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POVZETEK 

Naloga zajema predstavitev slovenskih ekoloških turističnih kmetij in analizo dejanskega 

izvajanja ekoturizma v praksi na teh kmetijah. Znak Ekološka turistična kmetija predstavlja  

specializirano ponudbo kmetije, kar pomeni, da gostom poleg ekoživil in zdravega okolja 

ponuja tudi nastanitev, dodatne aktivnosti in storitve. Omenjeni znak je v Sloveniji leta 2004 

imelo 39 kmetij, leta 2011 pa 46. Rezultati raziskave kažejo, da na slovenskih ekoloških 

turističnih kmetijah delujejo po ekoloških standardih ter uporabljajo ekološke materiale in 

hrano, kar pomeni, da delujejo v skladu z načeli ekološkega turizma. Dejstvo pa je, da je v 

Sloveniji veliko aktivnih ekoloških kmetij brez nastanitev in sicer z razlogom, da se izognejo 

dodatnim stroškom, administraciji in strogim predpisom, kar je hkrati največja slabost 

ekoturizma.  

Ključne besede: eko, turizem, kmetije, živila, kmetijstvo, označevanje.     

SUMMARY 

The Diploma thesis comprises the presentation of Slovenian ecological tourist farms, 

including the analysis of the actual implementation of ecotourism in practice on these farms. 

The Ecological Tourism Farm label represents a specialised offer of the farm, which means 

that the guests are offered ecologically produced foodstuffs, a healthy environment, 

accommodation , and other additional activities and services. In 2004, this label was awarded 

to 39 Slovenian farms, but in 2011 this number increased to 46. The results of the research 

show that the Slovenian ecological tourist farms operate in accordance with the ecological 

standards and use ecological materials and food, thus operating in accordance with the 

principles of ecological tourism. However, the fact is that Slovenia still has many active 

ecological farms which do not offer accommodation, namely to avoid additional expenses, 

administration and strict regulations, which is also the biggest disadvantage of ecotourism.  

Key words: eco, tourism, farms, foodstuffs, agriculture, labelling.   
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1  UVOD  

Slovenija nudi velike možnosti razvoja ekoturizma, hkrati pa se postavlja več vprašanj, kako 

se lotiti projekta imenovanega "ekoturizem". Mednje sodi tudi sklop vprašanj, kako usmeriti 

turistično ponudbo Slovenije, da bi se razvijala v smeri ekoturizma in kako prepričati 

ponudnike, da je ta pot pravilna. Po drugi strani pa živimo v času, ko je velik poudarek na 

zdravi prehrani in rekreaciji. Smisel tega je, da ljudje (turisti) iščejo nove možnosti rekreacije, 

sprostitve in dobrega počutja, zdravega okolja in zdrave prehrane. Zato je ekoturizem lahko 

velika priložnost za izboljšanje turistične ponudbe v Sloveniji, saj vse več ljudi želi svoj 

dopust preživeti v stiku z naravo, kjer je mir in ni množičnega turizma. Vse to pa jim lahko na 

enem mestu ponudijo ekološke nastanitvene kmetije.  

Namen zaključne projektne naloge je predstaviti koncept ekološkega turizma in raziskati 

implementiranje le tega v Sloveniji. Pri izbranih primerih ponudnikov želim preučiti, kako 

uresničujejo načela ekološkega turizma in v kolikšni meri upravičujejo naziv »eko«. 

Osredotočila sem se na kategorijo ekoponudnikov, oz. izvajalcev dejavnosti na slovenskih 

ekoloških turističnih kmetijah. Analizirala sem ekoturizem na slovenskih ekoloških turističnih 

kmetijah. 

Naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu je koncept ekološkega turizma predstavljen 

s teoretičnega vidika in na splošno, v drugem delu pa je predstavljen kot analiza odgovorov na 

poslani vprašalnik.  

V prvem poglavju teoretičnega dela sem opredelila obravnavani problem in teoretična 

izhodišča, opisala namen in cilje diplomske naloge, izbrala metodo za doseganje ciljev 

diplomske naloge ter poskušala najti predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema. 

V drugem poglavju sledi opredelitev ekologije v turizmu, h kateremu spada opredelitev 

pojmov turizem, trajnostni turizem, ekološki turizem, njihove značilnosti in vplivi.  

V tretjem poglavju so opisane slovenske ekološke turistične kmetije, njihove značilnosti, 

analiza stanja v Sloveniji in ukrepi kmetijske politike.  

Empirični del diplomske naloge zajema četrto poglavje. Tu sem predstavila raziskavo med 

nosilci dejavnosti na slovenskih ekoloških kmetijah, ki je bila izvedena septembra 2011. 

Opredelila sem rezultate raziskave ter na koncu poglavja poskušala najti ustrezne zaključke, s 

pomočjo katerih sem predstavila ugotovitve za možne izboljšave izvajanja ekoturizma na 

ekoloških turističnih kmetijah v Sloveniji. Vse podatke sem prikazala grafično, jih ustrezno 

opisala in razložila. 

Sklep je zadnji del zaključne projektne naloge. Sledijo še priloge. 
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1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev problema  

Turizem naj bi v 21. stoletju postal najpomembnejša svetovna gospodarska dejavnost z 

največjim številom zaposlenih ter močnim vplivom na gospodarski razvoj držav. Hkrati pa je 

zaradi odvisnosti od gospodarske, politične, socialno-kulturne in okoljske stabilnosti zelo 

pomembno, da razvoj turizma poteka tako, da ne uničuje turističnih privlačnosti in istočasno 

ne odvrača turističnega povpraševanja, saj je le nepokvarjeno naravno, kulturno in socialno 

okolje osnovni pogoj za turistični razvoj. Iz omenjenega stališča je turizem tudi ena izmed 

najbolj tveganih gospodarskih dejavnosti, saj je zaradi hitro spreminjajočega se 

mednarodnega okolja poslovno področje zelo nepredvidljivo. 

Da se kmetija lahko predstavlja kot ekološka turistična kmetija, mora imeti Certifikat EKO 

kmetija, ki jo zavezuje k ohranjanju in varovanju omejenih ali neobnovljivih virov, kot so 

voda, zrak, tla in energija, ter k ohranjanju biotske pestrosti. Organizacije pri nadzoru nad 

ekološko pridelavo skrbijo za stalno kontrolo pridelave in predelave hrane (od izvora pridelka 

do končnega porabnika), nadzirajo pa tudi izdajo certifikatov. Vsi ekološki pridelki na trgu 

morajo imeti certifikat in uradno označbo ekološki. Raziskovalni problem naloge predstavlja 

izvedba merjenja izvajanja ekoturizma v praksi.  

1.2 Namen in cilji zaključnega dela  

Namen zaključne naloge je analizirati dejansko stanje izvajanja ekoturizma v praksi, oz. 

ugotoviti, kako ekološka turistična nastanitvena kmetija deluje v skladu z načeli ekološkega 

turizma. Pri tem se bom osredotočila na štiri dejavnike: skrb za naravno okolje, ekološka 

živila, dodatna ponudba kmetij in osveščanje gostov o ekološkem turizmu ter hkrati trženje 

ekološke kmetije. 

Cilji teoretičnega dela zaključne naloge: 

 predstaviti značilnosti ekološkega turizma na ekoloških turističnih nastanitvenih kmetijah 

kot ene izmed vrst turizma, 

 predstaviti ekološko označevanje v turizmu, 

 predstaviti ekološke vplive turizma, 

 opisati položaj ekološkega kmetijstva v Sloveniji. 

Cilji empiričnega dela zaključne naloge: 

 analizirati ponudbo ekoloških turističnih nastanitvenih kmetij v Sloveniji,  

 predstaviti, na kakšen način delujejo kmetije v skladu z načeli ekološkega turizma,   

 ugotoviti pozitivne in negativne učinke ekološkega turizma na kmetijah,  

 interpretirati rezultate oz. ugotoviti, v kolikšni meri ekološke turistične nastanitvene 

kmetije upravičujejo naziv EKO, 

 pripraviti priporočila za uspešno ponudbo ekoloških turističnih storitev. 
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1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev zaključnega dela  

V teoretičnem delu sem uporabila metodo analize za razčlenjevanje teoretičnih osnov 

ekološkega turizma, metodo sinteze za združevanje miselnih stvaritev različnih avtorjev s 

področja ekoturizma, metodi kompilacije in deskripcije vsebin dostopnih virov in literature s 

področja ekoturizma ter ostalih področij, ki se nanašajo na omenjeno temo.  

V empiričnem delu sem uporabila metodo spletnega anketiranja ekoloških turističnih kmetij v 

Sloveniji, ki imajo certifikat Eko kmetija. Anketiranih je bilo 46 lastnikov oz. nosilcev 

dejavnosti. S pomočjo statistične obdelave sem rezultate anketiranja vsebinsko analizirala, 

rezultate pa sem s programom mojaanketa.si predstavila tudi grafično. V podpoglavju 

argumentiram potrditev oz. zanikanje podanih hipotez. 

1.4 Predpostavke in omejitve  

Predpostavljali smo, da pri pridobivanju podatkov in njihovi obdelavi ne bo večjih težav ter 

da bo dostopne dovolj domače in tuje strokovne in znanstvene literature na temo ekološke 

turistične kmetije, kar se je izkazalo kot upravičeno. Predpostavljali smo tudi, da bodo 

anketiranci vprašalnike izpolnili vestno in da bodo zbrani podatki predstavljali realno sliko 

delovanja ekoloških turističnih kmetij, kar se je tudi uresničilo. 

Omejitev naloge predstavlja dejstvo, da sem se od vseh zvrsti turizma omejila le na ekološki 

turizem, zato ugotovitev ni možno posploševati za vse vrste turizma.   
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2  EKOLOGIJA V TURIZMU  

Ekološko okolje se v turizmu nanaša na naravne, kulturne in socialne privlačnosti, ki so v 

večini primerov razlog, da se oblikuje turistično povpraševanje. Saj je kakovost okolja danes 

ena izmed osnovnih zahtev sodobnih turistov. Z razvojem turizma se te ekološke privlačnosti 

valorizirajo in postajajo sestavni del (primarne) turistične ponudbe (Mihalič 2006, 13). 

Glavni namen široke palete programov sestavljenih po načelih ekoturizma je uvajanje praks 

trajnostnega razvoja z izobraževanjem, ozaveščanjem in promocijo naravnih bogastev, 

ekologije, ekološkega kmetijstva, kulturno-zgodovinske dediščine, etnologije ter 

biogastronomije. Programi so poleg okoljske usmerjeni tudi v reševanje socialne in 

ekonomske problematike lokalnih prebivalcev oz. turističnih destinacij, pri čemer spodbujajo 

k uvajanju zelene tehnologije 21. stoletja, ki temelji tudi na ohranjanju naravnih virov in 

zmanjševanju ogljikovega odtisa vsakega posameznika.  

Turistična panoga lahko prinaša mnogo koristi turističnim državam, vendar ima obenem lahko 

tudi uničujoče posledice za lokalno prebivalstvo ter njihovo okolje, kot je degradacija 

fizičnega in kulturnega okolja, kjer je turizem glavna ekonomska dejavnost. Turizem bo 

moral zato za nadaljnji razvoj nujno upoštevati posledice, ki jih prinaša na okolje. Rešitev je v 

trajnostno naravnanem turizmu, ki temelji na učinkovitem načrtovanju trajnostnega razvoja, 

povečanju družbenih in gospodarskih koristi za lokalne skupnosti ter zmanjšanju negativnih 

vplivov na kulturno in naravno dediščino. Je prizanesljiv do okolja in hkrati ekonomsko 

uspešen. Ohranja naravne ekološke sisteme in daje dohodek lokalnemu prebivalstvu. Namesto 

izraza trajnostni turizem se uporablja tudi termin okolju prijazen turizem ali zeleni turizem 

(Šprogar 2003).   

Fakulteta za management (2010) navaja:    

Po besedah dr. Lučke Kajfež Bogataj, dobitnice Nobelove nagrade, je turizem soočen z dvema, 

med seboj prepletajočima se krizama. Prva so podnebne spremembe z neizbežnimi posledicami 

za turizem, druga pa gospodarska recesija. Obe krizi hkrati se da reševati strateško tako, da 

turizem postane del nizko-ogljične »zelene ekonomije«. To pomeni nova zelena delovna mesta, 

nove veščine, ekološke inovacije v turizmu ter programe za trajnostni razvoj turizma, ob 

upoštevanju hkratnega prilaganja na novo podnebje. 

Obseg vplivov turizma je zelo širok. Razdelimo jih lahko na tri glavne kategorije: ekonomski 

vplivi, socialno-kulturni vplivi in okoljski oz. ekološki vplivi. Pozitivni ekonomski vplivi 

turizma so po navadi navedeni kot glavne koristi ali ugodnosti za turistične destinacije, 

negativni okoljski (ekološki) in socialni vplivi pa so označeni za ceno oz. strošek turizma. V 

realnosti so ekonomski, okoljski (ekološki) ter socialno-kulturni vplivi lahko pozitivni in 

negativni, tako da je glavna naloga (trajnostnega) turističnega razvoja zagotavljanje 

maksimalnih koristi in minimalnih stroškov za destinacijo. 
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2.1  Negativni ekološki vplivi turizma  

Turizem ima širok razpon negativnih vplivov na okolje in mnogi od njih povzročajo tudi 

nepopravljivo škodo, npr. ko uporaba okolja zaradi turistov preseže sposobnost narave po 

obnavljanju. Množični turizem zato povzroča izumiranje ogroženih živalskih in rastlinskih 

vrst, velik pritisk na določeno območje, kar pomeni: erozijo, onesnaževanje in zmanjševanje 

naravnega okolja. Lahko se zgodi, da dolgoročna degradacija okolja uniči ravno tiste 

značilnosti, ki privabljajo turiste v ta kraj. Posledično bodo turisti prenehali obiskovati ta 

območja, organizatorji potovanj pa bodo svoje poslovanje preselili na nove, še 

nepoškodovane lokacije. Vplive turizma na okolje lahko razdelimo na tri glavna področja:  

naravni viri, onesnaževanje in fizični vplivi.  

2.2  Pozitivni ekološki vplivi turizma  

Ekoturizem pomaga ozaveščati in izobraževati popotnika, daje konkretno finančno osnovo za 

pomoč pri ohranjanju naravnega okolja, neposredno pomaga h gospodarskemu razvoju in 

povečanju politične moči lokalnih skupnosti. Spodbuja razumevanje in neguje spoštovanje do 

različnih kultur in človeških pravic.  

