bil sneman 

film Cvetje v jeseni. Kulturni (ali literarni) turizem bi se lahko okrepil z večjo 

prepoznavnostjo Tavčarjeve dediščine na Visokem. Nenazadnje sta lahko tudi Loški grad in 

različni načini prikazovanja življenja v preteklosti izhodiščni točki za spodbujanje razvoja 

zgodovinskega turizma na škofjeloškem območju.  

Turistične organizacije skrbijo za ohranitev in vzdrževanje naravnih znamenitosti in kulturne 

dediščine kraja na način, da opominjajo pristojne občinske organe (oddelek za okolje in 

prostor) na zaznane pereče težave oziroma nujnost popravil. Med najpogosteje zaznanimi so 

slabo označene poti (npr. na Loški grad). Loško kolesarsko pot pa turistična organizacija 

vzdržuje sama. Enkrat letno se pregledajo obstoječe ali dodajo nove usmeritvene table in 

kontrolne točke.  

V kolikor bi turistični akterji na škofjeloškem podeželju želeli izkoristiti obstoječe potenciale 

razvoja, bi morali v prihodnje, po mnenju intervjuvancev, prepoznati ključne odločevalce, ki 

bodo pripravljeni realizirati obstoječe projekte (npr. kolesarski poligon) in strategije razvoja 

podeželskega turizma. Težava, ki se pojavlja, je po oceni intervjuvancev ta, da se projekti in 

strategije ne izvajajo. Zato intervjuvanci predlagajo, da se turistični akterji sprva osredotočijo 
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na »osnovne stvari«, kot so: promocija (obstoječih) projektov in določitev skupne regijske 

turistične oznake ter zagotovitev finančnih resursov za izgradnjo turistične infrastrukture. 

Omenjeno pa naj bi se naslavljalo sočasno z intenziteto medsebojnega povezovanja in 

sodelovanja turističnih akterjev (ponudnikov in organizacij) in lokalnega prebivalstva ter s 

tem »spremeniti splošno vzdušje in s tem povečati pripadnost okolju. To vpliva posredno na 

obiskovalce, ki to začutijo in imajo potem večjo željo po obisku« (Intervjuvanec 1). Večina 

intervjuvancev izpostavlja, da je odgovornost za izvajanje projektov in strategij, kot tudi 

okrepitve sodelovanja med turistični akterji, hierarhično porazdeljena. Odgovornost, po 

mnenju intervjuvancev, poteka od sodelovanja pristojnih državnih in občinskih oblasti do 

razvojnih institucij in nenazadnje do lokalnih turističnih ponudnikov. Občinska oblast bi 

morala znati v pobudah lokalnega prebivalstva in turističnih ponudnikov prepoznati 

potencial(e) za razvoj turističnih projektov in jim nuditi (finančno) pomoč in podporo. 

Intervjuvanci opozarjajo, da je potrebno doseči kritično maso aktivnih turističnih ponudnikov 

na način, da se »ljudi opogumi, da začnejo s turističnimi projekti in dejavnostmi« 

(Intervjuvanec 3) oziroma »da se začne delati z ljudmi, ki so zainteresirani za nadaljnji razvoj 

podeželja. Da se skozi različne projekte motivira ponudnike k vključenosti in sodelovanju, da 

se zavedajo njihove lastne koristi pri tem.« (Intervjuvanec 5) Pri tem intervjuvanec izpostavi, 

da lokalni turistični ponudniki ne bi smeli zgolj čakali na pobude in podporo občinske oblasti, 

temveč da so tudi samoiniciativni pri oblikovanju (skupne) turistične ponudbe na 

škofjeloškem podeželju. Aktivnosti naj bi potekale na vseh nivojih v formalnih kot tudi 

neformalnih oblikah sodelovanja.  

Čeprav je odgovornost za razvoj podeželskega turizma, po mnenju intervjuvancev, 

hierarhično porazdeljena, je ključni pobudnik za rast podeželskega turizma viden v lokalnih 

turističnih ponudnikih. Intervjuvanci povedo: »Bistvo je v malih ponudnikih, ki pričnejo z 

gibanjem turizma v pravo smer in poganjajo stvari naprej« (Intervjuvanec 7) in »glavni smo 

ljudje s tem, da pokažemo interes, željo in pripravljenost za sodelovanje v različnih projektih« 

(Intervjuvanec 8). Turistični ponudniki, ki so sodelovali v raziskavi, se trudijo oziroma so 

motivirani, da bi izboljšali trenutno stanje (ponudbe) podeželskega turizma in da bi 

zadovoljili svoje goste s preprosto in avtentično ponudbo prvinske narave. Turistični 

ponudniki pri razvoju podeželskega turizma izvajajo aktivnosti, ki nimajo velikih finančnih 

vložkov. Njihov doprinos se kaže tudi skozi čas in ideje, ki jih namenjajo razvoju turizma.  

Možnosti vpliva turističnih organizacij na razvoj podeželskega turizma so po mnenju 

intervjuvancev, v primerjavi z vplivom turističnih ponudnikov, omejene od razpoložljivih 

občinskih sredstev in naklonjenosti občinskih akterjev. Intervjuvanci povedo, da turistične 

organizacije lahko s pravimi argumenti predlagajo priložnosti za razvoj turističnega podeželja 

občinskim oblastem, vendar sočasno izpostavijo, da se nekatere odločitve sprejmejo brez 

njihovega vedenja. Na razvoj podeželskega turizma lahko turistične organizacije neposredno 

vplivajo z organizacijo dogodkov in s podporo ponudnikov na podeželju.  
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Lokalni prebivalci, ki so sodelovali v raziskavi ocenjujejo, da imajo možnosti vpliva na razvoj 

ali rast podeželskega turizma v njihovem okolju. Njihov vpliv je osredotočen ali omejen na 

»znanilce nujnih sprememb« z izpostavljanjem problemov oziroma ovir pri razvoju 

podeželskega turizma pristojnim oblastem. Prav tako je vpliv lokalnega prebivalstva vezan na 

spodbujanje turističnih akterjev k povezovanju. Predvsem pa imajo vpliv tisti, ki so 

»pripravljeni kaj narediti v lokalnem okolju za skupno dobro, ki so opaženi, ki se povezujejo. 

Ti ljudje so nato povabljeni k sodelovanju …« (Intervjuvanec 8) pri organizaciji prireditev ali 

srečanj.  

8.2.4 Možnosti sodelovanja in povezovanja med turističnimi akterji  

V vrhuncih turistične sezone, ki jih intervjuvanci umeščajo v zimsko obdobje, je povezovanje 

med turističnimi ponudniki neproblematično. Povezovanje med (1) turističnimi ponudniki je 

predvsem vezano na razporejanje in zagotavljanje nastanitve gostom, saj posamezni turistični 

ponudniki (v zimski sezoni) ne premorejo dovolj nočitvenih kapacitet, da bi sprejeli vse 

najavljene goste. Prav tako se turistični ponudniki povezujejo (2) s turističnimi društvi pri 

izvedbi dodatnih aktivnosti na podeželju in (3) s smučiščem Stari vrh v zvezi s paketno 

ponudbo smučišča. Pri tem intervjuvanci opozorijo, da nimajo želenega vpliva na delovanje 

smučišča, predvsem v kontekstu (boljše) promocije in oblikovanja (boljše) spletne strani ter 

poenotenega rezervacijskega sistema. Intervjuvanci povedo, da spletna stran smučišča v 

zimski sezoni ni vedno delovala na vseh spletnih platformah, kar pa je za poslovno uspešnost 

turističnih ponudnikov v (ne)posrednem okolju ključno. Po ocenah intervjuvancev naj bi kar 

80 % rezervacij izviralo iz spletne strani smučišča. Informacijska podpora podeželskega 

turizma zaostaja tudi zaradi neprisotnosti na družabnih omrežjih. H krepitvi sodelovanja med 

turističnimi ponudniki in smučiščem pa ne pripomore tudi način poslovanja smučišča, ki je 

»vsako leto izpostavljeno kakšnim aferam« (Intervjuvanec 2). Lokalni ponudniki ugotavljajo, 

da je bila paketna ponudba v sodelovanju s smučiščem v pretekli sezoni zelo uspešna, vendar 

s strani smučišča lokalni ponudniki niso prejeli povratnih informacij glede uspešnosti prodaje 

paketne ponudbe, ki pa je ključna za načrtovanje poslovanja v prihodnje.  

Sodelovanje skušajo turistični akterji okrepiti s pripravo izobraževanj in usposabljanj 

turističnih ponudnikov, pa tudi z organizacijo ekskurzij z ogledom primerov dobrih praks, ki 

temeljijo na uspešnih povezovanjih turističnih ponudnikov.  

Sodelovanje med turističnimi ponudniki in turističnimi organizacijami temelji predvsem na 

svetovanju. Turistične organizacije nudijo turističnim ponudnikom pomoč in svetovanje glede 

zakonskih določil, oblik in načinov zavarovanja, pogojev za registracijo in pridobivanja 

(nepovratnih) finančnih sredstev ter načinov oglaševanja turistične ponudbe. Turistični 

ponudniki se na turistične organizacije obračajo tudi za pridobivanje promocijskega materiala 

ali pa ga v turistične organizacije prinesejo sami. Turistični ponudniki na ta način informirajo 

turistične organizacije o novostih v svoji ponudbi in te novosti organizacije posredujejo 
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obiskovalcem. Turistične organizacije sodelujejo s turističnimi ponudniki tudi pri organizaciji 

tržnic kmetijskih pridelkov in izdelkov. Predstavniki turističnih organizacij, ki so sodelovali v 

raziskavi, so na eni strani opozorili na pomanjkanje zanimanja turističnih ponudnikov glede 

nadaljnjih projektov razvoja podeželskega turizma, na drugi strani pa so intervjuvanci 

izpostavili željo ponudnikov po ureditvi označenosti krajev.  

Vloga in vključenost turističnih organizacij pri turističnem razvoju podeželja je vezana na 

skrb za razvoj in promocijo celotnega območja vseh štirih občin (Škofja Loka, Gorenja vas-

Poljane, Železniki, Žiri). Pri svojem delu turistične organizacije spodbujajo podeželski 

turizem z: (1) vključevanjem v svoje programe kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi (npr. 

sirarne, predelava sadja, peka kruha ipd.); (2) organizacijo ogledov in degustacij živil na teh 

kmetijah ali prikazom obrti; (3) razvojem produktov na podeželju (pohodniške, kolesarske in 

tematske poti); (4) nadgradnjo obstoječih projektov (npr. Okusi loškega podeželja v letu 

2016); (5) povezovanjem turističnih akterjev (društev) pri organizaciji prireditev; (6)  

sodelovanjem pri oblikovanju Strategije turizma za škofjeloško območje; (7) oskrbovanjem 

turističnih ponudnikov s propagandnim materialom. Predstavniki turističnih organizacij 

opozorijo, da so turistične organizacije zgolj promotorji in podporni akter pri razvoju 

podeželskega turizma. Ključni nosilec sprememb oziroma napredka naj bi bili, po mnenju 

vprašanih predstavnikov turističnih organizacij, aktivna turistična društva in preko njih tudi 

posamezni turistični ponudniki.  

Turistični ponudniki, ki so sodelovali v raziskavi, pa povedo, da je najbolj učinkovita 

promocija njihove ponudbe priporočilo gosta in da se le redko zgodi, da bi dobili gosta na 

podlagi priporočila lokalne turistične organizacije. Turistični ponudniki menijo, da bi morale 

biti vezni člen med turističnimi ponudniki turistične organizacije in Razvojna agencija (Sora), 

vendar ugotavljajo, da »učinek ni pravi, premalo se odzivajo na naše pobude« (Intervjuvanec 

2). »Gostje na lokalno turistično organizacijo zahajajo samo še po določene informacije 

oziroma kataloge, nas pa najdejo preko drugih kanalov.« (Intervjuvanec 3) Turistični 

ponudniki so prav tako izpostavili, da imajo težave pri sodelovanju z okoliškimi kmetijami in 

obrtniki. Težave se nanašajo predvsem na zakonske ovire pri prodaji njihovih izdelkov kot 

tudi na (pre)visoke cene končnega (kmetijskega, obrtniškega) izdelka. Prav tako turistični 

ponudniki opozorijo na slabo podporno okolje, predvsem izpostavijo pomanjkanje pomoči in 

podpore občin in turističnih organizacij.  

Zaznati je bipolaren odnos lokalnega prebivalstva do razvoja podeželja v smeri turizma. 

Intervjuvanci ugotavljajo, da ima na eni strani lokalno prebivalstvo (v manjšini) odklonilen 

odnos do razvoja podeželskega turizma in ga zavirajo, saj »ne sprejemajo tujcev (npr. 

kolesarjev), skrbi jih njihovo ozemlje, turizem jih ne zanima. To jim je tuje, raje bi imeli na 

podeželju proizvodnjo ali kakšno gospodarsko dejavnost.« (Intervjuvanec 4) Ta skupina 

lokalnega prebivalstva se tudi ne zaveda neposrednih učinkov turizma. Večina lokalnega 

prebivalstva pa, po oceni intervjuvancev, sprejema razvoj podeželskega turizma, zaznavajo 
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(ne)posredne učinke razvoja turizma in ima do njega zelo pozitiven odnos. Vprašani 

predstavniki turističnih organizacij skušajo lokalno prebivalstvo vključiti v sodelovanje pri 

razvoju podeželskega turizma skozi povabila lokalnih prebivalcev na delavnice ali tiskovne 

konference. Predvsem pa je sodelovanje lokalnega prebivalstva pri krepitvi rasti turizma na 

podeželju omejeno na vključevanje v prostovoljna društva. Zato ne preseneča ugotovitev 

predstavnika turistične organizacije, da »ni sodelovanja toliko, kot bi si ga želeli, težko je 

spodbuditi vse k sodelovanju« (Intervjuvanec 4). Spodbujanje sodelovanja lokalnega 

prebivalstva pri rasti podeželskega turizma bi bilo mogoče, po mnenju vprašanega 

predstavnika turistične organizacije, na način, da bi »prebivalstvo videlo v tem korist. Na 

primer, da kolesarska pot ne bi bila samo pot, ki vodi po njihovih zemljiščih, ampak varna pot 

tudi za njihove otroke. Da bi kakšen turističen objekt lahko prispeval tudi k druženju 

domačinov in bil tudi za njih pomembna pridobitev, na primer fitnes v naravi« (Intervjuvanec 

5).  

Največji zaviralni element sodelovanja med turističnimi akterji na škofjeloškem podeželju je, 

po mnenju intervjuvancev, zadržanost turističnih akterjev, ki izvira iz strahu, da »bi jim kdo 

ukradel kakšno idejo« (Intervjuvanec 3).  

Čeprav je v kontekstu sodelovanja in povezovanja med turističnimi akterji na škofjeloškem 

podeželju še veliko potenciala za razvoj podeželskega turizma, pa nujnost premika zelo jasno 

opiše intervjuvanec: »Vidik  povezovanja je edina opcija, če hočemo, da se stvari odvijajo in 

da imamo vsi nekaj od tega. Ni dovolj, da o tem vsi samo govorimo, potem pa se nič ne 

naredi. Vsak posameznik bi si moral prizadevati in v svojo ponudbo vključevati tudi druge 

turistične ponudnike.« (Intervjuvanec 9) 
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Slika 1: Model prepoznavanja potenciala rasti turizma na podeželju 
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9 UGOTOVITVE 

Interpretacija podatkov nam je predstavila mnenja tako turističnih organizacij kot turističnih 

ponudnikov in lokalnega prebivalstva glede možnosti razvoja turizma na škofjeloškem 

območju, s poudarkom na možnostih sodelovanja oziroma mreženja ključnih akterjev.  

Slabost škofjeloškega območja je razdrobljena turistična ponudba. Prav tako je njena slabost 

pomanjkljiva turistična infrastruktura, saj naložbe zaostajajo v primerjavi z vlaganji v drugih 

okoljih. To kljub pestrosti naravnih danosti zmanjšuje privlačnost območja, k temu pa svoje 

doda še slaba cestna infrastruktura in turistična signalizacija. Poleg tega so vzrok za slabši 

turistični razvoj neprepoznavnost in slaba predstavitev območja na turističnem trgu, ni enotne 

blagovne znamke, pomanjkanje inovativnih turističnih produktov in kolesarskih poti v 

okolici. Posamezne organizacije, ki se ukvarjajo z razvojem turizma in podeželja, so med 

seboj slabo povezane in niso na tekočem z delovanjem ene in druge. Na področju 

nastanitvenih zmogljivosti in gostinske ponudbe se položaj izboljšuje. Še vedno pa večina 

ponudnikov, glede na količino in predvsem glede na kakovost, zaostaja v primerjavi s 

potrebami in zahtevami sodobnega turista. Obisk gostov se kljub temu povečuje, potrebno pa 

bo razvijati dodatne dejavnosti, da se bo njihov čas bivanja podaljšal. 

Pri enem od intervjuvancev je bil izpostavljen turistični model, kakršnega imajo v avstrijski 

koroški regiji. Domačini se tam zavedajo, da je pozitiven odnos do turizma zelo pomemben, 

prav tako pa skrbno načrtovanje nadaljnjega razvoja. Dobre prakse bi glede na turistično 

razvitost avstrijske Koroške lahko prenesli tudi v svoje turistično delovanje in tako izboljšali 

ponudbo. Turisti želijo poskusiti in doživeti čim več stvari, predvsem pa posebnosti. Zato je 

naloga turističnih ponudnikov, da zagotovijo pestrost, raznovrstnost in inovativnost turistične 

ponudbe.  

Turistično ponudbo bi bilo tako treba načrtovati celostno, pri čemer bi bilo nujno že v prvi 

fazi načrtovanja oblikovati smernice razvoja. Kadri, ki delujejo na tem področju, morajo biti 

strokovno usposobljeni in hkrati motivirani. Za uresničitev načrtov se morajo posamezni 

turistični ponudniki združiti in na trgu nastopiti kot celota. Imamo mnogo naravnih danosti, ki 

so podobne tistim na severni strani meje. Te so potencial za podobno turistično razvitost. 

Poveča in popestri se lahko dozdajšnja turistična ponudba, kot so pohodne in kolesarske poti, 

adrenalinski park, muzeji, arheološka, arhitekturna in etnološka dediščina. Kot dodatna 

ponudba so zanimivi tradicionalni dogodki, ki bi jih bilo smiselno številčno povečati. Razvije 

se lahko tudi bogata kulinarična ponudba.  