Če je turizem ustrezno oblikovan, načrtovan in voden, lahko postane pomemben ohranjevalec 

ekološke ustreznosti okolja. Da lahko omogočimo trajnost ponujenih naravnih, kulturnih in 

socialnih atrakcij, je potrebno delovati v sožitju z okoljem, popraviti že storjeno škodo, v 

kolikor je to mogoče, ga obvarovati pred nadaljnjim uničevanjem in ohranjati kulturno in 

socialno dediščino tega okolja. Našteto so tudi glavna načela ekološkega turizma. 

2.3  Ekološki turizem ali ekoturizem  

»Ekoturizem pomeni potovanja v naravna območja oz. obliko turizma, ki odgovorno varuje 

naravo in spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva.« (TIES 1991)  

Če bi to definicijo še nadalje poskušali nadgraditi, bi lahko rekli, da gre za potovanja v 

naravna, občutljiva, pristna, umaknjena in po navadi varovana območja, ki poskušajo čim 

manj vplivati na okolje. Obseg takih potovanj je omejen, namen pa ozaveščati in izobraževati 

popotnika pri ohranjanju naravnega okolja in blaginje lokalnega prebivalstva. Ker ekoturizem 

vključuje gibanje ljudi v naravnem okolju, lahko turistične aktivnosti povzročijo medsebojna 

nasprotovanja. To je predvsem posledica masovnega turizma v turističnih centrih, kampih ipd. 

Zato je razvoj ekoturizma na destinaciji povezan tudi z omejitvami drugih dejavnosti in 

procesov, ki potekajo na tem področju (Drole 2011). 

Ekološki turizem s svojimi neokrnjenimi lepotami vsako leto pridobi več privržencev. To so 

ekološko in družbeno izobraženi oz. ozaveščeni posamezniki, ki jih zanima osebna rast, 
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iskanje novih znanj in načinov življenja na planetu. Saj je velik dejavnik za razvoj ekoturizma 

v destinaciji prav obnašanje in pristop turistov, ki bodo te kraje obiskali. Od turistov se 

pričakuje, da se bodo na potovanjih in izletih obnašali po načelih ekoturizma: da bodo 

spoštovali in ohranjali naravo in njene danosti ter kulturno dediščino; da bodo potovali 

individualno ali v manjših skupinah in da s prevoznimi sredstvi ne bodo nepotrebno dodatno 

onesnaževal okolja. Trend masovnega turizma je v zadnjem času zamenjala želja po 

preživljanju prostega časa v neokrnjeni naravi in posledično razvoj ekološkega turizma. 

Vendar pa, četudi bi lahko vse dopustnike, turiste prepričali, da je ekoturizem prava pot in da 

prinaša mnogo prednosti za okolje, bi se s preusmeritvijo turističnih težav zopet pojavil neki 

novi masovni turizem. 

2.3.1 Glavne značilnosti ekoturizma 

Glavne značilnosti ekoturizma (Honey 2008): 

 To so potovanja v naravno, neokrnjene destinacije, kjer so lokalna kultura, favna in flora 

glavne atrakcije.   

 Minimiziranje učinkov na (naravno in družbeno) okolje. 

 Spodbuja in gradi okoljsko ozaveščenost (ekopotovanja vključujejo vzgojno- 

izobraževalne in predstavitvene dejavnosti – element interpretacije).  

 Daje neposredne finančne koristi za ohranjanje okolja.  

 Podpira lokalno gospodarstvo − daje finančne koristi in izboljšuje gospodarsko in 

politično pozicijo za lokalne skupnosti (in torej za ljudi, ki tam živijo).  

 Spoštuje lokalno kulturo.  

 Podpira človeške pravice in demografske spremembe.  

Ekoturizem bi moral (idealno) izpolnjevati še naslednje kriterije (Honey 2008): 

 Ohranjanje biološke in kulturne raznovrstnosti preko zaščite ekosistemov. 

 Promocija trajnostne uporabe biodiverzitete s pomočjo zagotavljanja delovnih mest za 

lokalno prebivalstvo. 

 Delitev socio-kulturnih koristi z lokalnimi skupnostmi in avtohtonimi prebivalci na način, 

da se ljudje strinjajo in sodelujejo v menedžmentu ekoturističnih podjetij oz. ponudbe. 

 Glavna skrb je turizem v neokrnjena naravna okolja, z minimalnim vplivom na okolje.  

 Minimiziranje vpliva turizma na okolje.  

 Lokalna kultura, flora in favna so glavne atrakcije. 

2.3.2 Ekoturizem v Sloveniji  

Ekoturizem se prebuja tudi v Sloveniji – z eko hoteli, termami, kampi, apartmajskimi naselji, 

eko turističnimi kmetijami, zelenimi aktivnostmi (pohodništvo, kolesarjenje) in s 

sodelovanjem z lokalnimi ponudniki zdravih/eko izdelkov in storitev. Najpomembnejša sta 

http://www.lifestylenatural.com/2038/Kaj-je-to-trajnostni-turizem
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dva primera zelenega turizma v Sloveniji, ki sta poleg ekološke ozaveščenosti tudi 

ekonomično uspešna: Terme Snovik (prvo podjetje v Sloveniji, ki je pridobilo znak EU 

Marjetica) in Bohinj Park ekohotel (prvi hotel v Sloveniji s certifikatom Green Globe). 

Številčnejši predstavniki ekoturizma v Sloveniji pa so ekološke turistične kmetije, ki 

združujejo zdravo okolje, ekološko hrano in ekološko delovanje. Posledično se v Sloveniji 

odpirajo tudi zelena delovna mesta: potovalni agent, delavec v kampu, vodič, kmetovalec ipd. 

Večina podjetji se je odločila za okolju prijazno delovanje predvsem zaradi lastne okoljske 

zavesti in pridobitve »eko« segmenta turistov, ki trenutno še ni številen, je pa bolj zvest. 

Svetla izjema so slovenske ekološke kmetije, ki se vsako leto bolj razvijajo, izobražujejo, 

promovirajo, njihovo število pa narašča (Ovsenik in Uran 2007). 

V Sloveniji se s tematiko ekoturizma ukvarja Ministrstvo za gospodarstvo, direktorat za 

turizem. Pri njihovih aktivnostih sodelujejo tudi ekološke kmetije, ki gostom ponujajo 

dodatne dejavnosti, kot je npr. turistična. Ekološke kmetije se večinoma ukvarjajo s pridelavo 

in predelavo ekoloških živil, manj pa s turistično ponudbo (nastanitve, sprejem in sodelovanje 

z gosti). Vseeno nastajajo ekološke turistične kmetije, katerih delovanje zadeva raziskava v 

drugem delu zaključne naloge.  
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3  PREDSTAVITEV EKOLOŠKIH TURISTIČNIH KMETIJ V SLOVENIJI  

Z ekoturizmom se že od leta 1998 ukvarjajo na Inštitutu za trajnostni razvoj. Danes 

nadaljujejo z delom kot razvoj turizma na podeželju oz. na ekoloških kmetijah v okviru 

projekta EkoAgroTurizem. Organizirajo tudi specialistična usposabljanja za kmete, ki so (ali 

bodo) nosilci turistične dejavnosti na ekoloških kmetijah. V Sloveniji še nimamo  

opredeljenih podrobnih standardov za ekološke turistične kmetije. Imamo pa sprejete 

standarde za ekološke kmetije, ki se ukvarjajo s turizmom kot registrirano dejavnostjo.   

Leta 2004 je bilo v Sloveniji registriranih 39 ekoloških kmetij, ki se ukvarjajo tudi s turizmom 

kot dopolnilno dejavnostjo (Jurcan, Hrustel Majcen in Vrečko 2006, 37). Septembra 2011 je 

na spletni strani STO pod poglavjem Seznam ekoloških  turističnih   nastanitvenih kmetij 

objavljenih 46 kmetij, ki sem jih uporabila tudi za vzorec svoje raziskave.  

3.1   Glavne značilnosti ekoloških turističnih kmetij  

3.1.1 Turistična dejavnost 

Zakon o kmetijstvu (Krašovec 2011) dopolnilne dejavnosti na kmetiji opredeljuje kot: 

[…] dejavnosti, povezane s kmetijstvom oz. gozdarstvom, ki se opravljajo na kmetiji in 

omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih 

članov. 

Vrste dopolnilnih dejavnosti (Krašovec 2011): 

 predelava, obdelava in dodelava kmetijskih pridelkov in gozdnih sortimentov, 

 prodaja pridelkov in izdelkov s kmetij, 

 turizem na kmetiji: gostinska in negostinska dejavnost, 

 dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (npr. peka kruha v krušni peči), 

 zbiranje in kompostiranje organskih snovi,  

 aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.  

Kmetija s turistično dejavnostjo mora imeti dovolj delovne sile, dovolj surovin za ponudbo 

domače kulinarike in urejene nastanitve: število ležišč ne sme biti večje od 30, število sedežev 

pa večje od 60.  

3.1.2 Kategorizacija  

Kakovost ponudbe na turističnih kmetijah označujemo z jabolki (eno, dve, tri ali štiri), glede 

na obseg in kakovost opremljenosti ter kakovost storitev. Večje število jabolk pomeni večji 

obseg storitev in višjo kakovost. »Kategorizaciji lahko sledi specializacija, ki pomeni 
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zagotavljanje dodatne ponudbe in opremljenosti za posamezne ciljne skupine gostov,« meni 

Krašovec (2011).   

Oblike specializirane ponudbe (Krašovec 2011):   

 ekološka turistična kmetija, 

 turistična kmetija s ponudbo za zdravo življenje, 

 družinam z otroki prijazna turistična kmetija,  

 otrokom brez spremstva staršev prijazna turistična kmetija, 

 ljubiteljem konj in jahanja prijazna turistična kmetija, 

 kolesarjem prijazna turistična kmetija, 

 invalidom prijazna turistična kmetija.  

3.1.3 Vrste nastanitev 

Kot obliko nastanitev lahko kmetija ponuja sobe, apartmaje, stanovanja ali skupna ležišča. 

Možnosti za slednje obstajajo npr. na podstrešjih ali drugih večjih prostorih, ki so primerna za 

skupine (planinci, taborniki, plesne skupine). Kmetije lahko uredijo tudi prostor za 

kampiranje, kjer gostje lahko postavijo svoje šotore, avtodome, počitniške prikolice in osebne 

avtomobile. Poleg nastanitve lahko kmetija gostom nudi prehrano v obliki nočitve z zajtrkom,  

polpenzion (zajtrk, večerja) ali polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja) (Krašovec 2011).  

3.1.4 Ureditev prostorov in oprema  

Prostori, oprema in zunanja ureditev na turistični kmetiji, morajo biti prilagojeni 

avtentičnemu okolju in krajevnim arhitekturnim značilnostim. V prostoru, kjer strežejo jedi in 

pijače, ne sme biti značilne točilniške opreme (npr. točilniški pult), hkrati pa mora biti ločen 

od kmečke kuhinje. Tu morajo biti delovna območja za nečista opravila ločena od delovnih 

področij za čista opravila. Lahko pa omenjeni prostori niso ločeni, vendar le pod pogojem, da 

se opravila ne izvajajo istočasno ter da se predhodna oprema očisti in razkuži. Nosilec 

dejavnosti mora zagotavljati tudi, da živila, namenjena končnemu potrošniku, ustrezajo vsem 

higienskim zahtevam (Krašovec 2011). 

3.1.5 Dodatna ponudba  

Možne oblike negostinske dejavnosti na kmetiji (Krašovec 2011): 

 ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, 

 prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, 

 prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

 turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, 

 ježa živali, 
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 žičnice, vlečnice, sedežnice, 

 oddajanje športnih rekvizitov, 

 oddajanje površin za piknike. 

3.2   Ekološka živila  

Za ekološko pridelana živila veljajo strogi standardi. Pridelana so brez uporabe lahko topnih 

mineralnih gnojil (umetna gnojila) in sintetičnih pesticidov, umetnih arom in barvil, 

konzervansov, gensko spremenjenih organizmov in sintetičnih pesticidov. Pridelujejo jih po 

naravnih postopkih, in sicer z gojenjem rastlin in živali, ki so prilagojene rastnim razmeram 

lokalnega okolja. Predelujejo pa brez dodatkov kemičnih sestavin, ki bi lahko uničile večino 

vitaminov in mineralov, tako rastline rastejo na zdravi zemlji. Zato lahko povzamem, da je 

gostinska dejavnost na ekoloških kmetijah bolj pristna, saj vsebuje le ekološka živila.  

3.2.1 Prednosti ekoloških živil  

Prednosti ekološke pridelave živil (Kmetija Mlinar 2010): 

 zmanjševanje onesnaževanja okolja, 

 izboljšanje stanja voda v okolju, 

 zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, 

 ohranjanje biotske raznovrstnosti in genskih virov, 

 zmanjševanje preobremenjenosti tal in erozije, 

 ugoden vpliv na povezavo zdravja z okoljem. 

Razlogi za uživanje ekoloških živil (Kmetija Mlinar 2010): 

 živila so pridelana brez pesticidov in umetnih gnojil, 

 ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov, 

 imajo višjo prehransko vrednost, 

 imajo višjo vrednost mineralov in vitaminov, 

 ekološko pridelana živila imajo polnejši okus, 

 živila se ohranijo dalj časa, 

 imajo višjo vsebnost antioksidantov, 

 meso ne vsebuje ostankov hormonskih dodatkov, antibiotikov ipd., 

 znižujejo stopnjo agresivnosti in hiperaktivnosti, 

 takšna živila so pomembna v fazi odraščanja otrok. 
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3.2.2 Stanje v Sloveniji  

Povpraševanje potrošnikov po ekoloških živilih se v današnjem času povečuje. Razloga sta:  

dobra informiranost in ozaveščenost potrošnikov ter dostopnost do ekološke hrane. V 

Sloveniji je ponudba ekoživil premajhna, saj se ne povečuje. Razlog je predvsem v tem, da na 

večini ekoloških kmetij prevladuje živinoreja, potrošniki pa iščejo zelenjavo, sadje in mlečne 

izdelke (Jurcan, Hrustel Majcen in Vrečko 2006).    

V letu 2002 je Pospeševalni center za malo gospodarstvo začel izvajati projekt Dobrote 

slovenskih kmetij z namenom, da bi ekoživila ponudili v trgovski verigi Mercator. V sklopu 

projekta je trgovec uvedel prodajo blagovne znamke Zdravo življenje (to ni znamka za 

ekoživila, ampak za vse proizvode, ki vplivajo na naše zdravje). Ekološke pridelke pa lahko 

danes najdemo tudi v drugih supermarketih (Interspar, E. Leclerc ipd.) (Jurcan, Hrustel 

Majcen in Vrečko 2006). 