Škofjeloško območje bi na področju turizma veliko pridobilo, če bi se tržilo kot destinacija, 

ne pa da turistični ponudniki nastopajo posamezno. Ponudniki bi z usklajevanjem turistične 

ponudbe lahko oblikovali turistično zanimive pakete. Integrirani paketi bi lahko vključevali 

tako kulturne kot naravne znamenitosti, prikaze obrti in gostinsko ponudbo. Kulinarika, 
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tradicionalni izdelki in umetnost so tako kot jezik in identiteta naroda pomemben del 

turistične zgodbe. 

Podeželski turizem je hitro rastoči segment turistične ponudbe in je v zadnjem času zelo 

atraktiven. Težave pa nastajajo pri razvoju novih turističnih ponudnikov na podeželju zaradi 

visokih administrativnih zahtev pri ustanovitvi podjetja, pomanjkanja kapitala in pomanjkanja 

poslovnega znanja. 

Na osnovi teoretičnih dognanj in praktičnih spoznanj s proučevanjem razvoja turizma na 

podeželju in povezovanja lokalnega prebivalstva predlagamo, da se začne lokalno 

prebivalstvo in predvsem mlade ljudi spodbujati k razvijanju novih dejavnosti na podeželju in 

izkoriščanju obstoječih naravnih virov in danosti. Temu so naklonjeni vsi turistični ponudniki, 

ki iščejo nove oblike sodelovanja. Intervjuvanci navajajo, da bi bil nujen tudi razmislek o 

načinih opolnomočenja turističnih ponudnikov z nujno potrebnimi znanji. 

Mali ponudniki pogosto naletijo na različne omejitve, ki jim preprečujejo razvijanje svojih 

dejavnosti v podeželskem okolju. Te omejitve lahko presežejo z učinkovitim izkoriščanjem 

svojih prednosti. To lahko storijo s pomočjo različnih svetovalcev. Posluževanje koristi, ki jih 

prinaša turizem, pa je velikokrat pogojeno s samoiniciativnostjo in motivacijo turističnih 

akterjev pri krepitvi kakovostnih turističnih storitev. Dobre turistične prakse in večja 

prepoznavnost ponudnikov s svojo pestrejšo ponudbo bo najverjetneje spodbudila še ostale 

potencialne ponudnike, da se bodo odločili za vključitev v turistično dejavnost. 

Težava je, da se projekti in strategije ne izvajajo. Zato intervjuvanci predlagajo, da se 

turistični akterji sprva osredotočijo na osnovne stvari, kot so promocija (obstoječih) projektov 

in določitev skupne regijske turistične oznake ter zagotovitev finančnih resursov za izgradnjo 

turistične infrastrukture. Omenjeno pa naj se naslavlja sočasno z intenziteto medsebojnega 

povezovanja oziroma sodelovanja turističnih akterjev (ponudnikov in organizacij) in 

lokalnega prebivalstva. Tako bi se spremenilo splošno vzdušje in se s tem povečala pripadnost 

okolju. Ko se bo na škofjeloškem podeželju uspešno uredilo neposredno povezovanje 

ponudnikov in informiranje gostov o raznovrstni turistični ponudbi, se bodo lahko turistični 

ponudniki v polni meri posvetili svojim dejavnostim in razvijanju kakovostne turistične 

storitve. 

Turističnim in razvojnim organizacijam predlagamo, da poskušajo bolj posredno povezovati 

posamezne turistične ponudnike med seboj, in sicer na ravni turističnih organizacij in na način 

oblikovanja destinacijskih povezav. Tu veliko vlogo igra uspešna promocija in graditev 

prepoznavnosti regije. S strani občinskih in nacionalnih oblasti pa podjetniki na podeželju 

največkrat iščejo podporo pri razvoju dejavnosti in omogočanju priložnosti v obliki tujih 

investitorjev in nepovratnih sredstev namenjenih razvoju podeželskega okolja. Občinska 

oblast bi morala znati v pobudah lokalnega prebivalstva in turističnih ponudnikov prepoznati 

potenciale za razvoj turističnih projektov in jim nuditi (finančno) pomoč in podporo.  
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9.1 Prispevek k znanosti in stroki 

Kvalitativna raziskava v magistrski nalogi prispeva k razvoju znanosti na področju turizma na 

podeželju v Sloveniji. O tem še ni veliko raziskanega, znano pa je, da obstaja velik potencial 

rasti in razvoja novih idej ter nadaljnjega sodelovanja lokalnih skupnosti na podeželju.  

Rezultati raziskave bodo uporabni tudi za druge raziskovalce tega področja, za namene 

oblikovanja politik in subjekte, ki se ukvarjajo z razvojem turizma in podjetništva na 

podeželju. Izkazala se je nujnost novih spodbud in dejanskih začetnih korakov v smeri 

povečevanja novih turističnih dejavnosti na podeželju. 

Ta naloga ima tudi namen spodbuditi mlado generacijo prebivalcev na podeželju o 

smiselnosti prevzema dejavnosti v turizmu in razvijanju obrti svojih predhodnikov. 

Podjetništvo na podeželju pomembno prispeva k zmanjšanju demografske ogroženosti, 

nastanku novih delovnih mest in k ekonomskemu razvoju lokalnih skupnosti. 

9.2 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Pričujočo kvalitativno raziskavo bi lahko preslikali v katero koli drugo podeželsko okolje v 

Sloveniji. Obstaja tudi opcija razširitve kvalitativne raziskave na kvantitativno raziskavo, v 

katero bi bili vključeni turisti, ki prihajajo na škofjeloško podeželje.  
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10   SKLEP 

Turizem je razvojna priložnost, kjer velike uspehe ustvarjajo majhne zgodbe. Turistična 

zgodba je sestavljena predvsem iz povezanih lokalnih in regionalnih prizadevanj. K temu 

stremi razvoj svetovnega turizma v zadnjih letih. Vse bolj se poudarja lokalna naravnanost 

turizma, ki s tem posledično prinese lokalne zaslužke tam, kjer lokalni turizem ustvarjajo, in 

tistim, ki ga ustvarjajo. 

Turizem je potrebno načrtovati z občutljivostjo in odgovornostjo. Lokalno prebivalstvo je 

potrebno seznaniti, zakaj je razvoj turizma v okolju dober za njihovo preživetje in za 

varovanje kulturne krajine. Ljudje se morajo identificirati s turizmom. Pomembna je skrb za 

kulturno dediščino in razvoj novih turistično zanimivih zgodb in produktov, ki bodo pritegnili 

turiste na podeželje. Vpeljuje se nov trend sožitja med turisti in domačim prebivalstvom, ker 

smo turizem ljudje. Na tak način lahko gost, ki pride v neko okolje, to bolje spozna in sliši še 

nepoznane zanimivosti in zgodbe. 

Vsak kraj potrebuje konkretno strategijo razvoja in konkretne modele predlaganih rešitev, kot 

na drugih področjih tudi na turističnem. Dejstvo je, da ima škofjeloško podeželje ob pravilni 

strategiji občine in preostalih nosilcev turizma veliko potencialov za uspešnejši razvoj 

turizma. Pomemben je skupni pristop, povezovanje ponudnikov, skupna blagovna znamka in 

trženje lokalnih izdelkov in storitev. Torej, da eden drugemu pomagamo in sodelujemo.  

V zadovoljstvo nam je, da smo lahko podobno raziskavo, kot jo je Petersen (2010) opravil za 

Goris regijo v Armeniji, naredili na škofjeloškem podeželju, ki povezuje gorenjsko in 

primorsko regijo. V samorefleksiji na zaključku dela je Petersen (2010) tudi izrazil željo, da 

se podobna raziskava preslika v drugo okolje. Za analizo podatkov je avtor izbral drugačno 

tehniko, s katero razloži razlike v dojemanju integralnega turizma med predstavniki različnih 

skupin akterjev in med sedmimi dimenzijami integralnega turizma. 

V prihodnje bomo še naprej raziskovali dobre turistične prakse, nove usmeritve in iskali prave 

poti za razvoj podeželja, ki bodo v dobrobit lokalnega prebivalstva. Zavedanje, da se skupaj 

zmore več, je ključ do uspeha. To potrjuje tudi misel sodelujočega v raziskavi: »Bistvo je v 

malih ponudnikih, ki pričnejo z gibanjem turizma v pravo smer in poganjajo stvari naprej. 

Glavni smo ljudje s tem, da pokažemo interes, željo in pripravljenost za sodelovanje v 

različnih projektih.« 
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USMERITVE ZA IZVEDBO INDIVIDUALNEGA INTERVJUJA 

Spoštovani,  

Sem Alenka Golob, diplomantka na Fakulteti za management Koper Univerze na 

Primorskem, v okviru katere bom izdelala magistrsko nalogo z naslovom Razvoj turizma na 

podeželju in povezovanje lokalnega prebivalstva (mentorica izr. prof., dr. Doris Gomezelj 

Omerzel).  

Magistrska naloga obravnava razvoj podeželja v smeri povečevanja turističnih zmogljivosti 

ter problem povezovanja in sodelovanja med različnimi deležniki v turizmu.  

Namen magistrske naloge je raziskati možnosti nadaljnjega turističnega razvoja in 

povezovanja lokalnih turističnih ponudnikov na podeželju.  

Raziskovalni vprašanji:  

1. Kakšno je stanje razvoja turizma na škofjeloškem podeželju?  

2. Katere so težave pri povezovanju/sodelovanju med ustvarjalci in lokalnimi ponudniki 

turističnih zgodb in zakaj do njih prihaja? 

Glede na to, da sem se pri proučevanju razvoja podeželja osredotočila predvsem na razvoj 

turizma in trenutne razmere v okolici, bi želela pridobiti vaša mnenja in poglede na zelo 

specifična obravnavana področja. Zato me zanima, če ste pripravljeni prispevati nekaj svojega 

časa za izvedbo intervjuja? Intervju bo izveden pri vas in bo trajal cca. 45 minut, vseboval bo 

do 15 vprašanj.  

Intervju bo usmerjen na naslednje elemente:  

– trenutno stanje turizma na podeželju, 

– sodelovanje različnih interesentov,  

– vključenost dodatne ponudbe na podeželju,  

– vplivi in prizadevanja lokalnega prebivalstva, 

– pozitivni učinki turističnega razvoja, 

– ukrepi in koraki pri nadaljnjem turističnem razvoju,  

– potrebni viri in znanja za turistični razvoj.  

Prosila bi vas za povratno informacijo, če ste zainteresirani za intervjuvanje, s tem da 

odgovorite na ta e-mail. S svojimi mnenji, pogledi in komentarji boste pripomogli k uspešni 

obravnavi te zelo aktualne tematike razvoja turizma na podeželju in k oblikovanju nadaljnjih 

smernic na tem področju.  

V želji po srečanju Vas lepo pozdravljam.
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VPRAŠALNIK ZA INDIVIDUALNI INTERVJU 

SKUPNA VPRAŠANJA: 

– Kaj turisti iščejo na podeželju, kaj jih najbolj zanima? 

– Mislite, da turizem na podeželju raste in če, v katero smer? (več obiska, boljša turistična 

infrastruktura, več ponudnikov, kakovostnejša in širša ponudba, večji prihodki iz turizma) 

– Kdo ima največje koristi od turizma na podeželju? 

VPRAŠANJA ZA TURISTIČNE PONUDNIKE IN LOKALNO PREBIVALSTVO: 

– Kateri tipi obiskovalcev pri vas prevladujejo? (tuji, domači, mladi, družine, upokojenci, 

rekreativci, izletniki) 

VPRAŠANJA ZA TURISTIČNE PONUDNIKE IN ORGANIZACIJE: 

– Ima območje potencial, da sprejme še več obiskovalcev? Kateri turistični produkti se še 

lahko razvijejo? 

– Katere ukrepe je potrebno sprejeti in katere korake narediti v prihodnosti? Čigava je 

odgovornost, da to izpelje? 

– Kako se povezujete z ostalimi turističnimi ponudniki? Kaj vas pri tem ovira oziroma kdaj 

nastajajo težave? 

VPRAŠANJA ZA LOKALNO PREBIVALSTVO: 

– Katere so dodatne oziroma potencialne turistične zanimivosti v okolju? Kaj bi bilo po 

vašem mnenju potrebno izboljšati, da bi pritegnili še več obiskovalcev? (turistično 

infrastrukturo, ponudbo, znanje in usposobljenost ponudnikov, povezovanje, razmišljanje 

prebivalstva, promocijo in organiziranost turističnih služb) 

– Ali se zanimate za lokalno problematiko podeželja ali mislite, da je to izključno naloga 

pristojnih služb? Imate pri tem kaj vpliva? 

– Zakaj mislite, da prihaja do problemov pri turističnem razvoju kraja? 

– Kdo je po vašem mnenju odgovoren za razvoj in aktivnosti na podeželju? Koliko ste vi 

vključeni v oblikovanje dodatne turistične ponudbe na podeželju? 

– Kakšno je vaše mnenje o neposrednih učinkih turizma na razvoj vašega kraja? Ali 

turistična ponudba zadovoljuje tudi vaše potrebe kot lokalnega prebivalca? 

– Mislite, da ljudje radi obiskujejo škofjeloško podeželje? Ali tudi sami kdaj povabite ljudi, 

da obiščejo škofjeloško okolje? 

– Kdo je odgovoren za usmerjanje turistov na podeželju in njihovo oskrbo z informacijami? 

Ali kdaj prihajate v neposreden stik s turisti na tem območju? 

– Kaj beseda turizem pomeni za vas? 
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VPRAŠANJA ZA TURISTIČNE PONUDNIKE: 

– Kdo bi najverjetneje lahko pognal rast turizma na tem mestu? (podjetja, vlada, tuji 

investitorji, evropska sredstva) 

– Mislite, da lahko s svojim poslanstvom pripomorete k izboljšanju stanja turizma na 

podeželju? Kaj ste za to pripravljeni narediti? 

– Kako na vaše delovanje in opravljanje turističnih storitev gleda lokalno prebivalstvo? Vas 

podpirajo in se trudijo sodelovati z vami? 

– Kakšne dodatne aktivnosti na podeželju vi nudite svojim gostom? S kom pri tem 

sodelujete? 

– Se vam zdi, da so lokalne znamenitosti dovolj dobro oskrbovane? 

– Kako vas najdejo obiskovalci? Vam je lokalna turistična organizacija pri predstavitvi 

produktov in storitev v pomoč? 

– Kako se še drugače promovirate? Promovirate tudi okolico oziroma škofjeloško območje? 

– Koliko časa običajno turisti ostanejo pri vas? (nekaj ur, 1 dan, več dni, 1 teden) 

– Imate željo razširiti svojo turistično dejavnost v regiji? Kakšno podporo pri tem 

potrebujete? (finančne vire, usposabljanje, upravljanje, trženje) 

VPRAŠANJA ZA ORGANIZACIJE: 

– Ali mislite, da so vaše možnosti, da vplivate na razvoj turizma, omejene? 

– Kje vidite glavne prepreke pri razvoju podeželja in povezovanju turističnih ponudnikov? 

– Kaj so najpogostejše dileme zaradi katerih se lokalna turistična podjetja obračajo na vas? 

– Kako sprejema lokalno prebivalstvo razvoj podeželja v smeri turizma? Mislite, da je 

zainteresirano za turističen razvoj kraja? 

– Ali v turistične projekte vključujete tudi lokalno prebivalstvo? Kako bi lahko spodbudili 

to sodelovanje? 

– Kako težko je koordinirati oziroma skrbeti za turistične aktivnosti na podeželju? 

– Kako vi skrbite za vzdrževanje in ohranitev naravnih znamenitosti in kulturne dediščine 

kraja? 

– Kakšno je vaše mesto in vključenost pri turističnem razvoju podeželja? Kateri projekti se 

na tem področju pripravljajo in specifično promovirajo podeželje? 
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Skupni transkript 

TEME: VPRAŠANJA in ODGOVORI POJMI KATEGORIJE 

1) Kaj turisti iščejo na podeželju, kaj jih najbolj zanima?   

3 tipi gostov  

 

Izhodiščna točka 

za naravne 

znamenitosti  

 

Pohodništvo 

 

Sprostitev 

 

Kulinarika  

 

INT1: Nedotaknjeno okolje in svež zrak, pohode, domačo kulinariko. Narava  

Okolje 

Umik  

Gibanje 

Pohodništvo 

Domača kulinarika  

Umiritev  

Sprostitev  

INT2: Turisti ne pridejo sem z namenom, da vidijo podeželje ali zaradi lepe 
narave. 

Glavni razlog za njihov obisk je ugodna cena nastanitev in pozicija, ker 

smo v središču Slovenije in smo zato dobra izhodiščna točka (Ljubljana, 
Bled, Bohinj, Idrija, Postojnska jama, Rakov Škocjan, dolina Soče). 

Ugodna cena 

Nastanitev 

Dobra pozicija 

Dostopnost  

Izhodiščna točka  

Več mest  

Narava 

Nezainteresiranost  

INT3: Gostom je pomembna narava, mir in sprostitev. 

Pri nas imamo veliko prehodnih gostov (npr. Skandinavci, ki so namenjeni 

naprej na morje na Hrvaško in smo jim mi samo ena točka na poti do 
drugega cilja). 

Obiščejo nas tudi poslovneži, ker je v okolici kar nekaj velikih podjetij. 
Druga skupina gostov je tista, ki je aktivna, ti raziskujejo okolico, hodijo v 

hribe, kolesarijo, ostanejo dalj časa, želijo biti nastanjeni v manjšem kraju 
na podeželju in ne v večjih mestih. 

Umiritev 

Sprostitev 

Narava  

Prehodni gosti 

Na poti na morje  

Poslovni obisk 

Kratki obiski  

Velika podjetja  

Pohodništvo 

Kolesarstvo 

Aktivni  
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Dalj časa 

Trije tipi  

INT4: Sprostitev, mir, aktivnosti v naravi: kolesarjenje, pohodništvo, 
ribolov, domača lokalna kulinarika. 

To so običajno ljudje, ki prihajajo iz urbanih področij. 
Tu gostje ostanejo samo kakšen dan ali preživijo popoldne, potem gredo 
naprej, še vseeno smo zelo prehodno območje. 