Zveza združenj ekoloških kmetov pa je koordinator programa zdravega prehranjevanja v 

projektu Grozd malih hotelov. Zveza sodeluje z dvanajstimi hoteli, ki svojim gostom ponuja 

ekološko hrano. Vendar pa je nastala težava, saj je ponudba ekoživil v Sloveniji manjša, kot 

pa so potrebe hotelov. Glede na napovedi pa na slovenski trg prihajajo ekološke kmetije z 

velikim obsegom pridelave, kar je pozitivno predvsem iz stališča, da bodo slovenski 

predelovalci lahko kupovali slovenske ekološke surovine (Jurcan, Hrustel Majcen in Vrečko 

2006).   

Temeljni cilji prehranske politike (Jurcan, Hrustel Majcen in Vrečko 2006, 8) so:  

 Zagotavljanje varne hrane vzdolž celotne živilske verige.  

 Vzpostavljanje, ohranjanje in krepitev zdravih prehranjevalnih navad prebivalcev 

Slovenije. 

 Zagotavljanje zadostne preskrbljenosti prebivalstva s kakovostno in zdravju koristno 

hrano na trajnosten način.  

3.3   Ekološko kmetijstvo  

Udovč (2001, 101102) meni: 

Bistvo ekološkega kmetovanja je delo prilagoditi okoljskim zahtevam in potrebam: ohranjanje 

rodovitne zemlje tudi na območjih manj primernih za kmetijstvo, zmanjševanje intenzivnosti 

kmetovanja ali ohranitev tradicionalnega, ekstenzivnega načina kmetijske pridelave, oz. preiti na 

okolju prijaznejše načine kmetovanja.  

Mnogi se sprašujejo, kako danes lahko pridelujejo ekološko, če je ves svet bolj ali manj 

onesnažen. Odgovor se skriva v vprašanju: kako lahko z ekološkim kmetovanjem 

pripomoremo k zmanjšanju onesnaževanja? Z ekološkim kmetijstvom se ohranja pestrost 

živalskih in rastlinskih vrst ter vzdržuje mikro ekosisteme – to so zaključeni krogotoki, kjer 
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vlada ravnovesje. Z ekološkim kmetijstvom kmetje povečujejo vnos naravnih gnojil, 

komposta in hlevskega gnoja, hkrati pa se zmanjšuje opustošenje tal in zmanjševanje 

rastlinske in živalske pestrosti, ki jo povzroča uporaba umetnih gnojil. Proizvodnja in uporaba 

umetnih gnojil sodita med največje onesnaževalce. Zaradi optimalne obremenitve površin ni 

presežkov gnojil, možnost onesnaževanja talnih voda pa je minimalna (Domevšček 2005). Pri 

kmetovanju tako upoštevajo predpisana pravila in uporabljajo naravne postopke, kot so: 

kolobarjenje, zeleno gnojenje (hlevski gnoj) in kompost, nadzor škodljivcev, pridelava 

vmesnih posevkov z metuljnicami, neuporaba gensko spremenjenih organizmov ter njihovih 

produktov, neuporaba ionizirajočega sevanja, upoštevanje bioloških in ekoloških zahtev 

živali, omejena uporaba veterinarskih medicinskih izdelkov.   

Ekokmetijstvo upošteva kmetijo kot celosten sistem glede na vidik tla-rastline-živali-človek 

in tako poskrbi za ravnovesje vseh elementov. Deluje tako, da ohranja oz. izboljšuje biotsko 

raznovrstnost, ohranja vire pitne vode, ohranja kulturno kmetijsko krajino, ustvarja nova 

delovna mesta in celovito varuje in ohranja okolje.  

Jurcan, Hrustel Majcen in Vrečko (2006, 5) so mnenja:  

Osrednjo vlogo v ekološkem kmetijstvu imajo tla kot živ (eko)sistem. Kar iz njih vzamemo, 

moramo vrniti, s čimer zagotovimo, da je kmetijstvo resnično trajnostno.  

Ekokmetijstvo zato kombinira rejo živali in rastlinsko pridelavo s ciljem pridobivanja 

ekološke hrane in pijače in hkrati z minimalnim onesnaževanjem okolja. V današnjem času 

delujejo na osnovi dolgoletnih izkušenj, vendar z uporabo sodobne tehnologije. Tako lahko 

npr. z uporabo sodobnih strojev, ki so prilagojeni postopkom ekokmetovanja, delujejo tudi na 

velikih površinah. Vendar pa sistem ekološkega kmetovanja ne pomeni samo tehnologije, ki 

deluje na podlagi naravnih metod in na kroženju snovi na ekološkem kmetijskem 

gospodarstvu, temveč tudi nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo in predelavo teh 

pridelkov oz. živil »od njive do krožnika« in s tem zajamčeno večjo varnost tistim 

potrošnikom, ki se za takšne pridelke oz. živila odločijo (Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano 2011).  

3.3.1 Cilji  

Kmetijsko gozdarska zbornica (2011) navaja: »Ekološko kmetijstvo vzpostavlja pogoje za 

trajnostno pridelavo in prirejo.«  

Temeljni cilj ekološkega kmetijstva je tako pridelava zdravih, kvalitetnih rastlinskih in 

živalskih pridelkov oz. izdelkov v skladu z naravo in njenimi zakoni. Ostali cilji pa so 

(Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu 2011):  

 ohranjanje rodovitnosti tal, 

 sklenjeno kroženje hranil, 
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 primerna reja in krmljenje živali, 

 pridelava zdravih živil, 

 zaščita naravnih življenjskih virov (voda-tla-zrak), 

 minimalna obremenitev okolja, 

 aktivno varovanje okolja in biotske raznovrstnosti, 

 gospodarna uporaba energije ter surovin, 

 zagotavljanje delovnih mest v kmetijstvu. 

3.3.2 Živali  

»Ekološki kmet mora poznati značilne potrebe živalskih vrst in jih upoštevati v največji 

možni meri,« navaja Inštitut za trajnostni razvoj (2011a). Npr: za njihovo bivanje je potrebno 

urediti prostore (osvetlitev, zrak, nedrseča tla brez ostrih robov, velikost in kakovost ležišč, 

živali ne smejo bivati v kletkah), prevoz živih živali je omejen na nekaj ur ipd.  

Pri reji živali je največji poudarek na prosti paši živine (izpust najmanj 180 dni v celem letu)  

oz. prosto gibanje živali, ki jim omogoča, da se lahko gibajo v skladu s svojimi naravnimi 

potrebami. To posledično zagotavlja neoporečnost in kakovost živil živalskega izvora. Izpust 

pripomore tudi k manjši nasičenosti živali, saj na hektar kmetijske površine lahko redijo 

največ 1,7 enot (glav velike živine). S tem se na posamezni kmetiji uravnava količina 

hlevskega gnoja, glede na razmerje med površinami in številom živali. Posledično se 

zmanjšuje tudi neprijeten vonj, ki se širi z velikih intenzivno usmerjenih farm, ki negativno 

vpliva na okolje in zdravje ljudi.  

Pomembna je tudi oskrba živali z zadostno količino polnovredne krme. Generalni direktorat 

Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja (2011) navaja: 

Uredba za ekološko kmetijstvo je določala, da mora biti najmanj 85 % krme, ki jo zaužijejo 

ekološke živali, pridelane ekološko, odstotek pa je bil odvisen od vrste živali. Od 1. januarja 2008 

naprej pa morajo ekološki kmetje za krmljenje goveda, vključno z molznicami, uporabljati 

stoodstotno ekološko krmo.  

3.3.3 Rastlinstvo  

Glavni namen delovanja ekološke kmetije je, da sta reja živali in rastlinska pridelava čim bolj 

povezana. Saj na kmetijskih površinah poleg ekopridelkov pridelujejo tudi krmne rastline za 

živinorejo. Poleg tega živalski gnoj in odpadke rastlin (sveža ali kompostirana) z gnojenjem 

njiv vračajo nazaj v zemljo. Zato je po navedbah Inštituta za trajnostni razvoj (2011a) »v 

ekološkem kmetijstvu možna rastlinska pridelava brez živinoreje, ne pa tudi reja živali brez 

kmetijskih površin.«  
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Varstvo rastlin je usmerjeno v preprečevanje pojava bolezni, škodljivcev in plevelov s pravim 

kolobarjenjem, z izbiro odpornejših sort, z obdelavo tal in z uporabo biotičnih in biotehniških 

sredstev. Vendar pa plevela in škodljivcev ne smemo uničiti, ampak jih moramo zadržati na 

sprejemljivi ravni. Sredstva za varstvo rastlin so naravni pripravki kot so npr. pripravki iz 

kopriv, gabeza ipd.  

Ekološko kmetijstvo spodbuja ohranjanje genetske pestrosti rastlin ter živali in teži k temu, da 

so živali oz. rastline čim bolj zdrave in odporne. Pomembno je tudi, da se na določenem 

območju gojijo tiste pasme oz. vrste, ki so v tem okolju »tradicionalne« in so se sposobne 

prilagoditi razmeram, ki vladajo na območju (Bavec in sodelavci 2001). 

3.3.4 Stanje v Sloveniji  

V letu 1999 je bilo anketiranih 134 kmetij (Bratuša, Udovč in Vadnal 2000), ki so bile 

vključene v nadzor ekološkega pridelovanja. Spraševali so jih o razlogih za začetek 

ekokmetovanja na kmetiji. Najpogostejši odgovor je bil želja po zdravi prehrani, drugi 

najpogostejši odgovor je bil varstvo narave in tretji poslovna priložnost, ki jo tako kmetovanje 

ponuja.   

Danes ekološko kmetovanje v slovenskem kmetijskem prostoru sicer pridobiva na pomenu, 

vendar pa negativne karakteristike vplivajo na manjšo proizvodno sposobnost kmetij in dražjo 

pridelavo ekopridelkov. Slabosti so: majhne kmetije, velika razdrobljenost zemljišč, velik 

delež travnikov in pašnikov, majhen delež njiv in nasadov, nizka akumulativnost dohodka in 

nizka izobrazbena stopnja (Jurcan, Hrustel Majcen in Vrečko 2006).  

Kljub temu pa povpraševanje potrošnikov po zdravi ekološki prehrani narašča, zato MKGP 

upošteva usmeritev »naravi prijazno kmetovanje« in poskuša s finančnimi podporami 

spodbuditi čim večji obseg tovrstnega kmetovanja in s tem potrošnikom omogočiti dostop do 

ekoloških pridelkov oz. živil. Tudi Strategija razvoja Slovenije omenja ekokmetijstvo kot 

pomembno tržno nišo v Sloveniji.  

Pri ekološkem kmetijstvu je zelo pomembno tudi povezovanje ekoloških kmetovalcev v razna 

združenja oz. zveze na lokalni in državni ravni pa tudi širše, saj se s takšnim povezovanjem 

krepijo socialni stiki, izmenjujejo potrebne izkušnje in informacije ter nastajajo novi načrti in 

zamisli. Taka združenja veliko pripomorejo k razvoju ekološkega kmetijstva in njegovi 

promociji. Primeri v Sloveniji: Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije – Zveza Biodar, 

Združenje ekoloških kmetov »Zdravo življenje« Lukovica, Združenje ekoloških kmetov 

osrednje Slovenije, Skupnost ekoloških kmetov Pomurja, Združenje ekoloških pridelovalcev 

in predelovalcev Deteljica, Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije, Združenje 

ekoloških kmetov Obale, Združenje ekoloških kmetov Gorenjske, Združenje za ekološko 
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kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele Krajine, Združenje za ekološko kmetovanje Severne 

Primorske, Zveza društev za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda-Demeter Slovenija.  

3.3.5 Ukrepi kmetijske politike  

Glavni cilj kmetijske politike je osveščanje javnosti o pomembnosti ekološke hrane z vidika 

zdravja, trajnostnega razvoja in trajnostne potrošnje. Jurcan, Hrustel Majcen in Vrečko (2006, 

8) so mnenja: 

Slovenija  je zastavila svojo politiko tako, da poskuša izboljšati dohodkovni položaj 

kmetovalcem, da pospešuje prestrukturiranje živilskopredelovalne industrije, da vzpostavi 

ustrezne organizacijske oblike in da na podeželju smiselno dopolnjuje kmetijstvo z drugimi 

gospodarskimi dejavnostmi (turizem, obrt), seveda ob hkratnem varovanju narave oz. okolja 

nasploh.  

V zadnjem času se je pojavila potreba po prilagoditvi slovenskega kmetijstva razmeram v EU, 

zato je vlada Republike Slovenije pripravila Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v 

Sloveniji do leta 2015 (ANEK). »ANEK je strateško zasnovan, saj vsebuje analize, predloge 

in ukrepe po posameznih sklopih, ki bodo pripomogli k pospešenemu trajnostnemu razvoju 

ekološkega kmetijstva.« (Jurcan, Hrustel Majcen in Vrečko 2006, 3) 

Prav tako Jurcan, Hrustel Majcen in Vrečko (2006, 8) ugotavljajo:  

[...] slovenski kmetijsko-okoljski program (SKOP) pomeni velik napredek pri izvajanju programa 

reforme slovenskega kmetijstva, hkrati pa predstavlja tudi pomembno prilagoditev pravnega reda 

Slovenije pravnemu redu EU.  

Podobne smernice vsebuje tudi Program razvoja podeželja  2004–2006.  

Glavni cilji ANEK-a so (Jurcan, Hrustel Majcen in Vrečko 2006, 3):  

 Povečati delež ekoloških kmetij.   

 Povečati delež kmetijskih zemljišč v uporabi.  

 Združevati interese različnih sektorjev za ekološko kmetovanje ter prodajo in promocijo 

ekoživil.  

 Povečati javno zaupanje v ekološka živila in ekološko kmetijstvo. 

 Vključevanje ekološkega kmetijstva v izobraževalne in svetovalne programe. 

 Povečanje ponudbe kakovostnih, lokalno pridelanih in zdravju prijaznih živil oz. hrane na 

trgu. 

 Spodbujanje oblikovanja kratkih oskrbnih verig z ekoživili. 

 Povečati predelavo na kmetijah oz. v manjših podjetjih. 
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4   EMPIRIČNA RAZISKAVA O IZVAJANJU EKOTURIZMA NA SLOVENSKIH 

EKOLOŠKIH TURISTIČNIH KMETIJAH  

Empirična raziskava je razdeljena na tri glavne dele, ki so podrobno opisani v nadaljevanju: 

metodologija raziskave, analiza rezultatov in preverjanje raziskovalnih hipotez.  

4.1   Metodologija raziskave   

Metodologija raziskave vsebuje: cilje raziskave, opis anketnega vprašalnika, izbiro vzorca in 

opis izvedbe raziskave. 

4.1.1 Cilji raziskave 

Razumljivo je, da za razvoj ekološke kmetije ni povsod enakih možnosti, kljub temu pa so  

locirane na območju celotne države. V Sloveniji beležimo rast ekoloških turističnih kmetij, s 

tem pa tudi možnost večje izbire med njimi. In prav zato se ekološke kmetije trudijo ponuditi 

gostom nekaj novega, drugačnega, v nasprotju z masovnim turizmom. Nekaj, kar je v sožitju 

z naravo. Ker so raziskave o zadovoljstvu potrošnikov v turizmu že narejene, se bom sama 

posvetila vprašanju, kako pa izvajalci na kmetijah gledajo na potrošnike; oz. kaj vse jim 

ponujajo. Saj je še vedno glavni cilj vsakega podjetja doseči največje zadovoljstvo 

odjemalcev. 

Glavni cilj zaključnega dela pa je ugotoviti, kakšno je trenutno stanje izvajanja ekoturizma na 

ekoloških turističnih kmetijah v praksi, kar pomeni, v kolikšni meri ekološke turistične 

kmetije upravičujejo naziv »EKO«.    

4.1.2 Anketni vprašalnik 

Upoštevanje elementov ekoturizma sem preverila preko vprašalnika, ki sem ga naredila na 

podlagi strokovnih opredelitev ekoturizma. Vprašalnik je sestavljen iz 36 vprašanj, ki 

prinašajo različne informacije, in je priložen v prilogi številka 1. Vprašalnik je sestavljen iz 

zaprtih vprašanj, ki od anketirancev zahtevajo, da se odločijo za odgovor s seznama podanih 

možnosti. Vendar pa sem pri večini vprašanj podala še možnost opisnega odgovora »drugo«. 

Vprašalnik je razdeljen na različne tematske sklope, in sicer: osnovne informacije o 

anketirancih in kmetiji, skrb za naravno okolje, ekološka živila, dodatna ponudba kmetij, 

osveščanje gostov o ekološkem turizmu in trženje ekološke kmetije.  

4.1.3 Izbira vzorca 

Za vzorec sem izbrala slovenske turistične ponudnike, ki se promovirajo kot eko- oz. ekološke 

turistične kmetije. Da bi prikazala, na kakšen način lahko enaki ponudniki upoštevajo načela 
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ekoturizma, sem kot primere izbrala vse slovenske ekološke turistične kmetije. Vzorec 

anketiranih predstavljajo nosilci turistične dejavnosti na ekoloških turističnih kmetijah v 

Sloveniji.  

Struktura vzorca je bila že v naprej določena, na podlagi uradne objave na naslovu 

www.slovenia.info, pod rubriko: Zelene nastanitve/Ekološke turistične nastanitve (Slovenska 

turistična organizacija 2011a). Na dan 7. septembra 2011 je bilo objavljenih 46 ekoloških 

turističnih nastanitvenih kmetij, ki jim je bil poslan anketni vprašalnik. Vrnjenih anket je bilo 

31, kar predstavlja 100 % vzorec za raziskavo, ki je hkrati reprezentativen.  

4.1.4 Izvedba raziskave 

Podatki so bili zbrani z metodo spletnega anketiranja med 7. in 20. septembrom 2011. 

Vprašalniki so bili posredovani na 46 naslovov(objavljenih na naslovu www.slovenia.info, 

pod rubriko Zelene nastanitve/Ekološke turistične nastanitve). Od tega jih je bilo izpolnjenih 

in primernih za analizo 31, kar predstavlja 67,4 % vseh (trenutno) obstoječih ekoloških 

turističnih kmetij v Sloveniji. Na splošno lahko rečem, da je bila odzivnost anketirancev zelo 

dobra.  

Vsaka metoda je v naprej skrbno načrtovana, vendar ima kljub temu vsaka tako prednosti kot 

slabosti.  

Prednosti: anonimnost anketirancev, ki se zaradi tega lažje odzovejo, enostavna primerjava ter 

analiza ankete, ker je raziskava potekala preko elektronske pošte, niso nastali nobeni stroški.  

Slabosti: anonimnost (v tem primeru gre za slabost anketarja) in nezainteresiranost 

anketirancev.  

Za statistično obdelavo podatkov je služil program mojaanketa.si, v katerem so bili vsi 

vprašalniki tudi izpolnjeni. Ko je bila anketa zaključena, je sledila analiza podatkov, na 

podlagi katerih sem potrdila ali zavrnila postavljene hipoteze.   

4.2   Analiza rezultatov   

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, sem obdelala s pomočjo programa 

mojaanketa.si. Analiza posameznih vprašanj je za lažjo interpretacijo predstavljena v 

poglavjih: osnovni podatki o kmetiji, ekološko delovanje kmetij, ekološka živila, negostinska 

dejavnost na ekoloških kmetijah, ekološki turisti in promocija kmetij. Sledita poglavji: 

preverjanje raziskovalnih hipotez in ugotovitve. 

http://www.slovenia.info/
http://www.slovenia.info/
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4.2.1 Osnovni podatki o kmetiji 

Funkcija anketirancev  

Najpogosteje je lastnik kmetije hkrati tudi nosilec dejavnosti – ni pa nujno. Nosilec dejavnosti 

je lahko hkrati tudi družinski član ali zaposlen na kmetiji. Zelo pogosto pri delu pomagajo vsi 

družinski člani. 

 

Slika 1: Struktura anketirancev glede na funkcijo na kmetiji 

Število zaposlenih  

V Sloveniji na kmetiji večinoma delajo vsi družinski člani. Zelo redko se zgodi, da ima 

kmetija dodatno zaposlenega. Večinoma je to kar lastnik kmetije. In še statistika odgovorov 

na vprašanje, koliko oseb je zaposlenih na kmetiji: 7-krat nič oseb , 14-krat 1 oseba, 4-krat 2 

osebi, 5-krat 3 osebe in 1-krat 6 oseb.  

Oznake  

Vsi ekološki pridelovalci v EU so podvrženi rednim (vsaj enkrat na leto) kontrolnim 

pregledom kmetije, ki potrdijo, da izpolnjujejo pravne zahteve in da lahko tržijo svoje 

proizvode kot ekološke in imajo pravico do uporabe znaka EU za ekološko kmetijstvo ali 

ekoloških znakov posameznih držav članic EU. Kmetje in predelovalci prejmejo ekološke 

certifikate.  

Certifikat EKO kmetija imajo vse anketirane kmetije, razen dveh (29 odgovorov od 31), znak 

Ekološka turistična kmetija pa samo 11 kmetij. Razlog za to po mnenju Inštituta za trajnostni 

razvoj (2011b) je, da »so standardi za specializacijo »ekološka turistična kmetija«, ki bi 

natančneje opredelili, kaj mora kmetija še nuditi poleg statusa »eko«, v Sloveniji še v 

pripravi.« Tudi oznake za ekološka živila Biodar (5 odgovorov) in Demeter (1 odgovor) imajo 

le redke kmetije. Odgovori pod drugo: učna kmetija.  

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logo-labelling_sl
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logo-labelling_sl
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Slika 2: Oznake kmetij 

Nastanitev  

Prevladujejo dvoposteljne sobe  – 37 odgovorov, sledijo sobe za štiri osebe ali družino – 17 

odgovorov, potem apartmaji za štiri do šest oseb – 6 odgovorov, sobe za tri osebe – 3 

odgovori, nekaj pa je še skupnih ležišč (glede na odgovore, povprečno od 10 do 20 ležišč).  

4.2.2 Ekološko delovanje kmetij  

Cilji ekološkega kmetovanja  

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu (2011) pravi: 

Kaj ekološki kmet sme in česa ne, natančno določa Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi 

kmetijskih pridelkov oziroma živil in zajema rastlinsko pridelavo, nabiranje prosto rastočih 

rastlin, živinorejo, čebelarstvo, ribogojstvo, predelavo, pravilno označevanje ekoloških pridelkov 

oz. živil in sistem kontrole.  

Osnovna načela ekološkega kmetijstva so: sodoben celostni koncept, skrb za rodovitnost tal, 

živalim ustrezna reja, delovanje brez gensko spremenjenih organizmov in zdrava živila.  

Minimalne obremenitve okolja in predelava ter pridelava ekoloških živil sta dosegla največ 

odgovorov 18,6 %. Najmanj pa varstvo energije in surovin  10,7 %. Eden odgovor je bil ne 

vem, odgovori pod drugo pa: pridelava in predelava doma pridelanih surovin, ohranjanje 

narave za naslednje generacije, uporaba lokalnih virov tudi v osebne namene, pridelati manj 

in to kakovostno. Lahko povzamem, da so v povprečju vsi cilji približno enako zastopani.  
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Slika 3: Cilji ekološkega kmetovanja 

Rodovitnost tal  

Inštitut za trajnostni razvoj (2011a) navaja: 

Rodovitna tla so izhodišče: »zdrava tla – zdrave rastline – zdrave živali – zdravi ljudje«. Tla niso 

le rastišče za rastline, temveč imajo skozi procese razgradnje, presnove in izgradnje v rastlini tudi 

osrednjo vlogo pri prehrani in za zdravje rastlin. Življenje v tleh (žuželke, črvi, mikroorganizmi) 

razgrajuje odpadne rastlinske in živalske produkte in s tem v njih vsebovane hranilne snovi 

spreminja v hrano za rastline. Osrednjo vlogo pri tem igra humus oz. celotna organska snov tal.  

Najbolj pogost odgovor je kolobarjenje, 36,8 % (pomeni redno menjavanje različnih kulturnih 

rastlin, ki imajo različne zahteve do zemlje, na kateri rastejo), uporaba bioloških gnojil pa je s 

25 % na drugem mestu. Glede na stroge standarde pri pridobivanju certifikata eko kmetija, 

sem pričakovala za drugi odgovor večji odstotek. Pod drugo so napisali: zeleno gnojenje, 

raznolikost pridelave v meji normale.  

 

Slika 4: Ukrepi, ki izboljšujejo naravno rodovitnost tal 

Naravni viri  

Omejene naravne vire uporabljamo mnogo hitreje, kot se lahko obnovijo. Ogrožene so zaloge 

mineralov, kovin in energetskih virov, pa tudi staleži rib, zaloge lesa, voda, rodovitna prst in 

drugi naravni viri. Ker je to globalni problem, si celotna EU prizadeva ohraniti osnovne vire 

(zrak, voda, zemlja, gozdovi, hrana) in hkrati spodbuditi ponovno uporabo in reciklažo kovin 

in rudnin. Učinkovita raba virov pomeni, da jih uporabljamo trajnostno, torej z manj sredstvi 

dosegamo več in zmanjšujemo učinke na okolje.  
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Prevladujeta odgovora minimalna poraba vode z 31,9 % in minimalno onesnaževanje zraka s 

27,5 %. Pridobivanje energije z vetrno elektrarno je uporabljeno samo na eni kmetiji. 

Odgovori pod drugo: uporaba suhe krme za živino, pridobivanje energije z biomaso, uporaba 

deževnice za zalivanje, uporaba varčnih žarnic v vseh poslopjih na kmetiji.   

 

Slika 5: Ukrepi, ki urejajo gospodarno ravnanje z naravnimi viri 

Odpadki 

Odpadki so velik okoljski problem, saj se pri proizvodnji izdelkov porabljajo naravni viri 

(kadar izdelek postane odpadek, z njim zavržemo tudi določene naravne vire). Poleg tega, 

določen del odpadkov vsebuje tudi nevarne snovi, ki lahko negativno vplivajo na zdravje ljudi 

in okolje (tla, voda, ozračje). Zato si celotna EU prizadeva zmanjševati količine nastalih 

odpadkov, jih pripraviti za ponovno uporabo, reciklirati ali predelati.  Odlagali naj bi se samo 

še tisti odpadki, za katere z vidika varstva okolja in zdravja ljudi ni mogoče zagotoviti bolj 

ustreznega ravnanja.  

Ministrstvo za okolje in prostor (2011) navaja: 

Povprečna proizvodnja komunalnih odpadkov na prebivalca EU je v letu 2009 znašala 513 kg, v 

Sloveniji pa 449 kg. V Sloveniji je na odlagališčih pristalo 62 % komunalnih odpadkov, sežgan je 

bil 1 % odpadkov, 34 % jih je bilo recikliranih in 2 % kompostiranih. Slovenija je po količini 

recikliranih komunalnih odpadkov skupaj z Dansko na tretjem mestu v EU.  

Najbolj pogosta odgovora pri vprašalniku sta ločevanje 32,1 % in kompostiranje 27,4 %.  

 

Slika 6: Ukrepi, ki urejajo problem odpadkov 
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Ekološka čistila  

Zanimivo je, da večina kmetij za čiščenje uporablja domača, naravna sredstva, kot sta vinski 

kis in žganje, biopraškov pa ne kupujejo, ker je cena le teh tudi do trikrat višja.  

 

Slika 7: Uporaba ekoloških čistil in biopraškov na kmetiji 

Ogrevanje  

Iz grafičnega prikaza je razvidno, da prevladuje ogrevanje s centralno pečjo 33,3 %, takoj za 

tem pa lesna biomasa 27,1 %. Drugi odgovori: krušna peč, plin, centralna samo na drva in 

ležalna peč.  

 

Slika 8: Načini ogrevanja kmetije 

4.2.3 Ekološka živila  

Pridobivanje  

Pri ekološki pridelavi živil je poudarek na ukrepih, s katerimi se zmanjša možnost okužb 

rastlin z boleznimi, in ukrepih, s katerimi se krepi odpornost rastlin samih. Iz grafa je 

razvidno, da večina ekoloških kmetij ekološko hrano v celoti pridela sama, dokupijo le 

malenkosti, kot so npr.: sol, sladkor, olje ipd. Je pa razveseljiv podatek, da se za odgovor v 

celoti jo kupimo ni odločil nihče od anketirancev.  
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Slika 9: Načini pridobivanja ekološke hrane 

Vrste živil  

Ekološke kmetije ponujajo največ svežega sadja in zelenjave, kar 14,3 %. Kljub temu na 

slovenskem trgu še vedno primanjkuje ekološko pridelanih vrtnin, saj sodijo v tisto skupino 

rastlin, ki jih je najtežje ekološko pridelati. Sledi kruh in pecivo 10 %, sokovi 9,3 % in jajca 

8,6 %. Zanimivo je, da so mleko in mlečni izdelki šele na petem mestu s 7,9 %, kjer so tudi 

marmelade in namazi, šesto mesto pa si delijo mesni izdelki in alkoholne pijače z 7,1 %. 