Turisti pri nas veliko sprašujejo o turističnih destinacijah kot so Bled, 

Bohinj, Kranjska Gora, Ljubljana, Postojna, ker smo blizu ostalim 

gorenjskim in primorskim turističnim krajem . 

Sprostitev 

Umik 

Mir  

Pohodništvo 

Domača kulinarika 

Ribolov 

Prehodni gostje 

Kratki obiski  

Izhodiščna točka  

INT5: Najbolj jih zanima plavž, fužinarstvo, železarstvo in čipka in muzej, 
kjer je vse to prikazano. 

Potem ogledi starega dela Železnikov, pohodniške poti (Ratitovec), 
kolesarstvo, tipične jedi območja (npr. ajdovi žganci s kislim mlekom). 
Veliko je mednarodnih in državnih dogodkov (padalstvo, rally, tek na 
Ratitovec). 

Stare obrti 

Pohodništvo  

Kolesarstvo  

Domača kulinarika  

Družabni dogodki  

Obisk  

Sodelovanje  

Udeležba  

INT6: To so razni ogledi, naravne znamenitosti. 

Še bolj zanimiva pa so doživetja na kmetijah (stik z domačini, prikaz obrti, 
pomoč pri kmečkih opravilih). 

Stare obrti  

Naravne znamenitosti  

Izhodiščna točka  

INT7: Mir, zelenje, naravo, pohodništvo, kolesarjenje, osvežitev v reki 
Sori, 

domačo kulinariko. 

Med znamenitostmi v Poljanski dolini Tavčarjev dvorec na Visokem, v 
Selški dolini pa bunkerje in Rapalsko mejo, vas Sorica. 

Umiritev 

Sprostitev 

Narava  

Pohodništvo 

Kolesarstvo  

Domača kulinarika  

Naravne znamenitosti  

INT8: Najbolj zanimiv je Tavčarjev dvorec, potem različni pohodi, 
kulinarična Pot poljanskih dobrot. 
V Šubičevi hiši bo turistično-informativna točka za celo Poljansko dolino 

Pohodništvo 

Domača kulinarika  
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in zato skušam ljudem tu čim več povedati kaj naj si še grejo pogledati – za 

vsakega obiskovalca se najde nekaj. 

Mi zelo poudarjamo likovno ustvarjalnost (tudi v Strategiji turizma za 

škofjeloško območje 2014–2020). 

Slikarji Šubic so še premalo poznani glede na to koliko so pomembni, se 

šele počasi odkrivajo 

Kulturni center tu igra glavno vlogo. 

Znamenitosti  

Ključni akterji 

Spodbujevalci  

INT9: Ljudje tu iščejo oz. pričakujejo naravne danosti, urejeno okolico in 
kar je v zadnjem času najbolj pomembno – pozitivno pristno okolje brez 

stresa in dober odnos do gosta.  

Ko sprejemamo skupine, se trudimo, da damo ljudem ta občutek, pokažemo 
jim dobro voljo in pripravljenost, optimizem, kar drugje pogrešajo. 

Ljudje iščejo v našem okolju tudi tradicijo, domačnost, naravno pridelane 
izdelke. 

Naravne danosti  

Umiritev  

Vse pomembnejše 

Brez stresa  

Dober odnos do gosta  

Domača kulinarika   

 

2) Mislite, da turizem na podeželju raste in če, v katero smer? (več 
obiska, boljša turistična infrastruktura, več ponudnikov, 
kakovostnejša in širša ponudba, večji prihodki iz turizma) 

  

 

Vir rasti je 

konglomerat 

dejavnikov  

Razvojni projekti  

Samo-promocija 

 

 

 

Povezovalna 

infrastruktura  

Enotne 

označevalne table 

Iskanje novih 

trgov  

Dopolnjevanje 

ponudbe  

Uporaba IKT 

Šolske kmetije  

 

INT1: Kakovost ponudbe zrasla, ker je večja konkurenca. 

Gostinske usluge so se izboljšale. 

Povečalo se je število nastanitev, ki so tehnično dobro opremljene, kar 
pričakuje sodoben turist. 
Obisk se je povečal tudi zaradi sodobnega načina življenja (ljudje se zaradi 
vsega hitenja med tednom za vikend radi umaknejo na podeželje). 
Po drugi strani so slabo vzdrževane ceste iz Selške doline, ni označevalnih 
tabel, nekatere ceste niso katastrsko vrisane in jih sistem GPS sploh ne 

najde. 

Dober primer: v občini Gorenja vas–Poljane imajo turistični ponudniki 
enotne table, iz Poljanske doline je lažji dostop in so poti do smučišča bolje 
označene. 

Kakovost ponudbe  

Konkurenca  

Gostinske usluge 

Izboljšanje  

Število nočitev  

Tehnična oprema  

Umik iz vrveža  

Vikend gosti  

 

Slaba infrastruktura 

Ceste  

Povezave  

Označevalne table 

Pomanjkanje  

Brez katastrskega 

vrisa ceste  

INT2: Turizem na tem območju stagnira oz. nazaduje že tretje leto. 

Ljudje so tu zaspali na lovorikah. Držijo se starih konceptov in načinov 
poslovanja, ki so včasih učinkovali in prinašali cele avtobuse gostov, sedaj 

teh ni več. 
Ni prave volje, ni pogleda naprej 

Nekatere kmetije imajo npr. v svoji ponudbi samo šole v naravi oz. so 
njihova ciljna skupina šolarji. Ponudbo bi morali dopolniti in prilagoditi 

ostalim obiskovalcem skozi celo leto. 

Stagnacija  

3 leta  

Stari koncepti  

Poslovanje  
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Slaba turistična infrastruktura, nič se ne naredi glede razvoja, iskanja novih 
trgov. 

Na ožjem območju samo 160–180 ležišč. 

Celotna regija nima enotnega znaka s katerim bi se lahko vsi poistovetili. 

Dober primer tega je Kärnten (Koroška). 

Brez novitet  

Brez motivacije  

Upad gostov  

Dopolnjevanje 

ponudbe 

Šola v naravi 

Prilagoditev 

Celotno leto  

Slaba infrastruktura  

Iskanje novih trgov  

Brez enotnega znaka  

Označevalne table  

INT3: Mi imamo obiska vedno enako. Mislim pa, da se kvaliteta turističnih 
storitev in infrastrukture izboljšuje, tudi ponudnikov na podeželju je vedno 
več. 

Gostom veliko pomeni skrb zanje – domača kvalitetna hrana, široka 
ponudba aktivnosti in vsakoletne novosti. 

Vir rasti v turizmu je kombinacija vsega (večjega povpraševanja, mreženja 
– povezovanja, trženja, nove strategije turizma, razvojnih programov). 
Pomembno je koliko si sam pri tem agilen. 

Najtežje je na začetku dejavnosti, potem pa odvisno koliko sam narediš za 
svoj dober glas kjerkoli že si (ni pomembna lokacija). 

Izboljševanje  

Ponudba turističnih 
storitev  

Izboljševanje  

Infrastrukture  

Povečanje 
ponudnikov  

Vir rasti  

Kombinacija  

Povpraševanje  

Mreženje  

Povezovanje  

Trženje  

Nove strategije  

Razvojni programi  

Agilnost  

Samoiniciativnost  

Trženje  

INT4: Jaz mislim, da turizem na podeželju raste (npr. raste število 
ponudnikov namestitev). 

Tisti, ki obišče Škofjo Loko in mu to ni dovolj, gre potem še izven mesta na 
kolo, peš ali se vsaj zapelje skozi podeželske kraje. 

Rast  

Število ponudnikov  
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V zadnjem letu opažamo povečan obisk s strani kolesarjev in zanimanje za 

aktivno preživljanje prostega časa na podeželju. 

Ponudnikom svetujemo naj svojim gostom povejo čim več stvari kaj lahko 
počnejo v okolici, kako lahko tu počitnice preživijo aktivno in jim 
predložijo letake s ponudbo našega območja. 

Gost bo lahko ostal dlje časa, če bo imel kaj početi ali videti. 
Ponudniki se lahko na ta način med seboj sami povezujejo in sodelujejo 
vzajemno, ni potrebno, da smo mi pri tem posrednik. 

Tisti, ki so že poznani v okolju, imajo vedno polno in jim gre dobro. 

Odvisno pa je od posameznika koliko zna tržiti svojo ponudbo in koliko 
uporablja sodobna komunikacijska orodja za iskanje in pridobivanje svojih 

gostov. 

Nujna je prisotnost na spletnih rezervacijskih sistemih (Booking.com, 

TripAdvisor), drugače te ljudje ne bodo našli med tako bogato ponudbo kot 
je danes na spletu. 

Zavedamo se, da so v občini nekje še vedno slabe ceste (npr. cesta iz Škofje 
Loke na Stari vrh). 

Ni usmerjevalnih tabel do turističnih ponudnikov, nI hotela v mestu, kar 

vpliva tudi na podeželje. 

Manjkajo trasirane nižinske kolesarske poti po obeh dolinah na 
škofjeloškem – do Visokega na Poljanskem in do Železnikov na Selškem. 

Namestitev  

Povečanje zanimanja 

Kolesarstvo  

Preživljanje prostega 
časa  

 

Pestra ponudba  

Povezovanje 

Mreženje ponudnikov  

Dopolnjevanje 

ponudbe  

Prepoznavnost 

Trženje  

Uporaba IKT  

Uporaba  

Spletni rezervacijski 

sistemi  

Slaba infrastruktura 

Slabe table  

Trasirane nižinske 
kolesarske poti  

INT5: Mislim, da se izboljšuje. 
Dober primer sta vasi Sorica in Davča, kjer je vedno večje število 
namestitev. Sorico se veliko oglašuje, na Soriški planini se izgrajuje kamp 
– robinzonski turizem, trudijo se tudi povečati ponudbo kolesarjenja v 

naravi. 

S prenovo plavalnega bazena se je vrnilo veliko gostov od drugod, ki so nas 

že prej obiskovali (predvsem družine). 
Športni park in teniško igrišče obiskujejo predvsem lokalni ljudje in manj 
turisti. 

Želeli pa bi omogočiti delovanje športne dvorane in parka za priprave 
športnikov, vendar nam v okolici primanjkuje namestitev. 

Število ponudnikov se ne povečuje. Več pa je same ponudbe, ki postaja 
raznolika (ribnik pr' Vrhovcu, kjer razmišljajo tudi o namestitvi na seniku). 
Potrebovali bi prenočitvene kapacitete tudi v samem starem jedru 

Železnikov, ne samo v višje ležečih vaseh. 

Povpraševanje po dodatnih aktivnostih se je zmanjšalo s  krizo. 

V naši občini je posluha za turizem manj, ker je zaposlenost visoka v 
industriji, ki je na tem koncu zelo razvita. 

Tudi zanimanje ljudi za razvoj turističnih dejavnosti je manjše, ker veliko 
podeželskih ljudi dela v teh tovarnah. 

Izboljšale so se ceste, kar je spodbudilo kolesarje, motoriste, da potujejo 
čez Soriško planino in Petrovo Brdo, kjer poteka evropska motoristična pot. 
Mi bi jih radi privabili tudi v našo dolino 

Slaba je cestna signalizacija, manjkajo smerokaz. Zato se veliko turistov 

vozi po neasfaltiranih cestah, ko jih GPS naprave vodijo po najkrajših 

Izboljševanje  

Število namestitev  

Povečanje ponudbe  

Oglaševanje  

Investicije v 

infrastrukturo  

Športne priprave  

Povečanje ponudbe  

Raznolika ponudba  

Prenočitvene 
kapacitete  

Manj posluha za 

turizem 
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poteh in zaobidejo naše kraje. 

Manjka kolesarska pot. Občina  

Industrijska panoga  

Manjše zanimanje 
ljudi za turizem 

Pomanjkanje  

Usmeritvene table  

Signalizacija  

Neasfaltirane ceste  

Infrastruktura  

INT6: Mislim, da je vse od naštetega vplivalo na razvoj. 
Infrastruktura se je v zadnjih letih zelo popravila, tudi označevanje (npr. 

kolesarske poti). 

Tudi turistični objekti se obnavljajo in dograjujejo, premalo pa je 

namestitev. Največ jih je še vedno na turističnih kmetijah, pa tudi te so pri 
številu namestitev zaradi dopolnilne dejavnosti omejene. 

Nekatera manjša naselja še vedno nimajo dobrih označitev, težko najdeš 
ponudnike. 

Ponudnikov je več, nekateri od njih se zelo trudijo in imajo široko 
ponudbo. 

Določene kmetije so ostale na mestu, to so predvsem kmetije s šolskim 
turizmom, ki ne uvajajo nobenih novosti v svojo ponudbo in nimajo poletne 

sezone. 

Razvojni programi za območje vseh štirih občin usmerjajo nadaljnje ukrepe 

in projekte. Iz tega se je razvila turistična infrastruktura, komunalna 
infrastruktura na podeželju, nove dejavnosti, investicije v osnovne in 
dodatne dejavnosti na kmetijah. Razvojni dokumenti so bili namreč osnova 
za črpanje sredstev na razpisih. 
V razvojnih projektih so kot partnerji sodelovali tudi turistični ponudniki, 
ki so določene aktivnosti oz. investicije na tak način speljali. 
Močan partner pri razvojnih aktivnostih je bil npr. TD Žirovski vrh. 

Projekt Duša tematskih poti – v tem projektu so bili dejansko partnerji mala 

društva iz celotnega območja. Skozi ta projekt so se razvile nove tematske 

poti (Pot po Sorici, Pot v Sušo), zgradili so se tudi novi objekti. 

Konglomerat 

Popravljena 

infrastruktura  

Označevanje  

Kolesarske poti 

Obnovitev turističnih 
objektov  

Dograjevanje  

Veliko ponudnikov 

Trud  

Široka ponudba  

Razvojni projekti  

Infrastruktura  

Komunalna 

infrastruktura  

Nove dejavnosti 

Investicije  

 

Stagnacija 

Šolske kmetije  

Brez novosti  

Premalo namestitev  

Slabe usmeritvene 

table  
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Težko najdejo  

INT7: Nimam pravega občutka, težko bi rekla. 

Povečalo se je npr. število ponudnikov, stvari se razvijajo, ni pa večjih 
sprememb. 

To so majhni koraki. Dober primer je vas Sorica, ki je v zadnjem času 
povečala število postelj oz. prenočišč, da bo lahko sprejela še več 
obiskovalcev. 

S strani lokalne turistične organizacije je velik poudarek na promociji 

škofjeloškega območja v smislu povezovanja z ostalimi gorenjskimi 

destinacijami. V zadnjih letih so izdelali nove kataloge, spletne strani so 

malo boljše, začeli so se več pojavljati na družabnih omrežjih. 

Prisotnost na sejmih se mi ne zdi toliko pomembna, najbolj pomembna je 

prisotnost na internetu. 

Turistične organizacije se trudijo povezovati med seboj. So pa kadrovsko 

šibke, delajo kar je v njihovi moči in v pogojih kakršni so trenutno. 

Ni nekoga, ki bi se imel čas ukvarjati s turističnimi ponudniki. 
Problem je tudi nezainteresiranost ponudnikov, ker se ne obrnejo direktno 

na organizacije. 

Težave ocene  

Povečanje 

Število ponudnikov  

Majhni koraki  

Lokalna turistična 
organizacija 

Povezovanje med 

destinacijami 

Izdelava kataloga  

Izboljšanje spletnih 
strani  

Družabna omrežja  

Prisotnost na sejmih  

IKT  

INT8: Z odprtjem Tavčarjevega dvorca se je obisk povečal. 
Vse od naštetega v oklepaju je v bistvu pripomoglo k temu. 

Naša velika prednost podeželja je intima okolja, na majhnem mestu je 
veliko naravnih in kulturnih znamenitosti. 

Naklonjenost občinske oblasti kulturi in turistični dejavnosti na splošno. V 

zadnjih letih se je v občini Gorenja vas–Poljane veliko investiralo v 

turistično infrastrukturo, kar že prinaša dobre rezultate. 

Glede promocije se je naredila Strategija turizma za škofjeloško območje 
2020+. 

Od začetka lanskega leta se tudi Poljanska dolina bolj oglašuje 
(predstavitev na Dunaju, v Celovcu, oblikovala se je blagovna znamka 

Poljanska dolina – dežela pod Blegošem). 

Vse pripomore  

Več obiska 

Boljša turistična 
infrastruktura 

Več ponudnikov 

Kakovostnejša in 
širša ponudba 

Večji prihodki iz 
turizma 

 

Intima okolja  

Naklonjenost 

občinske oblasti  

Strategija turizma  

INT9: Pri nas smo v zadnjih letih zgradili nov objekt (Center sirarstva in 

kulinarike). To bolj promovirali in na ta način dobili več lokalnih 
obiskovalcev in kupcev. 

Veliko je domačih izletnikov, ker je sedaj trend, da Slovenci preživljamo 
počitnice kar doma v domači deželi. 
Letošnje poletje se je povečalo tudi število tujih turistov. 

Mislim, da gre vse kar je v oklepaju, eno z drugim. 

Vedno bolj opažam, da stvari, ki so sedaj trend, privlačijo kupce/goste k 

nam. Zato se trudimo, da svojo ponudbo ves čas izboljšujemo in 
prilagajamo sodobnim trendom. 

Dejstvo je, da v primeru, če se povpraševanje in obisk povečata, dvigneš 

Izgradnja 

Infrastruktura  

Nov objekt  

Promocija  

Domači izletniki  
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kakovost svojih izdelkov ali se jim prilagodiš. 

V naši občini veliko sodelujemo eden z drugim. Tudi ljudje, ki so na tem 
območju odgovorni za razvoj podeželja, so v tem smislu zelo aktivni. 

Novi trendi 

Počitnice v domačem 
okolju  

Povečanje tujih 
gostov  

Več obiska 

Boljša turistična 
infrastruktura 

Več ponudnikov 

Kakovostnejša in 
širša ponudba 

Večji prihodki iz 
turizma 

 

Vzajemnost odnosa  

Medsebojno 

sodelovanje  

Povezovanje  

3) Kdo ima največje koristi od turizma na podeželju?   

Neposredni vplivi 

– lokalni 

ponudniki 

 

Posredni vplivi – 

občine, lokalna 
skupnost, 

organizacije, 

društva  

INT1: Institucije, ki se financirajo iz proračunov občin in iz evropskih 
projektov. 

Financerji iz 

občinskih proračunov 

Financerji iz 

evropskih projektov  

INT2: Na žalost nihče, ker turizem tukaj še ni dovolj razvit, da bi bile od 
tega kakšne večje koristi. 
Razvojne agencije bi morale na tem področju več narediti (financirane so iz 

državnega in občinskega proračuna). 

Občina Škofja Loka bi morala delegirati razvojnim službam nadaljnje 
aktivnosti skozi napisano strategijo razvoja turizma in razvojne programe. 

Dober primer: občina Gorenja Vas-Poljane se turistično že povezuje s 
sosednjimi občinami (Žiri, Cerkno). 

Nihče  

Ni dovolj razvito  

 

INT3: Največje učinke prejme lokalna skupnost in prebivalstvo, kolikor je 
pripravljeno pri tem sodelovati. 

Tudi podjetja in turistični ponudniki. 

Lokalna skupnost  

Podjetja 

Turistični ponudniki  

INT4: Največjo korist imajo ponudniki. 
Organizacije vsa sredstva, ki jih dobijo od države in iz evropskih projektov, 
izključno namenijo razvojnim projektom in so namensko vnaprej določena. 

Ponudniki  

Vnaprej določena 
finančna sredstva 

Izkoristek 

INT5: Največjo korist imajo turistični ponudniki (gostinci, namestitveniki, 

smučišča). 
Turistični ponudniki  
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Občina pridobiva samo na zmanjšanju brezposelnosti. 
Društva vsa delujejo na prostovoljni bazi (vse prireditve potekajo s 
pomočjo svojih članov). 
Drugih turističnih aktivnosti oz. dejavnosti od katerih bi kdo imel prihodek 

tu ni. 

Občina  

Posredna pridobitev 

Brezposelnost  

Prostovoljno 

delovanje društev  

INT6: Ponudniki. 

Turizem Škofja Loka za svojo promocijo. 

Občina pridobi z obiskom. 

Ponudniki  

Občina  

Posredno  

Obisk  

INT7: Najprej ponudniki, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo. 

Pridobiva tudi sam kraj. 

Organizacije pridobivajo na prepoznavnosti. 

Turistični ponudniki  

Lokalna skupnost  

Organizacije 

Prepoznavnost  

INT8: Ponudniki, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo. 

Pridobiva tudi sam kraj in lokalno prebivalstvo. 

Turistični ponudniki  

Lokalna skupnost  

INT9: Med ponudniki sigurno tisti, ki se najbolj angažira v tej smeri: se 
prilagaja trgu, ponudi kar ljudje iščejo, dela na prepoznavnosti. 
Če se ljudje med seboj povežejo in delajo za skupno dobro, ima lahko 
celotno lokalno območje pozitivne učinke. LTO pa je pri razvoju vedno 
želena podpora. 

Turistični ponudniki  

Lokalna skupnost  

 

4) Kateri tipi obiskovalcev pri vas prevladujejo? (tuji, domači, mladi, 
družine, upokojenci, rekreativci, izletniki? 

  

Raznovrstni tipi 

obiskovalcev  

 

INT1: Pohodniki in kolesarji (razvijajo se nove pohodniške in kolesarske 
poti). 

Srednji ekonomski sloj ljudi, ki išče preprostost, mir, sprostitev. 

Mlade družine konec tedna. 

Pohodniki in kolesarji 

Srednji ekonomski 

sloj  

Mlade družine  

INT2: Med 70%  in 80% tujci. 

Družine, ki potujejo in si ogledujejo znamenitosti v lokalnem okolju. 

Tujci  

Družine  

INT3: 95 % je tujcev, 5 % domačih. 

Različni segmenti gostov: v apartmajih večinoma družine, veliko parov, 
individualni gostje - poslovneži, reprezentance smučarjev, rokometašev, 
košarkarjev, izmenjave šol. 

Tujci  

Različni gosti  

Družine 

Pari  

Individualni gostje  

Poslovneži,  
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Športne 

reprezentance 

INT7: Še vedno prevladujejo domači gostje. 

Med tujci tisti, ki se ukvarjajo s športom, so aktivni in imajo lastno 

prevozno sredstvo, da raziskujejo bližnje turistične kraje. 

Tujcem je pomembno, da niso nastanjeni v mestu, ampak v naravnem 

okolju. 

Menim, da Škofja Loka tujcem ne predstavlja mesto, ampak podeželje. 

Domači gostje  

Tujci 

Šport 

Naravno okolje 

Beg iz mesta  

INT8: Prevladujejo domači gostje. 

Od teh je največ šolarjev in upokojencev. 

Na daljši rok si želim čim več tujcev, družin, manjših zahtevnih skupin 
obiskovalcev. 

Tu smo relativno dobro povezani s Turizmom Škofja Loka. 
V prihodnosti bodo pomembne tri skupine obiskovalcev večjih 
organiziranih skupin: šole, upokojenska društva in turisti (ki obiščejo 
Škofjo Loko prek Ljubljane in Bleda). 

Domači gostje  

Šolarji 

Upokojenci  

3 skupine 

obiskovalcev  

Prihodnost  

Šole 

Upokojenci 

Prehodni turisti 

INT9: Večinoma nas obiskuje lokalno prebivalstvo. 

Potem so to skupine, ki so najavljene že vnaprej in k nam pridejo z avtobusi 

(razna društva, ki imajo izlete – strokovne ali družabne narave). 

Obiščejo nas tudi šolske skupine, tuji gostje, mlade družine, zaključene 
družbe, skupine prijateljev. 

Lokalno prebivalstvo 

Skupine  

Društva  

Šolske skupine  

Tuji gostje 

Družine  

Zaključene družbe  

 

5) Ima območje potencial, da sprejme še več obiskovalcev? Kateri 
turistični produkti se še lahko razvijejo? 

  

Obstoj potenciala  

 

Povezovanje 

akterjev  

 

Širitev ponudbe  

 

Promocija  

INT1: Ima, že zaradi smučišča s šestsedežnico, ki sprejme največ gostov v 

celi škofjeloški regiji (v 3 mesecih 60–70 tisoč ljudi). 
Odvisno od občin, ki so lastniki smučišča, kako se bo le-to naprej razvijalo 

(poletna sezona). 

Primer: RTC Kranjska Gora, kjer imajo poleti sedežnico polno že zaradi 
vseh kolesarjev (investicijo v kolesarske poti izvedla RTC Kranjska Gora). 

Imajo odlične pohodniške poti, veliko število nastanitev, dobro se tržijo kot 
destinacija. 

Pri nas se lahko razvije še: kolesarski poligon, letno sankališče, vzletišče za 
padalce. 

Prisotnost potenciala  

Smučišče 

Pogojeno z občinami  

Primer: Kranjska 

Gora  

INT2: Seveda ima, če se vsi povežemo – vse štiri občine in vsi ponudniki v 
njej (mogoče tudi Cerkno, Idrija). 

Imamo lepo naravo, čisto in neokrnjeno okolje, mir in tišino, ni težke 
industrije. 

Prisotnost potenciala  

Povezovanje občin 
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Na Starem vrhu in okolici veliko ljudi, predvsem mladih, ki bi se radi 

ukvarjali s turistično dejavnostjo, vendar ni pravih pogojev. 

Veliko je starih hiš in kmetij, ki propadajo, ker so se mladi primorani 

odseliti zaradi služb v mestih, na podeželju pa ostaja samo starejše 
prebivalstvo. 

Poleg ponudbe nastanitev se lahko bolje razvije tudi gostinstvo. 

Na ravni celotne regije bi bilo potrebno organizirati kolesarske poti, ki 

trajajo 3–6 dni. 

Organizirati takšen program za turiste, da ti ne samo prespijo, ampak 

okušajo lokalne izdelke in uživajo v raznih aktivnostih. 
Mi sami ponudniki to težko razvijemo, tudi sama regija je premajhna. 

Oblikovati je potrebno širšo ponudbo, vključiti vanjo več krajev (Idrija, 
Tolmin, Cerkno itd.) 

Prehrambni izdelki, kot npr. Starovrški zajtrk (samo iz lokalnih produktov), 
bio izdelki, ki poudarjajo lokalno tradicijo. 

Prikaz različnih starih obrti, kulturne dediščine. 

Povezovanje 

ponudnikov  

Obstoj motivacije  

Ovire 

Migracije mladih 

Starejše prebivalstvo 

Ne-vzdrževane hiše  

 

Razvoj širše ponudbe  

Večdnevno 
zadrževanje  

Kolesarji  

Stare obrti  

Kulturna dediščina  

 

INT3: Mislim, da sedaj še nimamo veliko obiskovalcev, potenciala je tu še 
ogromno. 

Vendar razumem, da se je težko lotiti turistične dejavnosti zaradi visoke 

investicije, potrebnih vlaganj v promocijo, vsestranskosti, znanj tujih 

jezikov, dosegljivosti 24 na dan, dela in komunikacije z ljudmi. 

Manjkajo aktivnosti na vodi (npr. kajakaštvo), organizirani kolesarski izleti 
in vodenja, otroški prostori in igrišča. 

Ogromno potenciala  

Težave začetkov  

Visoke investicije  

Promocija  

Znanje tujih jezikov  

24/7 

Komunikacija  

Vsestranskost  

 

Manjkajo 

Vodni športi 

Vodne aktivnosti 

Kolesarske poti 

Otroški prostori/ 
igrišča 

INT4: Seveda ima, obiskovalce naših krajev bi lahko tu zadržali več dni (2–
3 dni). 

Prvo je, da mi pripravimo dodatne turistične produkte, seznanjamo 

obiskovalce. Druga stvar pa je, da se turistični ponudniki začnejo 
povezovati med seboj in da svojim gostom dajo priporočila za raziskovanje 
bližnje okolice. 

Kot lokalna turistična organizacija moramo tržiti celotno škofjeloško 

Obstoj potenciala 

Večdnevno 
zadrževanje gosta  

Dodatni turistični 
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podeželje, da bomo prepoznavni navzven. Turistični ponudniki pa morajo 
tržiti sami sebe in svojo ponudbo, da bodo pridobili goste. 

Pripravlja se regijski projekt kolesarskih poti. 

Bolj bi se lahko razvilo poletno ponudbo na smučišču Stari vrh in 
kvalitetne prireditve povezane s kulinariko in domačo obrtjo. 

Letos se pripravlja nova strategija podeželja in skozi različne projekte se 
bodo lahko razvili novi produkti. 

produkti  

Promocija  

Povezovanje 

ponudnikov  

Priporočila gostom  

Trženje  

Razvoj poletne 

ponudbe  

Kvalitetne prireditve 

Kulinarika 

Stare obrti  

INT5: Ima, že zaradi bogate zgodovine in lepe narave. 

Velik potencial v prihodnosti je kolesarska pot Škofja Loka–Železniki.  
Če bi določeni turistični ponudniki v okolici postali prepoznavni in imeli 
veliko obiska, bi s tem gotovo spodbudili še ostale, da bi se prej odločili za 

turistično dejavnost (predvsem zaradi dobrih zimskih sezon, bližnjih 
smučišč). 
Razvije se lahko še: kolesarska pot Škofja Loka–Železniki, mikro zgodbe 
Škofjeloškega območja, priložnosti v paketni ponudbi (ki bi bila 

predstavljena na bolj privlačen in zanimiv način). 

Več je potrebno delati na doživljanju, da so turisti aktivni (kleklanje čipke, 
kovanje žebljev). To je naloga strokovnega sveta turizma pri Javnem 
zavodu, da to pripravi. 

Ugotovili smo, da na zgodbah že sedaj živimo in tukaj je vidnega še dosti 

potenciala. 

Potrebno je večje sodelovanje in povezovanje z društvi, ponudniki s 
katerimi bi pripravili več doživetij in aktivnosti. 

Obstoj potenciala  

Bogata zgodovina  

Narava  

Kolesarska pot  

Prepoznavnost 

ponudnikov  

Motivacija z zgledom  

Aktivnost turistov 

Doživljanje  

Sodelovanje  

Povezovanje  

INT6: Ima, produktov je že sedaj kar nekaj. 
V okviru kolesarskih in pohodniških poti, naravoslovnih dni na kmetijah bi 
lahko ponudbo bolj povezali oz. jo nadgradili. 

Nekatere turistične kmetije bi lahko razširile svojo ponudbo (nadgradile 
šolski turizem). 
Tematske poti bi morale povezati turistične ponudnike med seboj. Pot 

Poljanskih dobrot je bila razvita, vendar se sedaj manj uresničuje. Prav tako 

projekt Okusi loškega podeželja, ki bi lahko povezoval tudi druge turistične 
zanimivosti v okolju). 

Potencial 

Kolesarstvo 

Pohodništvo  

Širitev ponudbe  

Povezovanje  

 

6) Katere so dodatne oz. potencialne turistične zanimivosti v okolju? 
Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno izboljšati, da bi pritegnili še več 
obiskovalcev? (turistično infrastrukturo, kakovostnejšo in širšo 
ponudbo, znanje in usposobljenost ponudnikov, povezovanje, 

razmišljanje prebivalstva, promocijo in organiziranost turističnih 
služb) 

  

 

 

Investicije v 

turistično 
infrastrukturo  

Povezovalne 

INT7:  Lahko bi se razvil kolesarski park, pri tem je potrebno urediti trase 

in jih označiti. 
Kar se tiče posebnih doživetjih je problem, ker je potrebno kakršnokoli 
dodatno dejavnost registrirati (npr. čebelarji – apiterapija, različne 
delavnice, prikaz obrti – pletenje košev). 

Kolesarski park  

Nadgradnja 

obstoječih  
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Veliko stvari obstaja v okolju, ki jih je potrebno samo nadgraditi na višji 
nivo. 

Ceste in označenost turističnih ponudnikov so na prvem mestu. 

Nadgrajevanje in razvoj obstoječe ponudbe, ki je že sedaj obsežna. 

Dvig kakovosti  

Povezovalna 

infrastruktura 

Usmeritvene table 

infrastrukture 

 

Povezovanje 

akterjev  

 

Izobraževanje 
ponudnikov 

 

Promocija  

 

Povečanje 
namestitvenih 

kapacitet  

INT8: Šubičeva hiša bo postala hiša ustvarjalnosti. 
Večnamenska dvorana na Tavčarjevem dvorcu. 

Razvita muzejska transverzala. 

Poljanski sir, ki bi bil značilen za to okolje (enotna receptura). Imamo 

močno sirarsko območje, sira se pridela več kot v Bohinju. 
Bolj razviti domači kotički s košarami lokalnih izdelkov, povezovanje 

kmetij v zadruge z ekološko pridelavo, ki dobavljajo izdelke šolam in 
drugim institucijam. 

Pri gostinskih in namestitvenih ponudnikih je problem višja cena domačih 
pridelkov, ki si jih kupci ne morejo privoščiti. 
Veliko potenciala obljublja tudi rokodelska obrt. 

Izboljšati bi bilo potrebno izobraženost turističnih delavcev (npr. 
natakarjev). 

Seznaniti vse turistične ponudnike med seboj. 
Celotno ponudbo v Poljanski dolini predstaviti vsem ponudnikom, da znajo 

vse možnosti predstaviti gostu. 

Izboljšanje 
infrastrukture  

Muzejska 

transverzala 

Cenovna dostopnost  

Rokodelska obrt  

Dvig izobraženosti  

Medsebojno 

povezovanje  

Promocija  

INT9: Sigurno ima potencial kulinarika z vidika, da območje ponuja zelo 
veliko domačih osnovnih živil. 
Imamo pa tudi kar nekaj tipičnih podeželskih gostiln, ki bi lahko v svojo 
ponudbo vključevale še več lokalnih sestavin. 

Vsaka od teh stvari je pomembna, povezovanje tu sploh ne bi smelo biti 

več vprašanje . 
Pomembno je izobraževanje in pridobivanje znanj glede usmeritev turizma 

v tujini. Moramo slediti svetovnim turističnim trendom. To nam daje nov 

zagon, energijo, pogled na stvari. 

Potreben bi bil tudi hotel v mestu ali večja namestitvena razpoložljivost na 
podeželju. Nimamo enega nastanitvenega obrata, ki bi sprejel cel avtobus 

ljudi. 

Tudi razmišljanje prebivalstva bi se moralo spremeniti. Ljudje bi lahko bolj 
podpirali razvoj novih dejavnosti ter dali priložnosti tujim investitorjem. 

Lokalna kulinarika  

Povezovanje  

Izobraževanje  

Prenos znanja  

Sledljivost svetovnim 

trendom  

Namestitvene 

kapacitete  

Odprtost prebivalstva  

 

7) Katere ukrepe je potrebno sprejeti in katere korake narediti v 

prihodnosti? Čigava je odgovornost, da to izpelje? 

  

Realizacija 

obstoječih 
projektov  

 

Realizacija 

obstoječih 
strategij razvoja 

 

Intenziteta 

povezovanja in 

sodelovanja  

 

Hierarhična 
odgovornost  

INT1: Projekti so narejeni (kolesarski poligon, Strategija razvoja PO Stari 

vrh 2014–2020), ampak stojijo. Potrebna so nadaljnja ukrepanja, promocija 

teh obstoječih dokumentov in idej. 
Zavedamo se, da je to tek na dolge proge, vsi projekti se bodo počasi 
razvijali.  

Vzpostaviti je potrebno primeren teren za turistično infrastrukturo, potreben 
je finančni vložek, potreben je nekdo za dogovarjanje z lastniki zemljišč. 

Ljudi je potrebno vnaprej obveščati kaj se bo dogajalo na Starem vrhu (npr. 

že pozimi ljudi seznaniti z letno ponudbo). 
Sodelovanje z drugimi turističnimi društvi v širši okolici – Železniki, 

Cerkno, Žiri. 
Spremeniti splošno vzdušje, povečati pripadnost v okolju, vzpostaviti dobre 

odnose – to vpliva posredno na obiskovalce, ki to začutijo in imajo potem 
večjo željo po obisku. 

Turistični ponudniki smo premajhni, da izpeljemo velike investicijske 
projekte. 

Nujna pomoč občin ali zunanjega investitorja. 