Prodaja olja je dobila samo en odgovor. Pod drugo: med in ostali čebelji pridelki ter goveda in 

ovce za zakol ali nadaljnjo rejo.  

 

Slika 10: Vrste ekoloških živil za prodajo 

Razlogi za nakup  

Po mnenju anketirancev so glavni razlogi gostov za nakup ekoloških izdelkov: pridelana so 

brez umetnih gnojil, imajo polnejši okus in so bolj zdrava od običajnih. Drugi odgovori: živila 

so sveža, višji finančni standard.  

Inštitut za trajnostni razvoj (2011a) navaja: 
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Ekoživila so zdrava. Na vseh stopnjah pridelave in predelave se izogibamo nepotrebnemu 

obremenjevanju živil z nezaželenimi snovmi. Potrošniki ekoživila kupujejo tudi zaradi boljšega 

okusa. Rastišču prilagojena pridelava skupaj z ekološkimi pridelovalnimi ukrepi ter vrsti ustrezno 

krmljenje in reja živali v ekološkem kmetijstvu so ugodno izhodišče za razvoj arome in dobrega 

okusa pridelkov. Poleg tega k posebni okusnosti pripomore tudi ročna izdelava, na primer pri peki 

kruha ali pri izdelavi sira. Ekosadje in ekozelenjava se pogosto ohranita dalj časa.  

 

Slika 11: Razlogi gostov za nakup ekoživil, pridelanih na kmetiji 

4.2.4 Negostinska dejavnost na ekoloških kmetijah  

Aktivnosti  

Turistične kmetije ponujajo različne dodatne dejavnosti. Po anketi sodeč v Sloveniji 

prevladuje ponudba pohodništva in jahanja konj. Drugi odgovori: pomoč na kmetiji. 

 

Slika 12: Aktivnosti, ki sestavljajo dodatno ponudbo kmetije 

Storitve  

Najbolj priljubljeno je spanje na seniku, sledita pa organizacija praznovanj in oddaja prostora 

za piknik. Odgovori pod drugo: mir – tišina, prikazi domačih obrti, predavanje o čebelah in 
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čebeljih pridelkih, degustacije le teh, najem koče na planini, razne delavnice, ogled kmetije, 

priprava zaključkov za šole, vrtce in podjetja.  

 

Slika 13: Storitve, ki sestavljajo dodatno ponudbo kmetije 

Kmečka opravila  

Prepričljiv odgovor je da. Večina ekoloških turističnih kmetij ponuja možnost, da gostje 

sodelujejo pri kmečkih opravilih, npr. molža krav, čiščenje konj ipd.  

 

Slika 14: Možnost, da gostje sodelujejo pri kmečkih opravilih 

Izdelki  

Večina kmetij ne prodaja izdelkov domače obrti, nekaj je izdelkov iz lesa, en odgovor za 

volnene izdelke, pod drugo pa so zapisali še: pisanice, cekarji in sveče iz čebeljega voska. 

 

Slika 15: Vrsta izdelkov domače obrti za prodajo 
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4.2.5 Ekološki turisti 

Struktura gostov  

Najpogostejši gostje slovenskih ekoloških turističnih kmetij so družine, sledijo jim starejši 

pari in skupine. Pod drugo: individualni gostje.  

 

Slika 16: Struktura gostov 

Vrsta gostov  

Obiskovalci kmetij so večinoma mešani: delno domači in delno tuji gostje.   

 

Slika 17: Vrsta gostov na kmetijah 

Statistika  

Kmetije imajo povprečno do 10 gostov na mesec. Drugo: občasne skupine, odvisno od 

meseca in vremena, čez zimo minimalen obisk. 
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Slika 18: Povprečno število gostov na kmetiji/mesec 

4.2.6 Promocija 

Institucije  

Kot pomoč potrošnikom je Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) izdal prvi ekovodič v Sloveniji. 

Tam potrošniki lahko najdemo lokacije ekotržnic, naslove ekokmetij in naslove 

specializiranih trgovin z ekološkimi izdelki. Publikacija predstavlja izbrano ponudbo za 

zdravo življenje: ekoživila, ekokozmetika, ekočistila, biogradnja, ekoturistična in 

ekogostinska ponudba.  

Prav tako ITR vsako leto septembra organizira Ekopraznik in Ekoteden v Ljubljani. To je 

največja slovenska prireditev, ki je namenjena predstavitvi ekokmetijstva, ekoživil in 

ekoponudbe za zdravo življenje.  

Pomembna promocija so tudi aktivne ekološke tržnice po Sloveniji: Ljubljana, Maribor, 

Kranj, Celje, Naklo, Bled, Kamnik, Tolmin in Novo mesto. 

Kljub temu pa je na vprašanje Ali menite, da pristojne institucije v Sloveniji dovolj 

promovirajo ekoturizem oz. možnost obiska in počitnic na ekoloških kmetijah? večina 

anketirancev odgovorila negativno.  

 

Slika 19: Promocija ekoturizma v Sloveniji 
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Slovenski prostor  

Tudi na vprašanje Ali je po vašem mnenju dovolj ekoloških nastanitvenih kmetij v Sloveniji? je 

velika večina odgovorila negativno. Navedli so kar nekaj razlogov: na ekoloških kmetijah je 

preveč papirologije, standardi in pogoji za pridobitev turistične dejavnosti so (pre)strogi, 

enako tudi vodenje vseh evidenc in stroški kontrol; ekološkim kmetijam v gorskem delu 

Slovenije turistična dopolnilna dejavnost omogoča preživetje, saj s pridelavo npr. krompirja 

ni konkurenčna ravninskim kmetijam; premajhna osveščenost kmetij; premalo je ljudi, ki bi 

bili ekološko osveščeni; kmetije so razmeroma majhne in se zaradi stroškov ne morejo 

prijavljati na razpise. Rezultat odgovorov je ugotovitev, da je v Sloveniji veliko ekoloških 

kmetij brez nastanitev.  

 

Slika 20: Število ekoloških turističnih kmetij v Sloveniji je zadovoljivo 

4.3 Preverjanje raziskovalnih hipotez   

Raziskovalne hipoteze sem postavila s pomočjo lastnih izkušenj in s kompilacijo dostopnih 

virov in literature, kar sem preverila s pomočjo anketnega vprašalnika.  

4.3.1 Hipoteza 1 

Ekološke kmetije s svojim načinom dela ohranjajo naš naravni ekosistem. 

Ekološki kmetovalec mora zagotavljati pridelavo kakovostnih pridelkov. Pri tem ga omejuje 

izbira sort ter sredstev za zatiranje bolezni in škodljivcev, saj lahko uporablja le ekološka 

sredstva, ki so sicer dražja od klasičnih, njihovo delovanje pa v največ primerih ni enako 

učinkovito. Vendar pa ekološko kmetijstvo ni le način kmetovanja, ampak pomeni tudi širšo 

okoljevarstveno »poslanstvo«, saj kmetovalci poleg ekološkega kmetovanja tudi sami živijo 

okolju prijazno in si prizadevajo za ohranitev narave. Ekološko kmetijstvo pa ima tudi 

ekonomsko-socialno plat, saj je obenem tudi gospodarska panoga, ki vedno večjemu številu 

ljudi prinaša zaslužek in boljše življenjske razmere ter predstavlja tržno nišo, ki zagotavlja 

tako dodano vrednost kot zaslužek.  



 

29 

V anketi so nosilci dejavnosti odgovarjali na različne dejavnike, na podlagi katerih sem dobila 

informacijo, kako »zeleno« delujejo v vsakdanjem življenju. Podatki, ki so prikazani v slikah 

3, 4, 5, 6 in 8 potrjujejo, da ekološke turistične kmetije tudi v praksi delujejo ekološko in tako 

posledično ohranjajo naravni eko sistem. Izjema je dejstvo, da na kmetijah večinoma (67,7 %) 

ne uporabljajo bioloških čistil (slika 7). Glede na to, da 80,7 % anketirancev trdi, da delujejo 

po načelih ekološkega turizma (slika 21), je tudi povprečna ocena vseh odgovorov na ostala 

vprašanja zelo pozitivna. Zato lahko prvo hipotezo potrdim.  

 

Slika 21: Delovanje kmetij po načelih ekološkega turizma 

4.3.2 Hipoteza 2 

Domača kulinarika je glavni razlog, da se ljudje odločajo za obisk ekološke kmetije. 

Krašovec (2011) meni: 

Doma pridelani hrani gostje pripisujejo velik pomen, saj velja ponudba hrane za eno glavnih 

privlačnosti ekoloških turističnih kmetij. Prav po ponudbi hrane iz surovin, pridelanih na kmetiji, 

se ekološka turistična kmetija loči od ponudbe drugih gostinskih obratov. Samooskrba z 

vrtninami, sadjem, žiti in surovinami živalskega izvora zagotavlja kakovostne surovine za 

ponudbo hrane. Kmetija nudi jedi iz domačega okolja, doma pridelane in predelane pijače, 

napitke, ustekleničeno in mineralno vodo.  

Večino slovenskih ekoloških pridelkov kmetije prodajo na domu (kar je tudi najbolj 

enostavno in najceneje) ali pa na ekoloških kmečkih tržnicah, manjši del pa jih pride tudi v 

prodajalne trgovskih verig. Pod odgovorom drugo, je kar nekaj kmetij zapisalo, da se 

ukvarjajo s partnerskim kmetovanjem (dostava zabojčkov lokalnim kupcem).  

Glede na to, da je kulinarika in zdrava prehrana glavni cilj in namen ekološke kmetije, je 

presenetilo dejstvo, da sta odgovora da in ne zbrala skoraj enako število odgovorov (slika 22). 

Ker je odstopanje minimalno, lahko glede na podatke, da ekološka živila za prodajo večinoma 

ponujajo na domačem dvorišču (29,9 %), hipotezo dve potrdim.  
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Slika 22: Domača kulinarika kot glavni razlog gostov za obisk kmetije 

 

Slika 23: Mesta prodaje ekoloških živil 

4.3.3 Hipoteza 3 

Dodatna ponudba storitev pomembno vpliva na to, da gostje na ekološki turistični kmetiji 

ostanejo dalj časa (več kot 3 dni).  

Razlogi, zaradi katerih gostje ostanejo na kmetiji več kot 3 dni, se precej razlikujejo. 

Najpomembnejši razlog je prijaznost osebja, kar pomeni, da je hipoteza 3 ovržena. Na 

drugem mestu je cena, sledi lokacija, potem uživanje in nakup ekološke hrane, dodatna 

ponudba je na petem mestu, skupaj z razlogom, da gostje dobijo veliko informacij v zvezi z 

ekološkim kmetovanjem. Zadnji razlog je bivanje na ekološki kmetiji. Zanimiv je rezultat za 

nastanitev in dostopnost, kjer sta enako število odgovorov dobili postavki: zelo pomembno in 

nepomembno. Možnost aktivnih počitnic in možnost sprostitve pa se anketirancem zdita 

nepomembna razloga.  
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Slika 24: Razlogi za bivanje gostov na kmetiji več kot 3 dni 

4.3.4 Hipoteza 4 

Dodatna ponudba storitev pomembno vpliva na to, da se gostje pogosto vračajo na ekološko 

kmetijo. 

Glede na grafični prikaz, se je večina odločila za dodatno ponudbo zaradi možnosti, ki jih 

nudi kmetija, na drugem mestu pa je razlog, da bi privabili čim več novih gostov. Vsi 

odgovori pod drugo pravijo, da kmetije nimajo dodatne ponudbe. S tem se potrjuje trditev iz 

hipoteze 3, zato tudi hipoteza 4 ni potrjena. Saj je odgovor, da bi obdržali stalne goste, zbral le 

8,3 %. 
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Slika 25: Razlogi za dodatno ponudbo kmetij 

4.3.5 Hipoteza 5 

V zadnjem desetletju se povečuje vpliv ekološke osveščenosti turistov.  

Na tradicionalnem Ekotednu v Ljubljani (5. – 10. 9. 2011) z naslovno temo: Živeti dobro-

živeti eko in zdravo, so obiskovalci letos spoznali vrsto novosti s področja eko in zdravega 

življenjskega sloga. Obiskovalci so bili navdušeni nad pestrostjo in zlasti kakovostjo 

zelenjave in sadja ekoloških kmetij iz vse Slovenije. Nepoučeni in neosveščeni obiskovalci so 

bili presenečeni, kako je z metodami ekološke in biodinamične pridelave, možno pridelati 

take pridelke. Letos je bilo opaziti več bolje obveščenih kupcev, ki so natančno spraševali in 

včasih tudi natanko vedeli, kaj hočejo (Inštitut za trajnostni razvoj 2011b).  

Tudi anketiranci se v veliki večini (71 %) strinjajo, da ekološka osveščenost gostov 

pomembno vpliva na večji obisk kmetij (slika 26). Zato potrjujem hipotezo 5. Med načini 

informiranja in spodbujanja gostov k ekološkemu ravnanju prevladujejo ustne informacije 

nosilcev dejavnosti na kmetiji (42,3 %), sledi način dela na kmetiji (30,8 %). Brošure in hišni 

red pa uporablja le manjše število kmetij. Pod odgovor drugo (načini informiranja gostov) so 

zapisali tudi: ne vem, jih ne informiramo (slika 27). In posledično velika večina anketirancev  

77,5 % meni, da gostje na kmetiji upoštevajo  ekološka pravila (slika 28).   

 

Slika 26: Vpliv osveščenosti  turistov na večji obisk ekoturističnih kmetij 
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Slika 27: Načini informiranja gostov k ekološkemu ravnanju 

 

Slika 28: Upoštevanje ekoloških pravil kmetije s strani gostov 

4.3.6 Hipoteza 6 

Ekološke turistične kmetije se promovirajo večinoma preko internetnih strani. 

Za obiskovalca spletne strani je najbolj pomembna slika na prvi strani, ker jo najprej opazi. 

Potem prebere naslov, poudarjene besede in, če ga zanima, prebere še besedilo. Način 

promocije je lahko tudi dan odprtih vrat, kjer potrošniki lahko spoznajo ekološko pridelavo in 

predelavo direktno na kmetiji. Pri organizaciji dogodka mora ekokmet upoštevati vse 

dejavnike, ki pripomorejo k uspešni promociji (termin dogodka, oglaševanje, program, 

promocijski material in možne degustacije). Tudi ustrezna embalaža je lahko vrsta 

brezplačnega oglaševanja blagovne znamke.  