Obstoječi projekti  

Tek na dolge proge  

Počasen razvoj  

Vzpostavitev terena 

za infrastrukturo  

Finančni vložek  

 

Sodelovanje s 

turističnimi 
ponudniki  

Povečanje pripadnosti 

okolju  
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Vzpostavitev dobrih 

odnosov  

Nujna pomoč 

Občine 

Zunanji investitorji 

 

Doseganje 

kritične mase   

INT2: Najprej je potrebno poskrbeti za osnovne stvari.  

Za prepoznavnost s skupno znamko regije, ki jo je potrebno prej določiti. 
Destinacijska znamka Stari vrh je preveč ozka, premajhni smo s svojo 

ponudbo).  

Potem pa to razdeliti na manjše kraje in ponudbo objaviti na spletu. 

Poznam dober primer spletne strani dežele Kärnten, ki so veliki skoraj kot 

polovica Slovenije pa so ena regija. Nato začeti delovati od zgoraj navzdol, 
da začnejo sodelovati glavne oblasti in službe. 

Izpeljati že obstoječe ideje in najti ljudi, ki bodo to pripravljeni narediti. 

Odgovornost poteka iz vrha navzdol. Torej najprej so za to odgovorne 

občine, potem razvojne institucije, ki jim mora občinska oblast delegirati, 
šele nato smo tu turistični ponudniki. 

Osnovne stvari 

Prepoznavnost  

Skupna znamka regije  

Hierarhično 
delovanje  

Up-down sistem  

 

Realizacija obstoječih 
idej 

Iskanje ljudi 

Občine 

Razvojne institucije  

Turistični ponudniki  

INT3: Potrebno je izboljšati turistično infrastrukturo na podeželju in čim 

več ljudi opogumiti, da začnejo s turističnimi projekti in dejavnostmi. 
To je odvisno od vsakega posameznika. 

Turistična 
infrastruktura 

Motivacija ljudi 

Kritična masa  

Aktivacija  

Individualna 

odgovornost  

INT4: Da se začne delati z ljudmi, ki so zainteresirani za nadaljnji razvoj 
podeželja. 

Da skozi različne projekte motiviramo ponudnike k vključenosti in 
sodelovanju, da se zavedajo njihove lastne koristi pri tem (npr. uspešen 
projekt sodelovanja Babica Jerca & Dedek Jaka). 

Motivacija  

Vključevanje  

Kritična masa  

INT5: To je odgovornost občinskih svetnikov, ki odločajo o razvoju 

turizma v našem kraju. Vse kar financira občina, gre preko njih, tudi 
projekte LAS bo deloma financirala občina Društva se tukaj ne morejo 

sama odločati, kljub temu, da dobijo povrnjena nekatera sredstva njihovih 
dejavnosti. 

Ni projektov, ki bi omogočali nove zaposlitve. 

Odgovornost 

Občina  

Finančna distribucija  

Društva  

Okrnjeno delovanje  
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Nesamostojnost  

INT6: V nadaljnje je potrebno sprejeti razvojne programe, strategijo 

razvoja podeželja. 

Izpeljati obstoječo Strategijo turizma za škofjeloško območje 2014–2020 in 

Strategijo  razvoja občine Škofja Loka 2025+. 

Pripravlja se nova Strategija lokalne akcijske skupine, ki pokriva vsa 

področja, ne samo turizem. 

Potrebna je povezanost različnih akterjev in različnih institucij ter njihovo 
sodelovanje pri skupnih strategijah. 

Te usmeritve se mora potem res upoštevati, delati v to smer, stremeti k 
skupnim ciljem. 

Lokalno prebivalstvo samo nima velike moči (lahko v okviru društev, 
združenj, občine). 
Če institucije med seboj sodelujemo, to vidi lokalno prebivalstvo, ki nam 
tako lažje zaupa in dojema naše aktivnosti. Prav tako ljudje vidijo, da 

nimamo nekih lastnih interesov. Občina mora povezano delovati z 

razvojnimi akterji (npr. skupen nastop Razvojne agencije Sora in občine 
Škofja Loka) in javnost obveščati o načrtih za nadaljnji razvoj. 

Sprejetje razvojnih 

programov  

Strategija razvoja 

podeželja  

Realizacija obstoječe 
strategije  

Realizacija strategije 

razvoja občine  

Povezovanje in 

sodelovanje akterjev  

ID skupnih ciljev  

Up-down sistem 

 

8) Kdo bi najverjetneje lahko pognal rast turizma na tem mestu? 

(podjetja, vlada, tuji investitorji, evropska sredstva) 

  

Vzajemnost 

Ponudniki 

Motiviranost 

Pripravljenost 

sodelovanja  

Potencial  

 

Vlada 

Občina 

Finančna podpora 

Motivator  

Ustvarjanje okolja  

INT7: Bistvo je v malih ponudnikih, ki pričnejo z gibanjem turizma v pravo 
smer in poganjajo stvari naprej. 

Najprej pomemben je interes prebivalcev. Nato je naloga glavnih služb na 
tem področju, da jim pomagajo in nudijo podporo. 

Vendar vsi ljudje niso za turizem - potrebna je 24-urna dosegljivost 

Mali ponudniki 

Bistvo  

Epicenter  

Interes 

Podporno okolje  

INT8: Vlada denar razdeli lokalnim skupnostim in lahko pripravi teren za 

dobro črpanje evropskih sredstev, omeji birokracijo. 

Glavni pa smo ljudje s tem, da pokažemo interes, željo in pripravljenost za 
sodelovanje v različnih projektih (ustvariti dobro klimo za razvoj). 
Občine bi morale v pobudah lokalnega prebivalstva prepoznati potencial za 

turistične projekte in to peljati naprej. Mislim, da se v občini Gorenja vas- 

Poljane to v veliki meri že upošteva in podpira. 

Problem je še vedno negativen odnos in razmišljanje ljudi do občinskih 
služb in državne oblasti nasploh. 

Ponudniki  

Interes 

Želja  

Pripravljenost 

Motiviranost  

Sodelovanje  

Naklonjenost  

 

Občina 

Vlada  

Podporna akterja 

Finančni stimulansi  

Priprava terena  

Prepoznavanje pobud 
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Potencial 

INT9: Eno z drugim. Brez finančnih sredstev ne moremo nič narediti. 
Turizem smo v prvi vrsti ljudje. Bolj kot lepa infrastruktura in njen izgled, 

je pomemben odnos do gosta in na kakšen način ga sprejmemo. Če se tega 
zavedamo, se tudi vse ostalo lažje izpelje 

Vzajemnost  

Ljudje 

Ponudniki 

Bistvo 

 

09) Mislite, da lahko s svojim poslanstvom pripomorete k izboljšanju 
stanja turizma na podeželju? Kaj ste za to pripravljeni narediti? 

  

Motiviranost za 

izboljšanje stanja 

 

Krepitev 

sodelovanja  

 

Vključevanje v 
projekte  

 

Enotnost ponudbe  

 

INT1: Na vsak način se trudimo, da bi izboljšali trenutno stanje okolja in 
predvsem, da bi zadovoljili svoje goste. 

Ponujamo stvari, ki so del obstoječega okolja, tu ni luksuza, je pa prvinska 
narava in domači ljudje. 

Turistu hočemo ponuditi preprostost in avtentičnost. 
Nočemo ogromnih turističnih projektov. 

Začeli smo že izvajati stvari, ki nimajo veliko finančnih vložkov. Mogoče 
bo to pritegnilo lastnike, ki imajo sredstva, da nas podprejo. 

Pripravljeni smo se povezovati z vsemi turističnimi subjekti v okolju in 

lokalnimi izdelovalci umetnostne obrti, kmetijami, društvi. 
Pripravljeni smo tudi finančno pripomoči v nove projekte po svojih 

zmožnostih. 

Prizadevnost 

Trud  

Izboljšanje situacije  

Ni prestiž 

Naravne danosti 

Preprostost  

Avtentičnost  

Brez velikih 

finančnih vložkov  

Sodelovanje 

Pripravljenost 

sodelovanja  

Finančna pomoč  

INT2: Upam, da lahko. Nekateri dajemo svoj čas, ideje in hočemo nekaj 
narediti. Potem pa na te ideje od pristojnih ni nobenega odziva, vsi delajo 

po svoje in čez čas to izzveni. 
Denarno razliko oz. prihodek iz paketne ponudbe smo ponudniki želeli 
vložiti v razvoj nove spletne strani smučišča, vendar glede tega ni bilo 
odziva od občin, ki sta 78% lastnici. 
Preteklo smučarsko sezono sem v razvoj smučišča vložil svoj čas, denar, 
ideje, obiskoval sem namestitvenike, da smo izdelali paketno ponudbo 

smučišča, povezoval sem ljudi, sodeloval sem kot projektni partner. 

Spodbude 

Podajanje idej 

Brez odziva  

Pristojni  

Neusklajenost  

Projektni partner 

Krepitev sodelovanja 

Ponudbe  

INT3: Seveda lahko, tudi z razvojem svoje dejavnosti. 

Vključujemo se v vse turistične projekte na tem območju, zraven smo 
sodelovali tudi pri pripravi nove strategije razvoja turizma na škofjeloškem. 

Razvoj svoje 

dejavnosti  

Vključevanje v 
projekte  
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10) Ali mislite, da so vaše možnosti, da vplivate na razvoj turizma, 
omejene? 

  

Delni vpliv  

Pogojenost z 

občinskimi 
finančnimi 
sredstvi  

Naklonjenost 

odločevalcev  

INT4: Lahko predlagaš ali omogočiš določene stvari. 
Odvisni smo od občinskih sredstev, ki so na voljo, dobre volje vodilnih – 

občinskih svetnikov, ki o tem odločajo, od nepovratnih razpisov in 
uspešnosti kandidiranja . 

Pogojenost 

Občinska sredstva  

Dobra volja vodilnih  

Nepovratna sredstva  

Uspešnost na 
projektih  

INT5: Lahko predlagamo priložnosti, pri tem moramo imeti prave 
argumente. 

Kakšna stvar se lahko tudi z naše strani spelje. 

Veliko stvari pa gre mimo nas oz. jih občina Železniki sama spelje. Z RDO 
Gorenjska in Turizmom Škofja Loka občina direktno sodeluje in mi nismo 

seznanjeni z vsem tekočim dogajanjem. 

Argumenti  

Izvzetost  

Občina  

Slaba informiranost  

 

INT6: Lahko vplivamo s strategijo razvoja podeželja in širšega območja, z 
dogodki, ki jih organiziramo, s podporo ponudnikov na podeželju. 

Strategija razvoja  

Organizacija 

dogodkov  

 

11) Ali se zanimate za lokalno problematiko podeželja (v lokalni 
skupnosti) ali mislite, da je to izključno naloga pristojnih služb? Imate 
pri tem kaj vpliva? 

  

 

Vpliv pogojen z 

lastno 

angažiranostjo  

 

LP znanilci 

nujnih 

sprememb 

 

Občina = 
pristojna za 

razvoj lokalne 

problematike  

INT7: Vpliva nimamo, to je pristojnost občine in ostalih javnih služb, 
potrebno pa je spremljati lokalno problematiko. 

Lokalno prebivalstvo mora opozarjati na probleme, ki jih vidi v okolju. 

Brez vpliva  

Pristojnost občine  

Javne službe  

 

LP opozarja na 

probleme  

Znanilci  

INT8: Tudi lokalno prebivalstvo ima lahko vpliv s tem, da sporoča svoja 
opažanja oz. kaj je potrebno urediti. 
Pri tem imajo vpliv predvsem tisti ljudje, ki so kaj pripravljeni narediti, ki 

so opaženi, ki se povezujejo. Ti ljudje so nato povabljeni k sodelovanju 

(npr. na raznih predstavitvah, srečanjih) 

Vplivnost  

Sporočanje opažanja 

Znanilci  

INT9: Mi se že od vsega začetka vključujemo v lokalno okolje, sodelujemo 

pri projektih, po svojih močeh tudi z osebnim angažmajem. 

Spodbujamo lokalne kulturnike, društva. Imamo pa sedaj za to manj časa 

Za to so odgovorne lokalne organizacije. Mi ponudniki moramo skrbeti za 

svoj posel. Lahko pa pri tem pomagamo, predstavimo svoje poglede, 

ponudimo roko drugemu 

Vključevanje v 
lokalno okolje  

Sodelovanje v 

projektih  

Spodbujanje akterjev  

Odgovornost lokalnih 

organizacij  
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Ponudniki 

Usmerjenost v lastno 

podjetje  

12) Zakaj mislite, da prihaja do problemov pri turističnem razvoju 
kraja? 

  

Slabo podporno 

okolje  

 

Pomanjkanje 

znanja 

ponudnikov 

 

Slaba osveščenost  

 

Negativna 

publiciteta dobrih 

praks  

 

INT7: Trd oreh je birokracija. 

Občinske službe ne znajo svetovati lokalnemu prebivalstvu, jim podati 
prave informacije. 

Podpora šepa zaradi nezadostnega znanja, slabih svetovalnih servisov, 

slabega poznavanja obstoječih možnosti razvoja, slabega izkoriščanja 
projektov in sredstev ali pa preprosto ni časa za to. 

Podeželje je zapostavljeno in je odvisno od interesa občine – npr. občina 
Gorenja vas-Poljane si zelo prizadeva za razvoj turizma na podeželju. 

Birokracija  

Neznanje  

Težave svetovanja 

Ni podpornega okolja  

Neinformiranost  

Nezadostno znanje 

Slabo poznavanje 

možnosti razvoja  

Nepoznavanje  

Pomanjkanje časa 

Pomanjkanje financ 

Odvisno od občin 

INT8: Ljudje se še premalo zavedajo koristi od tega. 

Eno je zavidanje in nepovezanost med ponudniki. 

Nekaj ljudi je zelo pridnih, zagnanih in vložijo veliko dela v razvoj, 
dogajanje v samem kraju. O njih pa se nato negativno govori, da se hočejo 
samo izpostavljati. Le-to zatira ljudi, ki imajo ideje, ki hočejo kaj izpeljati, 
pa ne zberejo dovolj poguma 

Problem so tudi velike investicije v turističnih dejavnostih (gostinstvo, 
nastanitve). 

Turizem zahteva vedno več (inšpekcije, zakonodaja, cestna infrastruktura). 
Veliko obrtnikov nima ne znanja, ne financ, da bi lahko oživeli svojo 
dejavnost. Lahko pa se povežejo, razširijo svojo ponudbo z izdelki drugih 
obrtnikov. Lahko tudi k nam prinesejo svoje izdelke in jih bomo 

reklamirali, da bodo ljudje izvedeli za njihovo obrt. 

Slabo zavedanje 

koristi  

Nepovezanost 

Zavist  

Ponudniki  

Zatiranje želje  

Primeri dobrih praks 

Negativna publiciteta  

Težave 

Velike investicije  

Zahtevnost dejavnosti 

Vsestranskost 

Slabo znanje  

Pomanjkanje znanja 

Pomanjkanje financ  

INT9: Problem je, ker se posamezne dogovorjene stvari ne izpeljejo naprej. Nerealizacija   
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13) Kje vidite glavne prepreke pri razvoju podeželja in povezovanju 
turističnih ponudnikov?  

  

Stara garnitura 

 

Brez novitet 

 

Zavist – 

nesodelovanje  

 

Pomanjkanje 

znanja  

 

Uporaba IKT 

Slaba promocija  

 

Slaba 

komunikacija  

 

Zakonodaja  

 

Finance  

INT4: Starejša garnitura vztraja. 

Nekateri ponudniki ne grejo s časom naprej, da bi začeli uporabljati druge 
pristope in tehnologije. 

Problem pri povezovanju ponudnikov vidim v tem, da sosed ne privošči 
svojemu sosedu in če ima on polno, ne bo poslal gosta k drugemu 
ponudniku v okolju. 

Kot problem izpostavljam tudi neznanje tujih jezikov, slaba izobraženost 
lokalnega prebivalstva, odzivnost na elektronsko pošto in komunikacija s 
potencialnimi gosti, predstavljanje na spletu. 

Nivo ponudbe, povprečnost ni več dovolj. Potrebno je izstopati, biti 
inovativen, da te ljudje opazijo. 

Pri nekaterih ponudnikih na podeželju je ponudba enaka že 20 let. 

Starejša garnitura 

Zaviranje  

Stagnacija 

Brez novitet  

Nove tehnologije  

Sosedova zavist  

Nesodelovanje  

Neznanje tujih 

jezikov  

Slaba uporaba IKT  

Slaba promocija  

Slaba komunikacija  

Inovativnost  

Kakovostna ponudba  

INT5: Na prvem mestu sta oviri pri nadaljnjem razvoju zakonodaja in 

finance. 

Nesodelovanje turističnih ponudnikov pri pridobivanju gostov, oblikovanju 
skupne ponudbe. 

Velikokrat ni odziva z njihove strani, ko jih pozovemo (npr. pri oblikovanju 

turističnih paketov). 
Pomanjkanje znanja in informacij o zakonodaji, novostih na tem področju. 

Zakonodaja  

Finance  

Nesodelovanje  

Brez skupne ponudbe  

Neodzivnost  

Pomanjkanje znanja  

INT6: Velik problem so finančne prepreke. Potencialni investitorji nimajo 

sredstev za večje investicije, bojijo se najemati kredite, da bi izpeljali 

investicije. Od tega odvisen interes prebivalstva za razvoj turističnih 
dejavnosti na podeželju in posledično tudi povezovanje med ponudniki. 
Prav tako vpliva na to toga zakonodaja, strah in dvomi pred registracijo 

dejavnosti. 

Finance  

Ne povezovanje  

Slab interes  

 

14) Kaj so najpogostejše dileme zaradi katerih se lokalna turistična 
podjetja obračajo na vas? 

  

Promocija 

dejavnosti  

 

Zakonske 

opredelitve in 

birokracija  

 

INT4: Na nas se obračajo za promocijski material, ki nam ga prinesejo tudi 
sami za svojo promocijo. 

Obračajo se tudi za nasvet kje se oglaševati in kako. 

Pridejo po informacije kaj obiskovalce najbolj zanima in kaj sprašujejo. 

Povejo nam tudi novosti v svoji ponudbi, da mi to posredujemo naprej 

obiskovalcem. 

Ne zanimajo pa jih nadaljnji projekti razvoja na tem območju. 

Promocijski material 

Distribucija  

 

Nasvet 

Oglaševanje  
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Informiranost  

Novosti v ponudbi  

Nezainteresiranost  

Razvojni projekti  

Nezainteresiranost  

Razvojni projekti  

INT5: Največkrat pridejo do nas, ker potrebujejo prospekte. 

Sporočajo nam svoje prireditve in dogodke. 

Nagovarjajo nas tudi naj jim pošljemo ljudi. 
Z njimi smo govorili tudi o označenosti krajev, vasi, kar se je uredilo. 

Zanima jih skupno oglaševanje kraja.  

Sprašujejo tudi zakaj se ne predstavljamo na večjih sejmih. 

Promocijski material  

Novosti, dogodki  

Skupno oglaševanje 
kraja  

Označevalne table  

INT6: Na nas se ne obračajo le turistični ponudniki, ampak vsi, ki se 
ukvarjajo s kakršnokoli dejavnostjo na podeželju. 
Najpogostejša vprašanja so povezana z zakonodajo, davki, zavarovanjem, 
pogoji za registracijo, prodajo, poslovnimi prostori, trženjem znotraj 
blagovnih znamk. 

Zakonodaja  

Davki  

Zavarovanja  

Pogoji za registracijo  

Promocija  

 

15) Kako sprejema lokalno prebivalstvo razvoj podeželja v smeri 
turizma? Mislite, da je zainteresirano za turističen razvoj kraja? 

  

Dvojnost odnosa  

 

Večina = 
zainteresiranost 

 

Peščica 

Ovira 

Zavist 

Nesprejemanje 

tujcev  

Gospodarski 

objekti  

Spregled 

neposrednih 

učinkov  

INT4: Nekaterim je to super, nekaterim pa smo tudi mi tu odveč. 

Nekateri prebivalci ne sprejemajo tujcev (npr. kolesarjev), skrbi jih njihovo 

ozemlje, turizem jih ne zanima. To jim je tuje, raje bi imeli na podeželju 
proizvodnjo ali kakšno gospodarsko dejavnost. 
Drugače pa mislim, da je večina zainteresirana. 

Bipolarnost  

Dvojnost 

Odveč 

Zainteresiranost  

 

Ne sprejemanje 

tujcev 

Kolesarji  

Proizvodnja  

Gospodarska 

dejavnost   

 

Večina zainteresirana  

INT5: Hitro pride do kakšne nevoščljivosti, oviranja razvoja s strani 
lokalnega prebivalstva. 

Veliko je očitkov, da se nič ne naredi, da ni turistov, da je premalo 
dogajanja. 

Sosed sosedu ne privošči prometa. 

Lokalno prebivalstvo se še ne zaveda neposrednih učinkov turizma. 

So pa tudi posamezniki, ki se jim to zdi super. 

Mislim, da je prebivalstvo v večini zainteresirano. 

Nevoščljivost  

Oviranje razvoja  

Očitki  

Premalo naredi 
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Zavist 

Spregled neposrednih 

učinkov  

Večina zainteresirana  

INT6: Različno, nekateri spodbujajo to smer in sodelujejo, spet drugim se 
to zdi nepomembno in ovirajo razvoj. 

Vsi niso zadovoljni s tem. 

Dvojnost 

Različnost 

Spodbude  

Nepomembno 

Oviranje  

 

16) Ali v turistične projekte vključujete tudi lokalno prebivalstvo? 
Kako bi lahko spodbudili to sodelovanje? 

  

Delavnice 

Glasila 

Projekti 

Tiskovna 

konferenca 

 

Dobro načrtovanje 
strategije  

Večnamenska 
uporaba  

Novi projekti  

 

INT4:  Da, ves čas se odvijajo kakšne delavnice h katerim povabimo 

gostince, obrtnike, namestitvenike, posameznike iz različnih društev. 

Ni pa sodelovanja toliko kot bi si ga želeli, težko je spodbuditi vse k 
sodelovanju. 

Največkrat mi pade na misel Strategija razvoja PO Stari vrh 2014-2020, ki 

je po mojem mnenju slabo zapisana, ker ni vrednotena, akcijski plan je 

posplošen, ni določenih rokov za izvedbo. 

Zadaj tudi ni potrebnih financ, koordinatorja in izvajalcev za začrtane 
usmeritve in dejavnosti, ki bi jih bilo potrebno uresničiti. 
Potrebno bi bilo izdelati načrt dela koordinatorja in trženja ter temu tudi 
nameniti finančna sredstva in lokalno podporo. 

Sama strategija nič ne pomeni, če ni prave ekipe in potrebnih financ. 

Nenehno 

Delavnice 

Različni poslušalci  

 

Slab odziv 

Slabo sodelovanje  

Težave pri spodbudah  

 

Dobro načrtovanje 
strategije  

INT5: Predvsem to poteka preko različnih prostovoljnih društev (tudi 
kulturno, športno). 
Pred časom smo lokalno prebivalstvo povabili na tiskovne konference, da 
so lahko zraven sodelovali. 

Ratitovška obzorja – glasilo, kjer spodbujamo za kakšne nove ideje, 

prispevke o zgodovini Selške doline in njenih pomembnih predstavnikov. 

Sodelovanje bi lahko spodbudili na tak način, da bi prebivalstvo videlo v 
tem korist (npr. da kolesarska pot ne bi bila samo pot, ki vodi po njihovih 

zemljiščih, ampak tudi varna pot za njihove otroke). 
Da bi kakšen turističen objekt lahko prispeval tudi k druženju domačinov in 
bil tudi za njih pomembna pridobitev (npr. fitnes v naravi). 

Prevzemanje razmišljanja, da se z razvojem dvigne tudi kvaliteta življenja. 

Prostovoljna društva  

Tiskovna konferenca  

Izdaja glasila  

Spodbuda 

sodelovanja 

Večnamenska 
uporaba  

Sprememba 

razmišljanja  

INT6: Preko naših projektov, ki jih pripravljamo za kmetije in društva. 

Sodelovanje bi lahko spodbudili z novimi projekti, z vključevanjem 
prebivalcev v pripravo samih strategij razvoja. Pri Strategiji LAS Loškega 
pogorja, ki se sedaj pripravlja, delamo na terenu in nam prebivalstvo daje 

svoje predloge. Tudi pri pripravi Strategije razvoja občine Škofja Loka smo 
sodelovali s podjetji, krajevnimi skupnostmi, društvi, različnimi interesnimi 
skupinami. 

Projekti 

Spodbuda 

sodelovanja  

Novi projekti  
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Strategija razvoja  

17) Kako na vaše delovanje in opravljanje turističnih storitev gleda 
lokalno prebivalstvo? Vas podpirajo in se trudijo sodelovati z vami? 

  

Deljen odnos  

 

Večina ima 
pozitiven odnos  

INT1: Deljeno, nekateri zavirajo nadaljnji razvoj, varujejo svoje naravno 

okolje in imajo negativen odnos. 

Spet drugi nas zelo podpirajo, vidijo učinke razvoja turizma in imajo 
pozitiven odnos do nas. 

Še vedno je več tistih, ki so na tem pripravljeni kaj narediti, a s čim 
manjšimi posegi v naravo . 

Deljeno  

Zaviranje razvoja 

Negativen odnos 

Varuhi narave  

 

Podpiranje  

Vidijo učinke  

Pozitiven odnos  

Večina  

INT2: Turistični ponudniki si pomagamo kolikor lahko, med seboj 
sodelujemo s turističnimi kmetijami in z gostinci. 
Prebivalci na turizem gledajo pozitivno, vendar je vsak bolj zase. 

Vsi se še ne zavedajo, da lahko združeni dosežemo veliko več kot en sam 
(npr. za preprosto stvar, kot je čiščenje pohodnih poti, smo se menili od 
lanskega oktobra). 

Medsebojno 

sodelovanje  

Pozitiven odnos 

prebivalcev 

Zadržanost  

INT3: Zelo dobro, nimamo pa veliko stikov z njimi, razen s tistimi, ki se 

ukvarjajo s turizmom. 

Zelo dobro 

Slabi stiki  

 

18) Kako se povezujete z ostalimi turističnimi ponudniki? Kaj vas pri 
tem ovira oz. kdaj nastajajo težave? 

  

Povezovanje v 

vrhuncih sezone  

Izobraževanja  

Ekskurzije  

Promocija  

Svetovanje  

Navezovanje 

kontaktov  

Šolski ogledi 

Lokalne tržnice  

 

Ovire: 

Enotna tržna 
znamka 

INT1: Sodelujemo z ostalimi ponudniki nastanitev in si pomagamo pri 

razporejanju gostov (v zimski sezoni imamo velikokrat premalo kapacitet). 

Dobro smo povezani s smučiščem. 

Ni trženja celotne destinacije Stari vrh in vseh ponudnikov pod eno krovno 

znamko. 

Premalo namestitev in to vpliva na promet vseh ostalih turističnih 
subjektov v okolici. 

Glavno mesto je brez hotela, kar posredno vpliva tudi na ponudnike na 

podeželju (manj obiska). 
S ponudniki namestitev nimamo težav pri povezovanju, težje je 
sodelovanje z okoliškimi kmetijami, obrtniki (lokalni pridelki in izdelki) 
zaradi zakonodajnih ovir pri prodaji in visokih cen končnega izdelka, 
dolgih poti od vrta do mize. 

Posamezniki smo finančno prešibki za izvedbo večjih projektov. 

Ni pomoči in podpore s strani občine, organizacij, ki se s podeželjem 
ukvarjajo. Ti niso seznanjeni z možnostmi pridobitve kreditov, garancij. 

Medsebojna pomoč 

Nastanitve  

Premalo  

Vpliva na promet  

Skupna promocija 

Enotna tržna znamka  

 

Umanjkanje hotela  

Glavno mesto  

 

Težave sodelovanja  

Kmetije 
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Obrtniki 

Zakonski okviri pri 

prodaji  

Visoke cene  

Dostavne poti 

Finančni 
primanjkljaji 

Šibkost  

Slaba podpora občine  

Hotel v mestu 

Zakonske podlage 

glede prodaje 

Visoke cene 

izdelkov 

Finančna šibkost 

Slaba podpora 

občine 

Slaba 

izraba/uporaba 

IKT  

Samovoljnost  

Zadržanost  

Nezaupanje  

INT2: Povezujemo se s Turističnim društvom pri dodatnih aktivnostih na 
podeželju, s smučiščem v zvezi s paketno ponudbo smučišča, nimamo pa 
dosti vpliva na delovanje STC Stari vrh (slaba propaganda, spletna stran, ni 

enotnega rezervacijskega sistema). 

Moti nas način poslovanja turističnih udeležencev, smučišče vsako leto 
izpostavljeno kakšnim aferam, ki ne prinašajo dobrega ugleda. 

Nekaj ljudi, ki se na ta način okorišča s svojimi interesi. 
Smučišče je vsako leto eno izmed najbolj donosnih v celi državi, zato ni 
razloga, da bi poslovali negativno. 

Paketna ponudba v sodelovanju s smučiščem zelo uspešna v pretekli 
sezoni. Povratnih informacij s strani smučišča o prodaji pa nismo dobili 
(nismo seznanjeni s potrebno statistiko za načrtovanje v naslednjih letih). 

Mali ponudniki nimamo vpliva s katerim bi lahko izboljšali poslovanje s 
STC in od njih dobili več potrebnih informacij. 
Slaba spletna stran smučišča, ki v sezoni ni vedno delovala na vseh spletnih 
platformah, kar je nujno. 

Ni enotnega spletnega rezervacijskega sistema ali povezave s sistemom 

Booking.com. Statistično naj bi 80% rezervacij prišlo iz spletne strani 
smučišča (v drugih zimskih destinacijah), ker gost išče namestitev glede na 
kraj, ki ga obišče, zato mi tukaj veliko izgubljamo – potencialne goste! 

Zaostaja tudi spletna predstavitev na socialnih omrežjih. 

Ponudbo bi bilo potrebno vnaprej razvijati in jo tudi vnaprej definirati (npr. 

poletno ponudbo predstaviti že v času zimske sezone). 

Dodatne aktivnosti na 

podeželju 

Smučanje v 

Vrhunec sezone  

 

Slaba promocija  

Spletna stran  

Rezervacijski sistem  

Slab ugled 

Afere  

Lastni interesi 

Okoriščanje  

Slaba pretočnost 
informacij  

Šibkost vpliva malih 
ponudnikov  

Samovoljnost velikih  

 

Družbena omrežja  

INT3: Sodelujemo z ostalimi ponudniki prenočišč v okolici (npr. z bližnjo 
turistično kmetijo) kamor pošljemo goste, ki jih sami ne moremo sprejeti, z 

lokalnimi gostinci. 

Največkrat je problem, ker se vsak drži zase. 

Strah pred tem, da bi jim ukradel kakšno idejo, nevoščljivost in zavist 

Namestitve 

Gostinci  

 

Zadržanost  

Zavist 
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Nevoščljivost 

Nezaupanje  

INT4: Se trudimo, projekt Znanje za turizem, ki je namenjen izobraževanju 
in usposabljanju turističnih ponudnikov, se bo v prihodnje nadaljeval. 
Pripravili bomo tudi ekskurzije s primeri dobrih praks z namenom, da bi 

čim več sodelovali med seboj – mi s ponudniki in ponudniki med seboj. 

Projekt 

Izobraževanje  

Usposabljanje  

Ekskurzije s primeri 

dobrih praks  

INT5: Ponudnike oskrbujemo z gradivi in jih predstavljamo na naših 
spletnih straneh. 

Turiste usmerjamo k njim, ko želijo ti kaj dobrega pojesti ali kje prenočiti. 
Mlade in šolarje napotimo v Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ki 
deluje v Groharjevi hiši v Sorici. 
Ko turistične ponudnike potrebujemo, jih povabimo k sodelovanju (npr. pri 
pripravi hrane za dogodke). 

Ponudnikom lahko tudi svetujemo glede osnovnih stvari o zakonodaji in 

financah na turističnem področju in jih nato naprej usmerjamo na Razvojno 
agencijo. 

S Turizmom Škofja Loka smo povezani in smo vključeni v njihove 

turistične pakete. 
Selška dolina malo zapostavljena pred Poljansko dolino, kjer je turistična 
dejavnost v zadnjem času v nenehnem porastu in je vedno več ponudnikov. 

Veliko se tržimo preko LTO Škofja Loka, ki skrbi tudi za našo predstavitev 
na sejmih, ki se jih sami ne udeležujemo. 

Vključeni smo tudi v RDO Gorenjska, ki predstavlja naše kraje. 

Sodelujemo tudi s šolami (ogled muzeja in druge dejavnosti). 

Distribucija gradiv 

Predstavitve na 

spletnih straneh 

Promocija  

 

Svetovanje 

Zakonodaja  

Financiranje  

 

Usmeritve  

Navezovanje 

kontaktov  

Šole  

INT6: V okviru strokovnih ekskurzij na podeželju peljem obiskovalce na 
kmetije, kjer jim predstavimo primere dobrih praks, blagovno znamko 

naravnih izdelkov Babica Jerca & Dedek Jaka ter način registracije 
dopolnilnih dejavnosti skupaj z lastniki kmetij. 

Izdelke blagovne znamke Babica Jerca & Dedek Jaka kupujejo tudi 

podjetja za poslovne namene (poslovna darila). 

S ponudniki sodelujemo tudi v okviru tržnic kmetijskih pridelkov in 
izdelkov. 

Strokovne ekskurzije 

Svetovanje  

Promocija  

Tržnice   

 

19) Kako težko je koordinirati oz. skrbeti za turistične aktivnosti na 
podeželju? 

  

Brez težav  

Odprtost 

Zainteresiranost 

sogovornika  

INT4: Če imaš nasproti odprte sogovornike, je to sodelovanje super. 
Z nekaterimi ponudniki delamo zelo dobro in veliko sodelujemo. 

Z nekaterimi pa težje, pridemo jim naproti in jih povabimo na naše 
brezplačne dogodke, ampak se jih vsi ne udeležujejo. 

Pogojenost s 

pripravljenostjo  

Odprtost sogovornika 

Povabila na dogodke  

INT5: Skrbimo za delovanje športne dvorane, športnega parka, plavalnega 

bazena. 

Za tematske poti v okolici skrbi Turizem Škofja Loka (Pot po Sorici, Pot v 
Sušo), prav tako za Loško kolesarsko pot. 
Skrbimo za prikaze starih obrti na tem območju in izvedbo delavnic 
(izdelovanje dražgoških kruhkov, kovanih žebljev, kleklanje čipk). 

Različne aktivnosti 

Koordinacija  

Organizacija 

dogodkov  
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Ljudem, ki se zanimajo za dodatne aktivnosti na podeželju, koordiniramo 
in organiziramo dejavnosti in se pri tem povezujemo s ponudniki in društvi. Povezovanja s 

ponudniki  

INT6: Ni problemov. Povezovanja je z določenimi ponudniki in društvi 
več, z določenimi pa manj. 
Vsak ponudnik, ki sem ga do sedaj pozvala, je bil pripravljen in je 

sodeloval zraven (npr. na Tednu podeželja). Tu ponudniki in društva 
sodelujejo prostovoljno, da se predstavijo. 

Veliko je pripadnosti. Ponudniki sodelujejo zraven pri naših dogodkih, niso 
preračunljivi, ne gledajo samo na svojo korist. 
V večini se tudi sami predstavljajo na različnih prireditvah v okolici. 
Na začetku, leta 1999,  ko se je agencija šele postavljala na noge kot 

Lokalni podjetniški center, smo vzpostavljali blagovno znamko in razvijali 
dopolnilne dejavnosti. Naš interes je bil povezovanje z lokalnimi 
ponudniki, da nas ljudje prepoznajo oz. da jim predstavimo blagovno 

znamko. Takrat nekih ponudnikov v okolju še ni bilo. Kasneje, ko se je 
število ponudnikov povečalo, so se ti začeli sami predstavljati in prodajati 

svoje izdelke, ne več v okviru razvojne agencije. 
V okviru projekta Okusi loškega podeželja se je razvil tudi model 
oskrbovalne verige – distribucijski center, ki še ne funkcionira zaradi 
premajhnih količin živil iz lokalnega okolja. 

Brez težav  

Nihanja  

Veliko pripadnosti  

Nesebičnost  

 

 

20) Kakšne dodatne aktivnosti na podeželju vi nudite svojim gostom? S 
kom pri tem sodelujete? 