Iz grafičnega prikaza je razvidno, da so najbolj razširjeni načini promocij kmetij  ustne 

informacije anketirancev (74,2 %) in posledično tudi gostov – slovenski pregovor pravi: 

»Dober glas seže v deveto vas, slab pa ostane rad ves čas.« Sledi trženje ponudbe kmetij na 

internetu (71,0 %), potem preko zgibank in brošur (45,2 %), kot kažipoti v okolici (41,9 %), 

kot objava v medijih in sodelovanje na prireditvah (54,8 %), kot sodelovanje na ekološki 

tržnici in v ponudbi turističnih agencij (38,7 %). Zanimiv je podatek, da 64,5 % anketirancev 

nikoli ne uporablja plakatov, 41,9 %  pa nikoli ne promovira svoje dejavnosti. Kljub temu pa 

ima 74,2 % kmetij lastno internetno stran, kar je v današnjem času nujno potrebno za 

normalno delovanje vsakega podjetja. In glede na ta podatek ter na podlagi odstotka pri 
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odgovoru internet, kjer je odstopanje za najpogostejšim odgovorom zanemarljivo, lahko 

hipotezo 6 potrdim in pojasnim, da samo 8 kmetij od 31 nima svoje spletne strani. Opisani 

podatki so prikazani v nadaljevanju. 

 

Slika 29: Načini promocije kmetij 

 

Slika 30: Delež kmetij, ki imajo lastno internetno stran 
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5   UGOTOVITVE  

Namen zaključne naloge je analizirati dejansko stanje izvajanja ekoturizma v praksi oz.  

ugotoviti, kako ekološka turistična nastanitvena kmetija deluje v skladu z načeli ekološkega 

turizma. Med slovenskimi ekološkimi turističnimi kmetijami je bila o tem izvedena anketa. 

Na podlagi zbranih informacij pa je analiza rezultatov pokazala, da slovenske ekološke 

turistične kmetije svojo okoljsko osveščenost in ekološko usmerjenost ne izkazujejo le preko 

raznih izobraževanj, temveč predvsem preko njihovega načina življenja, saj na kmetijah 

delujejo po ekoloških standardih ter uporabljajo ekološke materiale in hrano. Zato lahko 

povzamem, da delujejo ekološko in s tem ohranjajo naš ekosistem. Saj zaradi samega 

izvajanja turistične dejavnosti njihov vpliv na okolje ni bistveno večji, ker je obseg turizma 

kot njihove dopolnilne dejavnosti večinoma majhen.  

5.1   Pozitivni učinki ekoturizma na ekoloških turističnih kmetijah v Sloveniji    

Pozitivne učinke sem razdelila na štiri tematike: splošno, ekoturisti, dodatna ponudba in 

planiranje kmetij v prihodnje. 

5.1.1 Splošno 

Znak Ekološka turistična kmetija predstavlja specializirano ponudbo kmetije, kar pomeni, da 

gostom poleg nastanitve, ekoživil ter zdravega okolja, ponuja tudi dodatne aktivnosti in 

storitve kot del negostinske ponudbe kmetije. Poleg gostov kmetij imajo tudi lokalni 

prebivalci koristi od ekološko turistične dejavnosti kmetij zaradi kakovostne ekološke hrane, 

ki jo lahko od njih kupujejo.  

Omenjeni znak je do leta 2004 pridobilo 39 kmetij (Jurcan, Hrustel Majcen in Vrečko 2006, 

37), leta 2011 pa že 46 (Slovenska turistična organizacija 2011b). Standardi za ekološko 

turistično kmetijo pa so v Sloveniji trenutno še v fazi priprave. Ekološko kmetijstvo pa je 

edini način kmetovanja, ki je urejen z enotnimi mednarodnimi predpisi in standardi. V 

Sloveniji predpisuje ekološko kmetijstvo slovenski Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi 

kmetijskih pridelkov oziroma živil.  

5.1.2 Ekoturisti  

Glavni razlogi za obisk ekološke turistične kmetije so: domača kulinarika, prijaznost osebja in 

vse večja ekološka osveščenost gostov. Najpogostejši obiskovalci so družine, starejši pari in 

skupine. Gostje so večinoma dobro okoljsko ozaveščeni in ravnajo odgovorno do okolja. 

Poleg tega se zanimajo o ekološki pridelavi in delu na kmetiji. Slovenske ekološke turistične 

kmetije imajo povprečno 10 gostov na mesec. To so delno domači, delno tuji gostje. 
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5.1.3 Dodatna ponudba  

Pri dodatni ponudbi kmetij prevladuje možnost, da gostje sodelujejo pri kmečkih opravilih, 

sledijo možnosti sprehodov in pohodništva, ponujajo tudi jahanje konj, organizacijo 

praznovanj na kmetiji in možnost najema prostora za piknike. Večina kmetij ne prodaja 

izdelkov domače obrti.   

5.1.4 Načrti kmetij za prihodnje  

V zadnjem vprašanju sem anketirance prosila, da mi napišejo tri cilje, ki jih bodo poskušali 

uresničiti v prihodnosti. Navajam odgovore: pridobiti več stalnih gostov, poskrbeti za čim 

cenejše ogrevanje, povečati število kupcev za svežo zelenjavo, zmanjšati porabo nafte pri 

pridelavi živil, ostati klasična turistična kmetija brez savn ipd., povečati in urediti 

nastanitvene kapacitete, izboljšati dodatno ponudbo, povečati rastlinjak za pridelavo 

zelenjave, urediti namakanje za travinje, ureditev prostorov za klanje, obdržati kmetijo čim 

dlje v funkciji, postavitev mlina, poenostaviti delo, zmanjšati stroške dela, zmanjšati nakup 

vhodnih surovin in čim bolj zaključiti tok hranil v okviru kmetije, zmanjšati uporabo strojev, 

v okviru gospodinjstva minimalizirati potrebe po t.i. udobju, tehnološka posodobitev kmetije, 

urediti wellness, zgraditi ribnik, solarna razsvetljava okolice, napisati pisna navodila za 

ravnanje z odpadki na kmetiji v tujih jezikih, večja promocija za večjo prepoznavnost 

ekoloških proizvodov, uvesti tedenske košarice zelenjave, urediti prostor za piknike, pridobiti 

certificiran ekomeni za hrano, zgraditi sončno elektrarno, urediti trgovino z ekološkimi 

proizvodi, uresničiti pogoje za možnost poroke na kmetiji, postati učna kmetija, zmanjšati 

število živali, povečati pridelavo žit in zelenjave, povečati zaupanje gostov, ponuditi hrano po 

novih receptih, urediti ogrevanje z lesno biomaso.   

5.2 Negativni učinki ekoturizma na ekoloških turističnih kmetijah v Sloveniji   

Tudi negativni učinki so razdeljeni na štiri sklope: splošno,  število ekoloških turističnih 

kmetij v Sloveniji, ekokmetijstvo in ekoživila in promocija kmetij. 

5.2.1 Splošno 

Kot slabosti ekoturizma so anketiranci navedli: stroški so (pre)visoki; sistem bi moral biti 

postavljen tako, da bi ekološke kmetije lahko živele od svojih pridelkov brez dodatne 

turistične dejavnosti; gostje nas ovirajo pri delu; visoke cene ekoživil; dodatno delo z 

vodenjem evidenc; preveč administracije; onesnaževanje okolja zaradi transporta; hrup 

turistov; v Sloveniji je ekoturizem šele v zametkih, ima pa velik potencial, ki ga je potrebno 

vpeljati v navade ljudi; premajhna promocija s strani države, kar vpliva na premajhno 

prepoznavnost oz. premajhen delež v primerjavi z običajnimi kmetijami.  
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5.2.2 V Sloveniji je premalo ekoloških nastanitvenih kmetij 

Tudi na vprašanje Ali je po vašem mnenju dovolj ekoloških nastanitvenih kmetij v Sloveniji? je 

velika večina odgovorila negativno. Navedli so kar nekaj razlogov: preveč papirologije; 

standardi in pogoji za pridobitev turistične dejavnosti so (pre)strogi, visoki stroški kontrol; 

ekološke kmetije v gorskem delu Slovenije potrebujejo turistično dopolnilno dejavnost kot 

možnost preživetja, saj s pridelavo npr. krompirja niso konkurenčne ravninskim kmetijam; 

kmetije so razmeroma majhne in se zaradi stroškov ne morejo prijavljati na razpise; 

premajhna osveščenost ljudi. Rezultat odgovorov je ugotovitev, da je v Sloveniji veliko 

aktivnih ekoloških kmetij brez nastanitev z razlogom, da se izognejo dodatnim stroškom, 

administraciji in strogim predpisom.   

5.2.3 Ekokmetijstvo in ekoživila 

Kmetje, ki v glavnem gojijo živino na območjih z oteženimi pogoji kmetovanja, se težko 

medsebojno organizirajo in povezujejo za skupen in enoten nastop na tržišču, kar je pogoj za 

uspešno in stalno ponudbo večjih odjemalcev, kot so npr. zdravilišča in hoteli. Večino 

ekološke hrane sicer kmetije pridelajo same, vendar morajo dodatke, kot so začimbe, sladkor, 

olje, semena pa tudi sadje in zelenjavo v zimskem času, dokupiti. Ekohrana je tudi težje 

dostopna, kar predstavlja velik strošek. V Avstriji imajo npr. organizirane potujoče ekološke 

trgovine, ki preskrbujejo turistične kmetije z živili. 

Ekološko pridelana in predelana živila so v povprečju trikrat dražja, vendar kljub temu ne 

morejo imeti sorazmerno višjih cen svojih produktov (ekoživila in ekoizdelki), saj ljudje niso 

dovolj okoljsko ozaveščeni in še vedno postavljajo prednost ceni. Velikokrat mislijo, da je 

ekološka hrana pustejšega okusa, bivanje na kmetiji, ki se ravna po strogih pravilih 

ekološkega kmetovanja, pa manj sproščeno.  

5.2.4 Promocija  

Večina kmetij ima lastno internetno stran, vendar pa nima dodatnih sredstev, da bi tržile svojo 

dejavnost. Pristojne institucije v Sloveniji pa premalo promovirajo ekoturizem oz. možnost 

obiska in počitnic na ekoloških kmetijah. Posledično tudi ljudje še vedno (pre)malo poznajo 

prednosti ekološkega turizma, saj se ne zavedajo pomena ekološkega ravnanja. Da bi se 

ekološka naravnanost tako pri ponudnikih kot pri porabnikih razvijala, je zato potrebna 

spodbuda s strani države in sicer kot finančna podpora, izobraževanje ekoloških ponudnikov 

in dodatna promocija za osveščanje širše populacije ljudi. 
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6   SKLEP  

Namen zaključnega dela je bil analizirati dejansko stanje izvajanja eko turizma v praksi, oz. 

ugotoviti, kako ekološka turistična nastanitvena kmetija deluje v skladu z načeli ekološkega 

turizma. Cilji zaključnega dela so bili izpolnjeni. Predstavila sem značilnosti ekološkega 

turizma na ekoloških turističnih nastanitvenih kmetijah kot ene izmed vrst turizma, 

predstavila ekološko označevanje v turizmu, predstavila ekološke vplive turizma in opisala 

položaj ekološkega kmetijstva v Sloveniji. Zatem sem analizirala ponudbo ekoloških 

turističnih nastanitvenih kmetij v Sloveniji, predstavila, na kakšen način delujejo kmetije v 

skladu z načeli ekološkega turizma, ugotovila pozitivne in negativne učinke ekološkega 

turizma na kmetijah, interpretirala rezultate in zaključke opisala pod ugotovitve. Preverila sem 

raziskovalne hipoteze, od katerih so štiri potrjene, dve pa ovržene. Pripravila sem tudi 

priporočila za uspešno ponudbo ekoloških turističnih storitev (priloga 2). 

Na primerih, predstavljenih v zaključnem delu lahko razberemo, kako se ekološki turizem 

implementira pri enakih ponudnikih: ekoloških turističnih kmetijah. V Sloveniji je priložnost 

za razvoj tovrstnega turizem velika, saj imamo veliko naravnih, relativno neokrnjenih 

območij. Predstavljeni primeri ponudnikov delujejo v naravnem okolju in v sodelovanju z 

lokalno skupnostjo. Vendar pa imajo pri tem ključno vlogo gostje. Turisti so tisti, ki morajo 

potovati z namenom učenja o naravnem, kulturnem in socialnem okolju izbrane destinacije in 

prispevanju k ohranjanju le te.  

Glede na vse večje povpraševanje potrošnikov po ekoloških pridelkih in živilih ter vse večji 

obseg prometa s temi živili ne samo v Sloveniji, temveč po vsej Evropi in ostalem svetu, ima 

ekološko kmetovanje oziroma ekološki pridelovalci razmeroma varno prihodnost. Predvsem 

pa veliko priložnost za večje prihodke in višji dodani vrednosti na svojih kmetijskih 

gospodarstvih. Prav tako je še mnogo priložnosti, ki lahko pomenijo dobro alternativo ali 

dopolnitev klasičnega kmečkega turizma, v turizmu na ekoloških kmetijah neizkoriščenih. 

Ekološke turistične kmetije se nahajajo v čistem naravnem okolju in ponujajo turistom tako 

stik z naravo kot tudi z lokalnimi ljudmi in običaji. Turisti v času bivanja na kmetiji postanejo 

del družine, hkrati pa (v času počitnic) živijo v skladu z navadami in običaji lokalnega okolja.  
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PRILOGE  

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Priporočila za izvajanje ekološkega turizma  

Priloga 3 Deset zapovedi okolju prijaznega turizma 

Priloga 4 Certifikat EKO kmetija 

Priloga 5 Znak Ekološka turistična kmetija 

Priloga 6 Označevanje ekoloških živil 

Priloga 7 Znamka Biodar 

Priloga 8 Znamka Demeter 

Priloga 9 Kontrola in nadzor ekološkega kmetijstva v Sloveniji 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

1. Funkcija anketiranca? (več možnih odgovorov)   

 lastni/ca kmetije 

 nosilec/ka dejavnosti 

 zaposlen/a na kmetiji 

 družinski član/ica gospodinjstva na kmetiji 

 drugo  

 

2. Skupno število zaposlenih na kmetiji?  

 

3. Katere oznake ima vaša kmetija? (več možnih odgovorov)   

 certifikat Eko kmetija 

 znak ekološka turistična kmetija 

 znak Biodar 

 znak Demeter 

 drugo  

 

4. Število in vrsta nastanitev?  