  

Raznolika 

ponudba  

 

Različni akterji  

INT1: Smučanje, poleti panoramsko vožnjo s šestsedežnico, pohodniške 
poti, kolesarski krog občine Gorenja vas-Poljane (imamo kolesarske 

zemljevide, opise poti, vpisno knjigo), savno, fitnes, bazen za otroke (v 

prihodnosti zunanje tople kopeli). 

Predvsem se trudimo z malimi finančnimi vložki oblikovati ponudbo glede 
na to, kar nam nudi narava. 

Prireditve kot so: Dan oglarjev in prikaz kuhanja kope, spravila lesa, 

kresovanje, Rovtarski bal – smučanje po starem. 
Dogodke organiziramo skupaj s Turističnim društvom, sodelujemo tudi s 
STC Stari vrh in skupaj oblikujemo paketno ponudbo. 

Smučanje  

Poleti panoramsko 

vožnjo s 
šestsedežnico 

Pohodniške poti 
Kolesarski krog 

občine Gorenja vas-

Poljane (imamo 

kolesarske 

zemljevide, opise 

poti, vpisno knjigo) 

Savno 

Fitnes 

Bazen za otroke (v 

prihodnosti zunanje 

tople kopeli) 

 

Majhni finančni 
vložki  

Prireditve  

INT2: Želeli smo imeti organizirane pohode, ampak ni bilo dosti 
interesentov, si pa prizadevamo za to. 

Sodelujemo s Turističnim društvom Stari vrh. 

  

INT3: Imamo svoj wellness, izposojo koles, kolesarske in pohodniške 
karte, kombi s katerim opravljamo prevoze gostov. 

Preuredili smo vrt, kjer se gostje lahko odpočijejo in posedijo in imajo stik 
z domačimi živalmi, uredili smo tudi otroška igrala. 

Organiziramo krajše izlete po škofjeloškem območju in enodnevne izlete 

Wellness 

Izposojo koles 

Kolesarske in 

pohodniške karte 
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po prepoznavnih turističnih krajih po Sloveniji. 
Imamo tudi turistično agencijo Loka, gostom nudimo vodenja in potovanja 
v tujino. 

Povezujemo se s turističnim društvom, lokalno turistično organizacijo, ki 
organizirajo vodenja po tematskih pohodniških in kolesarskih poteh. Drug 

od drugega si sposojamo tudi kolesa za naše goste 

Sodelujemo s smučiščem Stari vrh. 

Kombi s katerim 

opravljamo prevoze 

gostov 

Otroška igrala 

Vrt  

Domače živali  

Krajši izleti  

Potovanja v tujino  

Sodelovanje z akterji 

Izposoja koles 

Smučišče  

21) Kdo je po vašem mnenju odgovoren za razvoj in aktivnosti na 
podeželju? Koliko ste vi vključeni v oblikovanje dodatne turistične 
ponudbe na podeželju? 

  

INT7: Vsi. Na prvi stopnji je to odgovornost občine, da nudi ustrezne 

pogoje in denarna sredstva. Nato so to organizacije in na koncu tudi vsak 

ponudnik sam ter ostalo prebivalstvo. 

Aktivnost mora potekati na vseh nivojih. Potrebno je čim več sodelovanja, 
seznanjanja s trenutnimi aktivnostmi na tem področju. 
Zdaj še nismo veliko vključeni v oblikovanje dodatnih ponudb na 

podeželju. Imamo načrte, ampak še razmišljamo kako to dodatno dejavnost 

registrirati. 

Povezujemo se na neformalni način, gre bolj za pridobivanje informacij. 
V prihodnosti namen oblikovati vodenja, izlete, doživetja z lokalnimi 
ponudniki. 

 

 

 

  

Vsi  

Občina  

Ustrezne pogoje  

Denarna sredstva  

Organizacije  

Individualni 

ponudnik  

Lokalno prebivalstvo  

 

Vsi nivoju  

Krepitev sodelovanja  

Spoznavanje  

Medsebojno  

 

Neformalna 

povezovanja  

Izmenjava informacij 

Tri-nivojska 

odgovornost  

Mikro nivo 

Samoiniciativnost  

 

Neformalna 

povezovanja  

 

Izmenjava 

informacij  

 

Kulinarični 
turizem  

INT8: Predvsem lokalno prebivalstvo samo. 

Ne smemo čakati na občino, da se nekaj naredi, je pa ta odgovorna, da 

pripravi teren. 

Pomembna je pripravljenost ponudnikov, samoiniciativnost, sodelovanje. 

Se prizadevam za dodatno ponudbo, kolikor je mogoče v okviru Šubičeve 
hiše. 

Lokalno prebivalstvo  

Aktivno 

Brez čakanja  
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Imam dober odnos s Turizmom Škofja Loka, ki turiste napotuje k nam in 

na Tavčarjev dvorec na Visoko. Tu vodim oglede, sem soavtor protokola in 

član komisije za pripravo porok (Poroka na Visokem) 
Občina  

Priprava terena  

Podpora  

Samoiniciativnost  

Sodelovanje  

INT9: V prvi vrsti vsak posameznik sam. 

Dobro je, da so lokalna oblast in tisti, ki skrbijo za razvoj turizma v naših 
krajih, pripravljeni sodelovati z nami in da smo na isti valovni dolžini. 
Vedno mora biti nekdo zunanji, ki vse povezuje in koordinira (RAS in LTO 

Škofja Loka), ker ponudniki sami to težko delamo ob naših vsakodnevnih 
zadolžitvah. Vsi pa moramo sodelovati in se odzivati na pobude in projekte 

turističnih organizacij. 
V dodatno ponudbo smo vključeni s prodajo domačih izdelkov in izdelkov 
lokalnih kmetij (Okusi Poljanske doline), degustacijami, izvedbo 

kulinaričnih delavnic, predstavitev in ogledov, raznih dogodkov. 

Naša želja je usmeritev v kulinarični segment turizma. Vsa izvedba zahteva 
veliko organizacije, je pa to zelo močna tržna niša, sploh za Poljansko 
dolino, ki ima na kulinaričnem področju še veliko potenciala. Zadnjih pet 
let poudarjam, da bi moral biti kulinarični turizem v naši dolini vodilna 
panoga. Imamo veliko ponudbo domačih izdelkov, kar je nam 
samoumevno, tujcem pa je to nenavadno in so navdušeni. Tudi manjše 
kmetije bi morale začeti razmišljati, da se usmerijo v storitvene dejavnosti. 
Vendar jih razumem, da za to nimajo dodatnega časa, ljudi, financ, poguma 
in znanja. Problem je tudi, ker so na teh kmetijah starejši, ki v tem duhu 
niso bili vzgojeni, mlajša generacija pa tu ne vidi perspektive. Potrebna bi 

bila večja angažiranost medijev oz. marketinška kampanja, ki bi 
promovirala to obliko dejavnosti na podeželju. Na ta način bi spodbujali 
mlade, da ostanejo doma in se vključijo v dejavnosti na podeželju. Sedanji 
sistem teh stvari ne spodbuja 

Mikro nivo 

Posameznik  

Lokalna oblast  

Pripravljenost 

sodelovanja 

Zunanji akter  

 

Dodatna ponudba: 

Prodaja izdelkov  

Degustacije  

Kulinarične delavnice  

Predstavitve  

Ogledi  

Dogodki  

 

Kulinarični turizem  

 

22) Se vam zdi, da so lokalne znamenitosti dovolj dobro oskrbovane?   

Romarski 

turizem 

 

Filmski turizem  

 

Adrenalinski 

park  

INT1: V okolju obstaja veliko nepoznanih, a potencialnih etnoloških 
zanimivosti (npr. poti iz rimskih časov). 
Veliko cerkev je v bližini (bogata sakralna dediščina), ki so  lepo 

oskrbovane, urejene, a premalo obiskane - potencialni romarski turizem. 

Bolj bi morali poskrbeti za prepoznavnost Tavčarjeve dediščine na 
Visokem in kmetije Pr' Jejlarji, kjer so snemali Cvetje v jeseni. 

Poti iz rimskih časov 

 

Sakralna dediščina  

Romarski turizem  

 

Boljša prepoznavnost  

 

Filmski turizem  
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INT2: Potrebno bi bilo razviti kakšno romarsko pot, saj je sakralne 
dediščine v okolici veliko. 

Urediti jame, Rupnikovo linijo, lokacijo kjer je nastal film Cvetje v jeseni, 

oživeti adrenalinski park. 

Povezati tudi znamenitosti izven tega območja, npr. bolnica Franja nad 
Cerknim. 

Spodbuditi večje dogajanje v okolju, prireditve, prikaze obrti in načina 
življenja v preteklosti. 

Romarske poti  

Sakralna dediščina  

 

Filmski turizem  

 

Adrenalinski park  

 

Načini življenja v 
preteklosti  

INT3: Loški grad ljudje zelo pohvalijo kot eden izmed najboljših muzejev, 
ki so jih videli 

Problem je zaprtost cerkev (zelo lepa cerkev v Crngrobu je odprta samo ob 

svetih mašah). 
Pohodniške in kolesarske poti so zelo slabo označene in vzdrževane, turisti 
se na njih tudi izgubijo. 

Loški grad  

Zaprtost cerkva  

Slaba označenost poti  

 

23) Kako vi skrbite za ohranitev in vzdrževanje naravnih znamenitosti 
in kulturne dediščine kraja? 

  

Opominjanje 

pristojnih organov 

na nujna popravila 

 

Vzdrževanje poti  

INT4: Če opazimo v okolju nekaj perečega ali nas nekdo na to opozori, to 

posredujemo na občino na pristojen oddelek za okolje in prostor. Tu skrbijo 

za ureditev in vzdrževanje turistične infrastrukture (npr. kritika na slabo 
označene poti na Loški grad). 
Loško kolesarsko pot vzdržujemo sami, enkrat letno poti pregledamo. 
Dodajamo tudi nove table, žige in kontrolne točke  

Opozarjanja  

Naslovitev  

Pristojni organi 

Občina 

Posredovanja težav  

Detektorji  

 

Vzdrževanje 
kolesarske poti  

Pregled tabel  

Nove table 

Žigi 

Kontrolne točke  

INT5: Na te stvari mi samo opominjamo, ko opazimo kakšno škodo ali ko 
je kaj potrebno popraviti, narediti na novo (koši na trgu, streha na plavžu, 
obnovitev starega vodnjaka). 

Kar se da tudi sami popravimo ali počistimo trg pred plavžem. 

Opominjanje  

Zaznana škoda 

Detektorji  

Popravila  
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Sami popravljajo 

Vzdrževanje  

INT6: To so občinske zadeve, ki se izvršujejo v okviru občinskih odlokov. 

Mi lahko kakšno stvar predlagamo (izboljšave). 
O tem so več seznanjeni na Turizmu Škofja Loka. 

Predlogi izboljšav  

 

 

24) Kakšno je vaše mesto in vključenost pri turističnem razvoju 
podeželja? Kateri projekti se na tem področju pripravljajo ali 

specifično promovirajo podeželje? 

  

 

Podporni akter  

 

Pestra ponudba 

podpore  

INT4: Turizem Škofja Loka skrbi za razvoj in promocijo celotnega 

območja vseh štirih občin. 
Poleg samega kulturnega turizma se ukvarjamo s turizmom na podeželju, 
tako da spodbujamo in v svoje programe vključujemo razne kmetije z 
dopolnilnimi dejavnostmi na podeželju (npr. rokodelce znotraj Centra 
domače in umetnostne obrti). 
Razvijamo tudi produkte na podeželju (pohodniške poti, tematske poti, 
kolesarske poti). 

Obiskovalce vozimo na kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi (sirarne, 

predelava sadja, peka kruha in izdelava drugih izdelkov) in jim ponudimo 

degustacije, prikaz obrti, rokodelske delavnice ter jih skušamo čim bolj 
vključiti v dejavnosti na kmetijah. Ne da si jih samo ogledujejo, ampak da 

so pri tem tudi aktivni. 

Nadgradnja projekta Okusi loškega podeželja v letu 2016 in blagovne 

znamke Babica Jerca & Dedek Jaka. Namen je povečati njihovo trženje in 
jo narediti bolj dostopno tujcem (npr. prodajne vitrine v gostinskih lokalih, 

v manjših trgovinah, pri namestitvenikih) 
Pripravljamo nove tematske poti, ponatis pohodniških poti, ki bodo pod 
dodatno turistično ponudbo vsebovale tudi vse turistične ponudnike na 
podeželju. 

Razvoj celotnega 

področja  

4 občine 

Kulturni turizem  

Podeželski turizem  

Vključevanje kmetij v 
programe  

Razvoj produktov na 

podeželju  

Degustacije  

Prikaz obrti  

Konkretne izkušnje  

Nadgradnje 

Promocija 

Tematske poti  

INT5: Jaz sem turistični informator v Javnem zavodu Ratitovec. 

Tu imamo turistično-informacijski center Železniki (trgovina s spominki, 
turistične informacije). 
Skrbim za turizem v občini Železniki. To vključuje povezovanje turističnih 
društev in turističnih ponudnikov in sodelovanje v strokovnem svetu za 

turizem pri Javnem zavodu, kjer smo leta 2012 naredili Strategijo razvoja 

turizma občine Železniki za obdobje 2013–2017. Skrbimo za popravke in 

dopolnitve pravilnika za dodeljevanje sredstev iz turističnega razpisa 
občine. 

Skrbimo za propagandno gradivo, ki ga izdajamo za promocijo kraja. 

Redno sodelujemo s Turističnim društvom Železniki in ostalimi društvi v 
občini pri izvedbi prireditev (ob Čipkarskih dnevih smo obiskovalcem v 
TIC-u nudili vse potrebne informacije). Od društev odkupujemo čipke za 
našo ponudbo v trgovini, oskrbujemo jih s propagandnim materialom in 
skupaj nastopamo za promocijo kraja. Z člani društva sodelujemo v okviru 

prikaza različnih obrti. 
Trenutno delamo na spletni strani (ponudba gostinstva, namestitev). 

Letos smo izdelali nov turistični prospekt Selške doline. 

Poskušamo oživeti trg pred Plavžem, zato smo letos poleti na njem uredili 
šah in druge igre. 

Vsako leto sodelujemo na Tednu podeželja, ki se odvija v okviru RAS Sora 
in Turizma Škofja Loka. 

Vsi prihodnji projekti so vezani na LAS Loškega pogorja v prihodnjem 

programskem obdobju. Sodelovali smo že pri projektu Oživela kultura!, 
skupaj z Muzejskim društvom Železniki skupaj z Muzejskim društvom Žiri 

Turistično-

informacijski center  

Trgovina s spominki  

Informacije  

1 občina  

Povezovanje z akterji  

Strategija razvoja 

Promocija  

Priprava prireditev  

Promocija kraja 

Sodelovanje  

Spletna stran 
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in občino Gorenja vas - Poljane oz. s Šubičevo hišo. 

Prospekt  

Oživitev trga  

Teden podeželja  

INT6: Vsa ponudba in aktivnosti na podeželju se prepletajo s turizmom in 
vse dejavnosti, ki jih razvijemo, so turistično zanimive (tematske poti, 

prireditve). Dopolnilne dejavnosti prispevajo k turistično zanimivi ponudbi 
območja. 

Mi promoviramo, razvijamo, pomagamo s svojo podporo. 

Pri turističnem razvoju podeželja nimamo močne vloge. To imajo 

posamezna aktivna društva. Preko njih se predstavljajo turistični ponudniki 
(Društvo podeželskih žena Resje, Društvo podeželskih žena Blegoš, 
Društvo podeželskih žena Lubnik, Društvo podeželskih žena Selške doline, 
Društvo kmečkih žena Žiri). Mlade pri aktivnostih povezuje Društvo 
podeželske mladine Škofja Loka 

Moje mnenje je, da so ta društva zelo aktivna in veliko pripomorejo k 
turističnem utripu v obeh dolinah. 

Kot Razvojna agencija Sora se predstavljamo na nekaterih sejmih (npr. 

Kmetijski sejem Gornja Radgona). 

Pripravljamo nekaj prireditev (Teden podeželja, Teden obrti in 
podjetništva). 
Izmed rezultatov dosedanjih razvojnih aktivnosti so poleg prepoznavne 

blagovne znamke Babica Jerca & dedek Jaka »Naravni izdelki iz 
škofjeloških hribov« tudi nove tržne poti - Tržnica kmetijskih pridelkov in 
izdelkov (vsako soboto v eni izmed štirih občin na škofjeloškem). 
V prejšnjih razvojnih programih podeželja so se pripravili tudi novi 
turistični produkti: različne tematske in kolesarske poti (Loška planinska 
pot, Pot po sledeh Rupnikove linije, Tematske poti na Loškem, Loška 
kolesarska pot) ter različni naravoslovni dnevi za šolske skupine, strokovne 
ekskurzije in izleti. Otroci preživijo en dan na kmetiji in pomagajo pri 

kmečkih opravilih. 
Nova razvojna strategija in razvojni programi na podeželju v naslednji 
programski perspektivi se v letu 2015 še pripravljajo. 

Prepletanje podeželja 
s turizmom  

Turistično zanimivi 
produkti  

Tematske poti  

Prireditve  

 

Podpora 

Pomoč 

Promocija  

 

Mreženje in 
sodelovanje med 

društvi  

 

Predstavitev na 

sejmih  

 

Organizacija 

prireditev  

Šolski naravoslovni 
dnevi  

 

25) Kakšno je vaše mnenje o neposrednih učinkih turizma na razvoj 
vašega kraja? Ali turistična ponudba zadovoljuje tudi vaše potrebe kot 
lokalnega prebivalca? 

  

 

Detekcija 

pozitivnih 

(ne)posrednih 

učinkov 

 

Primeri dobrih 

praks  

 

Delovna mesta  

 

INT7: Velikih posledic turizem tu še ni pustil. 
Prebivalstvo se vedno bolj zaveda in opaža, da radi prihajajo ljudje od 
drugod v to okolje. 

Ti učinki bolj vidni v središču, glavnem mestu, na podeželju še ne. 

Mogoče bodo ljudje skozi primere dobrih praks spoznali pozitivne učinke 

razvoja turizma in bodo imeli težnjo kaj ustvariti. 
Opažamo tudi negativne posledice turizma, kot so smeti ob rekah in poteh 

Kot lokalna prebivalka sem zadovoljna s trenutnim razvojem turizma, 

vidim pa še nadaljnje možnosti. 
Osnovne stvari so na mestu (prenočišča, gostinska ponudba, izletniške 
točke). 
Opažam slabo označenost turističnih zanimivosti, slabo cestno 
infrastrukturo. 

Potrebna je še kakšna stopnja naprej, nadgradnja v doživetja. 

Ni še velikih posledic 

Krepi se zavedanje 

Opažanja  

Središče 

Mesta  

Bolj očitno  

Primeri dobrih praks  
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Negativne posledice  

Onesnaženost s 
smetmi  

Slabosti: 

Onesnaženost 

Velike investicije  

Šibka ponudba  

Obveznosti  

INT8: Od turizma tu lahko živi že kar nekaj kmetij, ki so odkrile svojo 
dodano vrednost in jo lahko prodajo turistom po višji ceni kot lokalni 
zadrugi. 

V turizmu je še potencial za kopico delovnih mest, na tem področju smo 
šele začeli delovati. 
Še vedno se mi zdi ponudba na podeželju šibka. 

V Tavčarjev dvorec bi bilo potrebno še veliko vložiti in narediti kaj 
velikega (npr. restavracija ali muzej slovenske pismenosti…) 

Glavni vir dohodka  

Vir  

Dodana vrednost  

Višja cena  

Potencial 

Nova delovna mesta  

Šibka ponudba  

Velike investicije  

INT9: Zelo pozitiven. Turizem posredno vpliva tudi na vse druge 

dejavnosti. 

Je pa odvisno kako na razvoj turizma gleda lokalno prebivalstvo in 

zaposleni v drugih panogah, ali so se pripravljeni ukvarjati s turisti, ali so 

prijazni do njih. 

Z razvojem turizma pridejo tudi določene obveznosti, zato je turizem 
nekaterim odveč oz. jih to ne zanima in imajo raje mir. 

Posreden vpliv  

Druge dejavnosti  

Obveznosti  

 

26) Kako vas najdejo obiskovalci? Vam je lokalna turistična 
organizacija pri predstavitvi produktov in storitev v pomoč? 

  

Sodobna IT 

 

Od ust do ust  

 

Slaba vključenost 
lokalnih agencij  

INT1: Največ »od ust do ust«. 

Preko spletnih portalov Visit Slovenia, Slovenia holidays, kjer imamo 

objavljeno svojo ponudbo. 

Preko lastne internetne strani, strani smučišča (pod paketno ponudbo), 
strani Turističnega društva. 

Včasih smo z LTO več sodelovali, se predstavljali v katalogih, ampak 
plačali tudi provizije. 

Nimamo izkušenj, da bi dobili gosta na podlagi priporočila lokalne 
turistične organizacije. 

Od ust do ust  

Spletni portali  

Lastna internetna 

stran  

Druge spletne strani  

 

Brez izkušenj  

Brez priporočil  

 

INT2: Največ rezervacij dobimo preko sistema Booking.com 

Goste usmerjamo preko Poljanske doline, ker je tam lažji dostop, na spletni 

strani imamo objavljeno tudi našo GPS pozicijo. 

Obiščejo nas zaradi nizke cene in ker smo relativno blizu vseh pomembnih 

turističnih destinacij (Bled, Bohinj). 
LTO (Turizem Loka) nam je v pomoč, vendar se je težko predstavljati, če 
regija niti nima enega imena. 

Glavni vezni člen med nami ponudniki bi morala biti LTO in Razvojna 

agencija Sora, vendar učinek ni pravi, premalo se odzivajo na naše pobude. 

Potrebna bi bila ena spletna stran, ki bi promovirala celotno območje, ne pa 
da jo promovira več strani (različna društva, smučišča, organizacije…) 
Te informacijske portale bi morala vzdrževati razvojna agencija. 

Rezervacijskega 

sistema  

Lastna spletna stran  

Nizke cene  

Dobra lokacija  

 

Slaba odzivnost 

agencij  
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Skupna spletna stran  

Skupna  

Enotna promocija  

INT3: Največ ljudi nas najde na rezervacijskem spletnem mestu 

Booking.com, ko iščejo nastanitev na škofjeloškem. 

Veliko imamo stalnih gostov, ki nas obiščejo vsako leto. 

Letos opažamo, da je veliko gostov k nam usmeril Turizem Ljubljana. 

Na lokalno turistično informativno točko gostje zahajajo samo še po 
določene informacije oz. kataloge, najdejo pa nas preko drugih kanalov. 

Rezervacijski sistem  

Stalni gostje  

 

Agencija  

Katalogi  

Drugi kanali 

 

27) Kako se še drugače promovirate? Promovirate tudi okolico oz. 
škofjeloško območje? 

  

Sodobna IT 

 

Minimalni vložki  

 

Namenske akcije 

(motoristi) 

 

INT1: V trženjske namene namenjamo minimalni vložek, ker tu ni več 
pravega učinka. 

Včasih smo svojo ponudbo bolj oglaševali na radiu ali v časopisu. 

Danes so na voljo sodobne komunikacijske poti, ki prinašajo večje koristi 
(internet). 

Urejamo naš FB profil, kjer vsem prijateljem pošiljajo informacije o tekoči 
ponudbi, pojavljamo se tudi na FB profilu smučišča. 

Še vedno je največja reklama priporočilo od nekoga. 

Ponudbo smo tržili tudi preko spletnega sistema Megabon, ki ponuja 

najugodnejše hotelske pakete, ampak imamo s tem slabe izkušnje (visoke 
provizije, preveliki popusti). 

Pri promoviranju dogodkov sodelujemo vsi, ki smo v to vključeni 
(Turistično društvo, lokalni turistični ponudniki). 
Zavedamo se, da bomo večjo učinkovitost dosegli skupaj in če se bo 
reklama multiplicirala. 

Minimalni vložek  

Radio 

Časopis 

Nekoč 

 

IKT 

Več koristi  

Družbena omrežja  

Priporočila  

Megabon 

Slabe izkušnje  

 

INT2: Preko Lastne spletne strani, Booking.com, TripAdvisor. 

Pred časom smo naredili spletno akcijo (AdWords) v obliki 6–dnevnih 

počitnic za motoriste. Akcija je bila zelo uspešna, napolnili smo tri 
apartmaje za celi teden. Problem je v časovni omejenosti akcije in stroških, 
ki nastanejo. Ista skupina gostov se sedaj redno pojavlja v sezoni, vsako 

poletje imamo nekaj skupin motoristov. 

Radi bi se promovirali preko regijske znamke, vendar še ne obstaja, bi nas 
pa tako našlo največje število obiskovalcev. 

Trudimo se, da pri pripravljanju zajtrkov vso hrano, ki jo ponudimo gostu, 

kupimo od lokalnih kmetov (sir, mleko, meso). 

Ta ponudba bi se lahko promovirala na spletu, kjer bi kmetje objavljali 

svojo tekočo ponudbo pridelkov. Ponudniki pa bi izdelke lahko naročili kar 
preko spleta. 

Sodobna IK 

AdWords  

Booking.com 

TripAdvisor 

 

Regijska znamka  

Ne obstaja  

Dobra promocija  
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INT3: Veliko vlagamo v promocijo v raznih katalogih na nacionalnem 

nivoju (Turistične kmetije v Sloveniji, Privatne sobe in apartmaji). 
Trudimo se gostom približati našo okolico, dajemo jim nasvete, veliko se 
pogovarjamo kaj naj si gredo pogledati, katere kraje naj obiščejo. 

Na  naši spletni strani se nahaja promocijski video škofjeloškega območja. 

Katalogi 

Nacionalni nivo  

 

Spletna stran  

Video 

Nasveti gostom  

 

28) Mislite, da ljudje radi obiskujejo škofjeloško podeželje? Ali tudi 

sami kdaj povabite ljudi, da obiščejo škofjeloško okolje? 

  

Neprepoznana 

Neizkoriščena  

Turistična točka  

 

Drugačna 
doživetja  

 

Težnja k 
povezovanju 

 

INT7: To so ljudje, ki jim je všeč podeželje. 

Ljudje iz mesta radi gredo za vikend v naravo. 

Škofjeloško podeželje še ni prepoznavna izletniška točka. 

Tujci sicer raje obiskujejo mesto – Škofjo Loko in njene najbolj top 
zanimivosti v okolju. 

Največkrat je naša lokacija izhodišče za obisk večjih turističnih 
znamenitosti. 

Vedno povem od kje prihajam in tudi sama rada organiziram izlete za svoje 

prijatelje iz drugih koncev Slovenije. 

Mestni ljudje  

Všeč podeželje  

 

Neprepoznana točka  

Izhodiščna lokacija  

INT8: Sem prepričan, da obiskovalec tu doživi svet, ki ga v mestih ni več. 

Etno zgodbe, narava, kulinarične dobrine celega območja so fantastične, a 
premalo izkoriščene. 

Okolje je še relativno neomadeževano . 
Ko sem na Visokem organiziral Festival karikatur, sem povabil ustvarjalce 

iz Slovenije in tujine. 

Obiskovalce napotujem tudi na sirarsko kmetijo Pustotnik, v smer proti 

Staremu vrhu in v Žirovski vrh – Rupnikova linija in Pot skozi Zalo. 

Sodelujemo tudi s TD Žirovski vrh. Vsako leto v juliju organiziramo 

Praznik žetve in SlamaArt festival, ki ga obiskujejo ljudje iz cele Slovenije. 

Šubičeva hiša ima strateško pomembno vlogo za lokalno okolje. Imamo 
dobo pozicijo, smo na križišču, kjer se gostje odločajo v katero smer bodo 
šli. 
Ne razmišljam samo o Poljanski dolini, ampak tudi kako turiste popeljati 
po Škofji Loki, naprej proti Žirem, v Sorico. 
V mislih imam muzejsko transverzalo: Groharjeva domačija v Sorici–
Muzej Železniki–Loški grad–Tavčarjev dvorec na Visokem–Šubičeva hiša 
v Poljanah–Foto muzej Vlastja in galerija Krvina v Gorenji vasi–Muzej 

vojaške zgodovine (Rupnikova linija) na Golem vrhu–Muzej Žiri–Muzej in 

grad v Idriji. 

Odmik iz mesta 

Drugačna doživetja  

Premalo izkoriščeno  

Neomadeževano 
okolje  

 

 

INT9: Ne vem kakšne so dejanske statistike. Mislim, da lokalno okolje še 
ni dobro prepoznavno. Tisti, ki ga obiščejo, so zadovoljni. Skupinam, ki se 

ustavijo pri nas, tudi presežemo pričakovanja. 

Vsi v naši hiši smo ''lokal patrioti''. 
Vidik  povezovanja je edina opcija, če hočemo, da se stvari odvijajo in da 
imamo vsi nekaj od tega. Ni dovolj, da o tem vsi samo govorimo, potem pa 

se nič ne naredi. Vsak posameznik bi se moral prizadevati in v svojo 
ponudbo vključevati tudi druge turistične ponudnike. 

Mi naše obiskovalce usmerjamo k drugim ponudnikom v okolju glede na to 
kaj jih zanima. 

Velja, da se mora avtobus ustaviti vsaj na petih interesnih točkah v kraju. 

V našem okolju je najbolj prepoznavno Visoko in Tavčarjev dvorec. 
Pohodniki poznajo Blegoš, starejša generacija Rupnikovo linijo. 

Na nacionalnem nivoju pa goste najlažje orientiramo k nam glede na 
prepoznavno Škofjo Loko. 

Slaba prepoznavnost  

 

Preseženost 
pričakovanj  

 

Edina opcija 

Povezovanje  

Uspeh  

Zavedanje  
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Preusmerjanje  

29) Kdo je odgovoren za usmerjanje turistov na podeželju in njihovo 
oskrbo z informacijami? Ali kdaj prihajate v neposreden stik s turisti 

na tem območju? 

  

 

 

Neposredni stiki 

 

Spletna 

predstavitev  

 

Gostinci  

 

Nezaupanje LP 

 

 

INT7: Na TIC pridejo ljudje že z določenimi vprašanji in jih usmerjajo 
glede na njihove želje. 

Najbolj je pomembna predstavitev na spletu, kar je odgovornost turističnih 

organizacij in vsakega ponudnika posebej. 

Brošure bi moral imeti vsak turistični ponudnik in seveda določeno znanje, 
da lahko pomaga svojim gostom pri seznanjanju z lokalnim okoljem. 

Tudi lokalno prebivalstvo lahko pri tem sodeluje in usmerja turiste glede na 

njihov cilj. 

Da, imam neposredne stike s turisti. 

Spletna predstavitev  

Najpomembnejše  

 

Brošure 

Znanja  

 

Neposredni stiki  

INT8: LTO, turistično-informacijske točke (Šubičeva hiša). 
Zelo pomembni so gostinci, ki sprejmejo največ gostov, te pa si moramo 

začeti vsi ponudniki pošiljati med seboj, tako bomo najboljši PR. 

Da, srečujem turiste na tem kraju. 

Prebivalstvo je tu še malo nezaupljivo, tudi zaradi povečanja kraj v okolici. 
Ni še prave odprtosti ljudi (npr. povabilo na kavo). 
Povprečen prebivalec se še ne zaveda kaj pomeni turizem. 

Gostinci  

Promocija  

 

Nezaupanje 

prebivalstva  

 

INT9: To so info točke oz. lokalna turistična organizacija Turizem Škofja 
Loka. 

Pri nas se oglasi večji del slovenskih izletnikov. 

Od letošnjega leta pa je bilo občutno več tudi tujih turistov. Največ je bilo 
družin, nekaj tudi manjših skupin. Njihov odziv je bil zelo pozitiven. 

Turisti nas hitro najdejo, ker smo na dobri izhodiščni točki. Potem se naprej 

odpravijo na druge konce Slovenije 

Info točke  

Izhodiščna točka  

 

30) Kaj beseda turizem pomeni za vas?   

 

Irelevantno za 

raziskavo  

INT7: Turizem me spomni na rek »Turizem smo ljudje«. 

Vsa potovanja, premiki, ki jih ljudje delamo v namen počitka, 
izobraževanja, službe. 

V bistvu smo vsi turisti, lahko je to enodnevni izlet ali daljše potovanje. 

Zame osebno turizem pomeni predvsem raziskovanje (ogledi, kulinarika). 

 

INT8: Turizem zame pomeni celoten odnos med obiskovalcem, 

ponudnikom in materialno podstatjo, ki je nujna, da se to zgodi (naravna 

danost ali infrastruktura). 

Turizem povezuje na eni strani reklama (ves piar) in na drugi strani 

povratna informacija, ki se zgodi po obisku. Vmes pa je tisto glavno – 

zgodba, ki jo obiskovalec doživi in nese s seboj. 

 

INT9: V prvi vrsti je turizem povezovanje storitev, dobrin, fizičnega 
materiala in ljudi – na eni strani ponudnikov, na drugi strani uporabnikov 

  

31) Koliko časa običajno turisti ostanejo pri vas? (nekaj ur, 1 dan, več 
dni, 1 teden) 

  

1–3 nočitve  
INT1: Poleti veliko enodnevnih nočitev (vmesna postaja na pohodih, mimo 
poteka evropska pešpot). 

Enodnevna nočitev  
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Pozimi, ko obratuje smučišče, pa tudi 3– dni, družine tudi 1 teden (v 
primeru lepega vremena in dobrih pogojev na smučišču). 
Veliko izletnikov ob vikendu zaradi lepih razgledov, domače kulinarike. 

Poleti  

 

3–4 dni 

Smučišče  

 

Vikend gostje  

Poletna sezona 

 

3–6 dni 

Zimska sezona 

 

Vikend gostje  

 

 

INT2: Povprečje je med 3 in 6 dni, manj je enodnevnih (10%) 
Smučarjev je zelo malo, čeprav je v bližini smučišče Stari vrh (predvsem 

Hrvati, Srbi, Bosanci). 

3-6 dni 

Povprečje 

Manj enodnevni 

gostje  

INT3: V poletnem času ostanejo povprečno 3 noči (2,8 noči v juniju 2015), 
izven sezone pa nekateri 14 dni, nekateri pa samo 1 noč. 

Poslovneži lahko ostanejo tukaj zaradi poslovnih zadev tudi po 1 mesec 

3 noči  

Poletje  

Izven sezone  

14 dni 

Enodnevne nočitve  

 

32) Imate željo razširiti svojo turistično dejavnost v regiji? Kakšno 
podporo pri tem potrebujete? (finančne vire, usposabljanje, 
upravljanje, trženje) 

  

 

Želja po 
razširitvi  

 

Finančna 
podpora  

 

Izobraževanje  

Enotna regijska 

promocija  

INT1: Želja je povečati število postelj (za 1 avtobus) in dopolniti ponudbo. 

Potrebujemo predvsem dobre vremenske pogoje in pogoje na smučišču, ki 
omogočajo prihodek. 
Potem bi bilo potrebno skupno predstavljanje destinacije na tujih trgih, 

investicije, interes ljudi. 

Povečanje števila 
postelj  

Dopolnjevanje 

ponudbe  

Skupna promocija 

regije  

Investicije  

INT2: Seveda, svoje goste želimo pri nas zadržati več kot en dan, vendar ni 

primerne ponudbe. Gostje hodijo denar zapravljati v sosednje regije. 

Povezati bi bilo potrebno ribolovni in lovski turizem. Lovska družina 
Poljane ima eno izmed najboljših lovskih lovišč. 
MTB park in samooskrbna vas je iluzija. Najprej je potrebno poskrbeti za 

osnovne stvari pri nastopu na trgu, da sploh privabimo obiskovalce v naše 
kraje in poskrbeti tudi za poletno sezono na Starem vrhu. 

Brez primerne informacijske infrastrukture in učinkovitega skupnega 
rezervacijskega sistema na ravni regije nimamo kaj delati. 

Ni pomembno trženje na sejmih, kjer ne bomo dosti dosegli, pomembna je 
dobra internetna stran. 

Delavnice turističnih ponudnikov so učinkovite, ker nas povezujejo in 
seznanjajo. 

Večdnevni gostje 

Okrepitev ponudbe  

Ribolovni turizem 

Lovski turizem 

Povezovanje  

Regijska enotnost  

 