 

5. Ali menite, da vaša kmetija deluje po načelih ekološkega turizma?   

 da 

 ne 

 ne vem 

 

6. Kateri so po vašem mnenju cilji ekološkega kmetovanja? (več možnih odgovorov)   

 ohranjanje rodovitnosti tal 

 zaščita naravnih virov 

 minimalne obremenitve okolja 

 varstvo energije in surovin 

 varovanje biološke raznovrstnosti 

 pridelava in predelava ekoloških živil 

 ne vem 

 drugo  
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7. S katerimi ukrepi pripomorete k izboljšavi naravne rodovitnosti tal? (več možnih 

odgovorov)   

 uporaba bioloških gnojil 

 večanje humusa 

 kolobarjenje 

 neuporaba gensko spremenjenih organizmov 

 drugo  

 

8. S katerimi ukrepi pripomorete k gospodarnem ravnanju z naravnimi viri? (več možnih 

odgovorov)   

 minimalna poraba vode 

 reciklaža vode za zalivanje 

 zmanjševanje hrupa. 

 minimalno onesnaževanje zraka 

 pridobivanje energije z vetrno elektrarno 

 drugo  

 

9. S katerimi ukrepi urejate problem odpadkov? (več možnih odgovorov)   

 ločevanje 

 reciklaža 

 kompostiranje 

 odvoz kemikalij in čistil na center nevarnih odpadkov 

 odvoz na ekološki otok 

 drugo  

 

10. Ali za čiščenje bivalnih prostorov in pranje (posteljnina, brisače) uporabljate ekološka 

čistila in biopraške?   

 da 

 ne 

 

11. Na kakšen način ogrevate kmetijo? (več možnih odgovorov)   

 lesna biomasa 

 toplotna črpalka 

 sončne celice, solarni moduli ipd. 
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 centralno ogrevanje s pečjo na olje ali drva 

 drugo  

 

12. Na kakšen način pridobite ekološko hrano, ki jo ponujate?   

 v celoti jo pridelamo sami 

 v celoti jo pridelamo sami, kupimo samo malenkosti (npr. sol, sladkor, olje) 

 delno jo pridelamo sami, delno jo kupimo 

 v celoti jo kupimo 

 

13. Katera ekološka živila ponujate za prodajo? (več možnih odgovorov)   

 sveže sadje, zelenjava 

 vložena zelenjava, sadje 

 mleko in mlečni izdelki 

 mesni izdelki 

 kruh, pecivo 

 moka 

 olje 

 kis 

 jajca 

 marmelade, omake, namazi 

 sokovi 

 alkoholne pijače 

 semena, zelišča, čaji 

 ne prodajamo 

 drugo  

 

14. Kje prodajate vaša ekološka živila? (več možnih odgovorov)   

 na kmetiji za goste 

 na kmetiji za lokalne prebivalce 

 v gostinskih obratih 

 na ekološki tržnici 

 v prodajalnah z zdravo prehrano 
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 v večjih trgovskih centrih 

 na sejmih, prireditvah 

 ne prodajamo 

 drugo  

 

15. Kateri so po vašem mnenju razlogi gostov za uživanje in nakup vaših ekoloških živil (več 

možnih odgovorov)   

 živila so pridelana brez umetnih gnojil 

 živila ne vsebujejo gensko nespremenjenih organizmov 

 živila imajo višjo prehransko vrednost 

 živila imajo polnejši okus 

 živila se ohranijo dalj časa 

 živila so bolj zdrava od običajnih 

 ne vem 

 drugo  

 

16. Ali menite, da je vaša kulinarika eden glavnih razlogov, da se ljudje odločajo za obisk 

vaše kmetije.   

 da 

 ne 

 ne vem 

 

17. Katere aktivnosti sestavljajo vašo dodatno ponudbo za goste? (več možnih odgovorov)   

 jahanje konj 

 možnost ribolova 

 izposoja športne opreme 

 možnost uporabe igrišč (odbojka ipd.) 

 možnost uporabe otroških igral 

 sprehodi, pohodništvo 

 ne ponujamo dodatnih aktivnosti 

 drugo  
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18. Katere storitve sestavljajo vašo dodatno ponudbo za goste (več možnih odgovorov)   

 organizacija rojstnih dni in ostalih praznovanj na kmetiji 

 organizacija poroke na kmetiji 

 oddaja prostora za piknik 

 izlet s kočijo, lojtrnikom 

 spanje na seniku 

 ne ponujamo dodatnih storitev 

 drugo  

 

19. Ali ponujate možnost, da gostje sodelujejo pri kmečkih opravilih (npr. molža krav, 

čiščenje konj ipd.)?   

 da 

 ne 

 

20. Katere izdelke domače obrti nudite za prodajo? (več možnih odgovorov)   

 volneni izdelki 

 izdelki iz lesa 

 ne prodajamo 

 drugo  

 

21. Zakaj ste se odločili za dodatno ponudbo (aktivnosti, storitve, prodaja izdelkov domače 

obrti)? (več možnih odgovorov)   

 da bi obdržali stalne goste 

 da bi privabili čim več novih gostov 

 zaradi možnosti, ki jih nudi kmetija 

 zaradi želja gostov 

 zaradi konkurenčne prednosti 

 drugo  
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22. Kateri so po vašem mnenju razlogi, da gostje ostanejo pri vas več kot 3 dni?   

  
zelo 

pomembno 
pomembno nepomembno 

povsem 

nepomembno 

    cena         

nastanitev         

uživanje in nakup 

ekološke hrane         

     prijaznost osebja         

     dodatna ponudba         

     možnost aktivnih 

          počitnic         

    možnost sprostitve         

  bivanje na ekološki   

   kmetiji/okoljska  

  osveščenost gostov 
        

gostje dobijo  

  veliko informacij v  

   zvezi z ekološkim  

     kmetovanjem 

        

dostopnost         

  lokacija         

  nimamo  

       nastanitev         

 

23. Kakšna je struktura vaših gostov? (več možnih odgovorov)   

 družine 

 mlajši pari (do 40 let) 

 starejši pari (od 40 let naprej) 

 skupine 

 drugo  

 

24. Obiskovalci vaše kmetije so?   

 večinoma domači gostje 

 večinoma tuji gostje 

 delno domači, delno tuji gostje 

 ne vem 
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25. Koliko gostov imate povprečno na mesec?   

 do 10 

 od 10-20 

 več kot 20 

 drugo  

 

26. Ali menite, da večja ekološka osveščenost turistov vpliva na večji obisk vaše kmetije?   

 da 

 ne 

 ne vem 

 

27. Na kakšen način informirate in spodbujate goste k ekološkemu ravnanju? (več možnih 

odgovorov)   

 z načinom dela na kmetiji 

 brošure, prospekti 

 hišni red, napotki za ekološko ravnanje gostov 

 ustne informacije 

 drugo  

 

28. Ali menite, da gostje upoštevajo ekološka pravila vaše kmetije?   

 da 

 ne 

 

29. Na kakšen način promovirate vašo kmetijo?   

  
zelo 

pogosto 
včasih nikoli 

internet       

zgibanke, brošure       

plakati       

Ustno       

objava v medijih       

sejmi, prireditve       

na ekološki tržnici       

turistične 

       agencije, TIC       
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       (turistično- 

  informacijski center) 

kažipoti v občini 

    in okolici       

ne promoviramo       

 

30. Ali imate internetno stran vaše kmetije?   

 da 

 ne 

 

31. Ali menite, da pristojne institucije v Sloveniji dovolj promovirajo ekoturizem oziroma 

možnost obiska in počitnic na ekoloških kmetijah?   

 da 

 ne 

 ne vem 

 

32. Ali je po vašem mnenju dovolj ekoloških nastanitvenih kmetij v Sloveniji?   

 da 

 ne 

 ne vem 

 

33. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili NE, prosim napišite zakaj?    

 

34. Kaj so po vašem mnenju slabosti ekoturizma?    

 

35. Napišite prosim tri cilje, ki jih boste na vaši kmetiji poskušali uresničiti v prihodnosti?  
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PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE EKOLOŠKEGA TURIZMA 

 

Slovenija ima veliko neokrnjenih in naravnih območij, zato ima velik potencial za razvoj 

ekoturizma. V nadaljevanju podajam nekaj priporočil, za bolj učinkovito delo na ekoloških 

turističnih kmetijah.  

 

Varčevanje z energijo  

Del energije bi lahko pridobivali iz obnovljivih virov (npr. sončna energija), vendar je vsak 

podoben projekt povezan z visokimi stroški. Del energije lahko prihranimo tudi z 

izklapljanjem elektronskih naprav, ki niso v uporabi.  

 

Izven sezone (npr. pozimi, ko je gostov manj) lahko uporabljamo le manjše nastanitvene 

enote ali samo eno nadstropje, s čimer lahko prihranimo na elektriki, ogrevanju, čistilih, 

posteljnini in brisačah ipd. Nastanitveni objekt je potrebno vzdrževati celo leto (npr. preverjati 

odtekanje vode skozi pipe, popravilo oken in vrat, ki ne tesnijo več), da se izognemo 

nepotrebnim stroškom.  

 

Zadovoljstvo gostov 

Materiali za promocijo naj bodo iz recikliranega papirja in natisnjeni obojestransko. Če gostje 

že na kmetiji dobijo pomembne informacije o aktivnostih na kmetiji in okolici, lahko 

preprečimo onesnaževanje okolja njihovih prevoznih sredstev, saj javni prevoz manj 

obremenjuje okolje.  

 

Pri domači kulinariki lahko vedno ponudimo tudi okusen vegetarijanski meni, saj enaka 

kmetijsko-obdelovalna površina lahko nahrani deset vegetarijancev ali enega mesojedca. 

Zraven kosila ali večerje gostom ponudimo vodo iz pipe.  

 

Poseben poudarek bi moral biti tudi na merjenju zadovoljstva gostov s ciljem, pridobiti čim 

več povratnih informacij. Morebitna nezadovoljstva obiskovalcev je potrebno reševati sproti. 

To lahko izvajamo na več načinov: knjiga pritožb in pohval, vsakdanje komuniciranje 

zaposlenih z gosti, anketiranje gostov ob odhodu ipd.  

 

K zadovoljstvu gostov lahko pripomore tudi sodobna komunikacijska tehnologija, kot je npr. 

kotiček za internet. Poleg tega bi lahko uvedli sistem internetnih rezervacij, saj sodobni turisti 

takšne storitve pričakujejo.  

 

Osveščanje mladine   

Eden od ciljev ekoloških turističnih kmetij bi moral biti približati zdrav način življenja 

otrokom. Za obstoj v prihodnosti se morajo kmetije usmeriti predvsem v segment  družin z 

namenom pridobiti potencialne goste (otroci, ki so že zgodaj ekološko osveščeni, bodo na 
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tako kmetijo pripeljali tudi svoje otroke itd.). Zato bi morale ekološke turistične kmetije 

poskrbeti tudi za dodatno osveščanje svojih gostov o ekološkem turizmu – saj ima ogromno 

pozitivnih učinkov.     

 

Ekološko kmetijstvo   

Podnebne spremembe so ekološko kmetijstvo prizadele neposredno, zato je nevladna 

organizacija CIPRA osnovala poročilo, ki opisuje načine za prilagoditev kmetijstva na 

podnebne spremembe in ukrepe za varstvo podnebja v turističnem sektorju, trende, omejitve 

in konflikte ter tudi rešitve na podlagi konkretnih primerov. Zahteve CIPR-e so: »samo 

turizem, ki je sprejemljiv za podnebje je trajnostni turizem« in »samo ekološko kmetovanje je 

trajnostno.« (Slovenska turistična organizacija B.l.) 

 

  

Ekološke zgradbe   

Ekološke turistične kmetije naj zgradijo čim več ekoloških zgradb, saj so narejene na način, ki 

zagotavlja gospodarno izrabo virov energije, vode in materialov in minimalen vpliv na 

okolico in zdravje ljudi. Ekološki objekti zato vključujejo koncepte trajnostnega razvoja.    

 

Ekološka izolacija je primerna za obnovo starih zgradb in za novogradnje. Izdelana je iz 

naravnih surovin, je zdravstveno neoporečna, varuje pred škodljivimi vplivi iz okolja, 

omogoča dober pretok zraka in s tem uravnava temperaturo, njena proizvodnja pa je okolju 

prijazna. Možni materiali: volna, celulozna vlakna, recikliran papir, konoplja in drugo. 

Omogoča maksimalno toplotno in zvočno izolacijo ter omogoča minimalni izpust ogljikovega 

dioksida in drugih fosilnih goriv v okolje.  

 



Priloga 3 

 

DESET ZAPOVEDI OKOLJU PRIJAZNEGA TURIZMA 

(Zavod Svibna 2010) 

 

1. Spoštuj krhkost naravnega ravnovesja v naravi. Zavedaj se, da v kolikor ne bomo prav vsi 

sodelovali pri ohranjanju tega ravnovesja lepih krajev in kotičkov, prihodnje generacije ne 

bodo mogle več občudovati in uživati. 

2. Pusti za sabo le stopinje. Fotografiraj in ne jemlji s seboj ničesar iz naravnega okolja. 

3. Da bodo tvoja potovanja bolj globoka, se pozanimaj o geografskih značilnostih, navadah, 

običajih in kulturi kraja, ki ga obiščeš. Vzemi si čas in prisluhni ljudem! Spodbujaj lokalna 

prizadevanja za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 

4. Spoštuj zasebnost in dostojanstvo drugih. Preden fotografiraš ljudi, jih vprašaj za dovoljenje. 

5. Ne kupuj izdelkov narejenih iz perja, kože, lupine ali drugih delov redkih in ogroženih 

rastlinskih in živalskih vrst. Pred odhodom se pozanimaj o ogroženih vrstah na območju, ki ga 

boš obiskal, in o stvareh, ki jih ne smeš prenašati čez mejo. 

6. Vedno se drži označenih poti. Ne vznemirjaj živali, ne trgaj rastlin. 

7. Pozanimaj se o programih in projektih ter organizacijah, ki delujejo v smeri ohranjanja narave 

in varstva okolja v regiji, kamor potuješ. 

8. Kadar je le mogoče, pešači ali uporabljaj sonaravne oblike prometnih sredstev. Ugašaj motor, 

ko vozilo stoji, k temu pa spodbujaj tudi voznike javnih prevoznih sredstev. 

9. Podpiraj tiste (hoteli, letalske družbe, zdravilišča, ladijske prevoznike, turistične organizacije 

itd.), ki delujejo v smeri učinkovite rabe energije, recikliranja ter osveščanja javnosti in 

turistov o ohranjanju narave in varovanju okolja. 

10. Spodbujaj lokalne turistične ponudnike in organizacije, da v svoje programe vključujejo 

trajnostna načela ter skrb za ohranjanje narave in varstvo okolja. 





Priloga 4 

 

CERTIFIKAT EKO KMETIJA 

 

Certifikat je uradni dokument, ki ga izda certifikacijski organ, s katerim potrjuje skladnost 

pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil, 

z veljavnimi mednarodnimi (IFOAM) in slovenskimi predpisi za ekološko kmetijstvo. 

Certifikat je rezultat kontrole in certificiranja zapisnikov. Vsebuje naslednje podatke: naziv 

kontrolne organizacije, ime ali naziv pridelovalca, kontrolno številko kmetije/obrata, datum 

izvedene kontrole, predpise, po katerih je bila kmetija/obrat certificiran(a), status posameznih 

pridelkov in živil (iz preusmeritve, ekološki), čas veljavnosti certifikata, pogoje za ohranitev 

veljavnosti certifikata, številko in datum izdaje certifikata (Inštitut za kontrolo in certifikacijo 

v kmetijstvu in gozdarstvu 2011).   

 

Certifikat EKO kmetija zavezuje k ohranjanju in varovanju omejenih ali neobnovljivih 

naravnih virov, kot so voda, zrak, tla in energija in k ohranjanju biotske pestrosti. Za 

ohranjanje in izboljševanje naravne zasnove rodovitnosti tal morajo uporabljati biološka 

gnojila in upoštevati postopke samouravnavanja v ekosistemu. Za izdelavo mineralnih 

dušikovih gnojil in kemično-sintetičnih sredstev za varstvo rastlin so potrebne velike količine 

energije. Ker ekološki kmet teh sredstev ne potrebuje, prihrani ogromno energije. Enako 

učinkuje tudi zelo omejen dokup živalske krme: manjša poraba energije pomeni manjše 

emisije podnebju škodljivega ogljikovega dioksida ali rastlinam škodljivega amonijaka. 

Ekološko kmetijstvo tudi zmanjšuje obremenjevanje podtalnice z nitrati in s preostanki 

pesticidov. Zakonodaja kot tudi standardi združenj prepovedujejo uporabo gensko 

spremenjenih organizmov (Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu 

B.l.).     





Priloga 5 

 

ZNAK EKOLOŠKA TURISTIČNA KMETIJA 

 

Znak Ekološka turistična kmetija od leta 2007 podeljuje Kmetijsko gozdarska zbornica 

Slovenije in predstavlja specializirano ponudbo kmetije. Ekološka turistična kmetija gostom 

ponuja zdravo bivalno okolje in ekološko hrano, za katero ima certifikat pooblaščene 

kontrolne organizacije. Danes so standardi za specializacijo »ekološka turistična kmetija«, ki 

bi natančneje opredelili, kaj mora kmetija še nuditi poleg statusa »eko«, v Sloveniji še v 

pripravi (Združenje turističnih kmetij Slovenije 2011).   

 

 

 

Slika 1: Oznaka za Ekološko turistično kmetijo 

Vir: Združenje turističnih kmetij Slovenije 2011 

 

Turistična kmetija Urška iz Križevca pri Zrečah je letos septembra kot prva turistična kmetija 

v Sloveniji prejela Ecomarjetico, uradni znak Evropske unije za okolju prijazne turistične 

namestitve. S tem so dobili uradno evropsko priznanje, da si pri svojem delu prizadevajo za 

manjše onesnaževanje zraka, varčnejšo rabo energije in drugih naravnih virov, manjše 

onesnaževanje okolja ter da v ponudbi hrane uporabljajo tudi ekološko pridelana živila 

(Bavčar 2011). 

 

Za kmetijo, goste in njihovo počutje skrbi vsa družina. Poleg mirnega okolja pod Pohorjem, 

domačnosti v sobah za goste, centra za razvajanje s savnama in masažnim bazenom, 

apartmaja za invalide, programa dejavnosti za otroke ter odrasle goste in vinske kleti, je 

domača kulinarika eden od najmočnejših razlogov, da se gosteje vračajo (Bavčar 2011). 

 

 

Slika 2: Znak Ecomarjetica 

Vir: Bavčar 2011 





Priloga 6 

 

OZNAČEVANJE EKOLOŠKIH ŽIVIL 

 

Označba živila je vsaka pisna in slikovna informacija, ki je vidna na mestu nakupa (npr. 

oznaka na živilu, plakati, obvestila, prospekti). Oznake morajo biti na vidnem mestu, lahko 

razumljive, čitljive, neizbrisne in v slovenskem jeziku. Ekološki znak obvešča potrošnike o 

ekološki (ne)škodljivosti proizvodov.  

 

V Sloveniji je potrebno ekoživila označevati z enotno označbo »ekološki«. Vendar le po 

koncu postopka, po katerem je bilo živilo oz. pridelek pridelano oz. predelano v skladu s 

Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list 

RS, št. 128/06, 21/07 in 37/07), Uredbo 834/2007/ES in Uredbo 889/2008/ES. Ekološki znak 

je uradni državni znak, ki ga podeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki 

kmetije tudi nadzoruje.  

 

 

Slika 3: Državni znak za ekološka živila 

Vir: MKGP 2011 

 

 

Ekoživila morajo imeti tudi uradni evropski znak Evrolist, ki je od 1. julija 2010 dalje 

obvezen za vse ekološke proizvode, ki so proizvedeni v katerikoli članici EU in ustrezajo 

zahtevanim standardom.  

 

 

Slika 4: Evropski znak za ekološka živila 

Vir: MKGP 2011 

 

Poleg omenjenih oznak se lahko uporabljajo tudi okrajšave bio-, eko-, ali iz ekološke 

pridelave. Vendar pa morajo vsi izdelki poleg oznake imeti tudi certifikat o ekološki 

pridelavi, ki mora biti na vpogled pri prodajalcu. Na certifikatu je zapisana unikatna številka 

kmetije in izvor ekološkega živila, ki uporabnikom omogoča sledljivost živila od njive do 

prodajne police.   

 



Priloga 6 

 

Tudi v Sloveniji se pojavljajo različne oznake, ki potrošnike zavajajo, da gre za ekološko 

živilo. Zato navajam nekaj pomembnejših ugotovitev (Zveza potrošnikov Slovenije 2010).  

 

1. V Sloveniji je možno kupiti ekološka živila iz vseh prehranskih skupin. Lahko jih kupimo 

v trgovinah z ekološko hrano, sveže ekološke pridelke pa je možno dobiti na ekoloških 

tržnicah.   

 

2. Potrošnike velikokrat zavedejo uradni znaki (slovenski in evropski), ki se uporabljajo za 

drugačne namene (višja kakovost, geografsko poreklo, geografska označba, domače, 

sonaravno ipd.), ker so si oblikovno zelo podobni ali pa so podobni državnemu znaku 

ekološki. Tudi nekatere blagovne znamke (Natura, Natureta, Zdravo življenje, Spar Vital 

itd.) ne zagotavljajo ekološkega statusa izdelkov.   

 

3. Cene ekoloških živil v Sloveniji so za mnoge potrošnike nedosegljive, saj so zelo visoke, 

kar hkrati vpliva na odločitve slovenskih predelovalcev, da ekosestavine kupujejo v tujini.  

 

 



Priloga 7 

 

ZNAMKA BIODAR 

 

Biodar je kolektivna znamka za kmetijske pridelke in živila, ki so pridelana ali predelana po 

standardih za ekološko kmetovanje Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije. Zakonska  

podlaga za ekološko pridelavo hrane je v Sloveniji določena s Pravilnikom o ekološki 

pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil (Ur. l. RS, 31/01 in Ur. l. RS, 52/03).  

Standardi temeljijo na mednarodnih temeljnih standardih IFOAM. Usklajeni so z 

nacionalnimi predpisi in zakonodajo EU za ekološko kmetovanje, vendar so v posameznih 

zahtevah strožji od slednjih. Eno pomembnejših določil je zahteva, da mora kmetija ekološko 

kmetovati na celotnem obratu. To živilom z oznako BIODAR daje večjo verodostojnost in 

zagotavlja boljše jamstvo potrošnikom, s tem pa tudi boljši položaj ekološkim kmetom v 

okviru zveze. Saj Biodar potrjuje, da je živilo ekološkega izvora in kontrolirano s strani 

kontrolnih organizacij od njive oz. hleva do prodaje končnemu potrošniku, kar zagotavlja 

jamstvo kupcem, za živila iz nadzorovane ekološke pridelave in predelave (Jurcan, Hrustel 

Majcen in Vrečko 2006).    

 

Pogoj za pridobitev blagovne znamke Biodar je pridobitev ustreznega certifikata kontrolne 

organizacije in podpis pogodbe o uporabi znamke z Zvezo in združenjem, v katero je kmetija 

včlanjena. Znamko Biodar imajo pravico uporabljati kmetije, ki so končale obdobje 

preusmeritve, ki traja najmanj dve leti, in so pridobile ustrezno potrdilo nadzorne organizacije 

ter pridelujejo ekološko na celotnem posestvu (Jurcan, Hrustel Majcen in Vrečko 2006).  

 

Biodar je tudi prva slovenska registrirana znamka za označevanje živil iz nadzorovane 

ekološke pridelave v skladu z mednarodnimi standardi. 

 

 

Slika 5: Znamka Biodar 

Vir: MKGP 2011 
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ZNAMKA DEMETER 

 

Demeter je mednarodna kolektivna blagovna znamka za ekološke pridelke oz. živila, ki so 

pridelana in predelana v skladu z načeli bio-dinamičnega kmetijstva, ki jih določa mednarodni 

standard Demeter. Kot članica Demeter International uporablja blagovno znamko Demeter 

tudi Zveza združenj za biološko-dinamično gospodarjenje (Ajda) Demeter Slovenija (Jurcan, 

Hrustel Majcen in Vrečko 2006).    

 

Blagovno znamko Demeter smejo uporabljati le pogodbeni partnerji. Strogo se preverja, da se 

od pridelave pa do predelave stalno deluje v skladu s smernicami Demeter zveze. Zahteve, ki 

jih do pridelovalcev postavlja Demeter zveza, presegajo zahteve za ekološko pridelavo po 

biouredbi Evropske skupnosti. Vključujejo posebno pripravo obdelovalne zemlje in 

upoštevanje naravnih ciklov pri izbiri časa priprave zemlje, sajenja, pobiranja. Biodinamiki 

kakovost svojih živil izboljšujejo predvsem s skrbjo za ohranjanje zdravja in rodnosti tal, zato 

zemlje ne gnojijo z gnojevko in nezrelimi komposti. Za zdravje komposta uporabljajo 

posebno pripravljene zeliščne pripravke. Zdravje rastlin krepijo z zeliščnimi preparati in čaji, 

s pravilnim kolobarjenjem in z upoštevanjem pravega časa za vsako opravilo. Živali v hlevih 

niso privezane, kravam ne režejo rogov, oploditev živali se opravlja po naravni poti (Jurcan, 

Hrustel Majcen in Vrečko 2006).   

 

 

 

Slika 6: Znamka Demeter 

Vir: MKGP 2011 

 





Priloga 9 

 

KONTROLA IN NADZOR EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA V SLOVENIJI 

 

Nadzorovana in ekološko pridelana oziroma predelana hrana je zato gotovo zdrava, saj je v 

ekološki pridelavi prepovedana uporaba kemično-sintetičnih sredstev za varstvo rastlin in 

sintetičnih mineralnih gnojil in pesticidov. Prav tako v ekološki živinoreji veljajo prepovedi 

predvsem preventivne uporabe veterinarskih medicinskih izdelkov, prepovedana je raba 

rastnih regulatorjev in hormonov, zato je razumljivo, da je verjetnost ostankov teh sredstev 

npr. v mleku, mesu in mesnih izdelkih zmanjšana na minimum. Prisotnost slednjih se pri 

registriranih ekokmetovalcih skrbno in redno preverja z analizami. Kršitelji so kaznovani z 

odvzemom licence za najmanj eno leto. 

 

Kontrolo nad ekološko pridelavo oziroma predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oz. živil 

in izdajanje certifikatov v skladu s predpisi, lahko izvajajo organizacije, ki so pravne ali 

fizične osebe in ki jih na podlagi vloge z dokazili o izpolnjevanju tehničnih in organizacijskih 

pogojev z odločbo imenuje minister. K vlogi morajo predložiti akreditacijsko listino kot 

dokazilo za izpolnjevanje zahtev standarda SIST 45011, ki jo je izdal javni zavod Slovenska 

akreditacija ali akreditacijska služba države članice, ki je vključena v evropsko akreditacijo. 

Nadzor nad delovanjem organizacij za kontrolo izvaja Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo 

in hrano. Kmetijska inšpekcija izvaja nadzor nad pridelavo oziroma predelavo ekoloških 

kmetijskih pridelkov in živil, tj. v času preden gredo na trg, medtem ko Inšpekcija za 

kakovost kmetijskih pridelkov in živil izvaja nadzor, ko se ti pridelki oziroma živila že 

pojavijo na trgu ali v prometu. Nadzira tudi pravilnost oznak kmetijskih pridelkov in živil iz 

ekološke pridelave in zagotavlja sledljivost identifikacijskih oznak. 

 

Organizacija vsaj enkrat letno izvede nenapovedan pregled celotne kmetije. Kontrolor 

pregleda celotno dokumentacijo, obdelovalne površine, hlev, skladišča itd. Po potrebi lahko 

vzame tudi kakšen vzorec in ga pošlje v analizo. Če je kontrola pozitivna, dobi kmetija 

certifikat, za proizvode pa lahko kmetija pridobi še oznake: Eko, Biodar ali Demeter.  

 

S širitvijo ekološkega kmetijstva se veča tudi zahtevnost in obseg dejavnosti kontrolnih 

organizacij. Pri prometu z ekološkimi pridelki oz. živili ima transparentnost in sledljivost 

velik pomen. Izvajanje ekološke kontrole zagotavlja predvsem zaščito potrošnika (kupca), saj 

se z veljavnim certifikatom zagotovi razlikovanje med ekološko pridelanimi in »lažnimi« 

ekološkimi pridelki. Ekološka živila mora na trgu spremljati certifikat in uradna označba 

ekološki. 

 

 

 

 

 



Priloga 9 

 

Pooblaščene organizacije za kontrolo v Sloveniji so: 

1. Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze Maribor za tehnično preizkušanje in 

analiziranje (IKC), 

 

 

 

2. Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu (KON-CERT) 

 

 

 

3. Bureau Veritas d.o.o. 

 

 

 

 

 

 


