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III 

POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava področje domače obrti ter njen pomen za trajnostni razvoj 

občine Kočevje. V nalogi sta opredeljena trajnostni razvoj in domača obrt ter predstavljena 

občina Kočevje. Naveden je pregled primarne in sekundarne turistične ponudbe, kulturna 

razpoznavnost, dejavnosti domače obrti, trajnostni razvojni koncept občine Kočevje in 

strateški dokumenti, ki vplivajo na smer razvoja. Osrednja nit magistrske naloge je domača 

obrt ter pomen, ki ga ima na trajnostni razvoj občine Kočevje. Analiza rezultatov empirične 

raziskave je pokazala, da je pomen domače obrti za trajnostni razvoj občine Kočevje 

precejšen, zaznavamo ga na vseh ravneh in posega v vrsto dejavnosti občine.  

Ključne besede: domača obrt, rokodelstvo, trajnostni koncept, trajnostni razvoj, občina 

Kočevje. 

SUMMARY 

Master’s thesis deals with cottage industry and the importance of the latter for sustainable 

development of the municipality of Kočevje. The thesis introduces the concepts of sustainable 

development and cottage industry, and presents the municipality of Kočevje. It further 

presents an overview of primary and secondary tourism products, cultural identity, cottage 

industry activities, sustainable development concept of the municipality of Kočevje and 

strategic documents that impact the direction of the development. The thesis focuses on 

cottage industry and its importance for sustainable development of the municipality of 

Kočevje. The analysis of the empirical research results indicated a considerable importance of 

the cottage industry for sustainable development of the municipality of Kočevje, the latter 

being detected at all levels and intertwined in many activities of the municipality.  

Keywords: cottage industry, handicrafts, sustainable concept, sustainable development, 

municipality of Kočevje. 

UDK: 502.131.1:745/749(043.2) 
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Magistrsko nalogo posvečam človeku, ki ga žal več ni med nami. Sinu Janiju. 

 

Prvi tragediji je sledila druga in tej še tretja. Človek ob tem spozna,  

da v svojem najšibkejšem trenutku potrebuje moč. Moč, ki jo najde globoko v sebi.  

 

Hvaležna sem svojemu notranjemu kompasu,  

ki me je ubranil pred marsikatero težavo in pripeljal do novih spoznanj.



 



VII 

VSEBINA 

 

1 Uvod .................................................................................................................................... 1 

2 Trajnostni razvoj ............................................................................................................... 6 

2.1 Definicija trajnostnega razvoja ................................................................................... 6 

2.2 Zgodovinski razvoj koncepta trajnostnega razvoja .................................................... 7 

2.3 Management trajnostnega razvoja ............................................................................ 10 

2.4 Kazalci za spremljanje trajnostnega razvoja ............................................................ 12 

2.5 Doseganje ciljev trajnostnega razvoja v svetovnem merilu ..................................... 18 

3 Domača obrt .................................................................................................................... 21 

3.1 Opis dejavnosti ......................................................................................................... 23 

3.2 Trajnostna narava domače obrti in trajnostna raba naravnih virov .......................... 24 

3.3 Vloga rokodelskih dejavnosti pri ohranjanju poseljenosti podeželja ....................... 24 

4 Predstavitev občine Kočevje ........................................................................................... 27 

4.1 Kratka zgodovina občine Kočevje ........................................................................... 27 

4.2 Geografske in demografske značilnosti občine Kočevje ......................................... 28 

5 Analiza pomena domače obrti za trajnostni razvoj v občini Kočevje ........................ 30 

5.1 Raziskovalni okvir in raziskovalna vprašanja magistrske naloge ............................ 30 

5.1.1 Analiza gospodarske in demografske strukture občine Kočevje ................. 31 

5.1.2 Analiza turistične ponudbe, kulturne razpoznavnosti in dejavnosti domače 

obrti občine Kočevje .................................................................................... 32 

5.1.3 Raziskava ..................................................................................................... 39 

5.1.4 SWOT analiza in korelacije med deležniki ................................................. 57 

5.2 Rezultati in sklepi analize ........................................................................................ 61 

6 Preveritev raziskovalnih vprašanj in ugotovitve .......................................................... 63 

6.1 Raziskovalno vprašanje 1: Kako udeleženci v raziskavi razumejo trajnostni razvoj?

 ................................................................................................................................. 63 

6.2 Raziskovalno vprašanje 2: Kakšen pomen udeleženci v raziskavi pripisujejo domači 

obrti? ........................................................................................................................ 63 

6.3 Raziskovalno vprašanje 3: Kakšne so interpretacije obstoječih poslovnih praks in 

politik, kot jih podajajo udeleženci v raziskavi? ..................................................... 64 

7 Sklep ................................................................................................................................. 65 

Literatura ................................................................................................................................ 67 

Priloge ...................................................................................................................................... 71 

 



 

 

VIII 

SLIKE 

 

Slika 1: Model razvojnega načrtovanja Slovenije ................................................................................ 9 

Slika 2: Osrednji cilj in strateške usmeritve ....................................................................................... 10 

Slika 3: Trajnostni razvoj ................................................................................................................... 15 

Slika 4: Blaginja ................................................................................................................................. 16 

Slika 5: Ravnovesje in skromnost ...................................................................................................... 17 

Slika 6: Medgeneracijsko sodelovanje ............................................................................................... 18 

Slika 7: Indeks SDG za Slovenijo ...................................................................................................... 20 

Slika 8: Logotip blagovne znamke ..................................................................................................... 36 

Slika 9: Struktura anketirancev druge skupine udeležencev raziskave glede na spol (n = 9) ............ 42 

Slika 10: Struktura anketirancev druge skupine udeležencev raziskave glede na starost (starostno 

skupino) (n = 9) ..................................................................................................................... 43 

Slika 11: Struktura anketirancev druge skupine udeležencev raziskave glede na zaposlitveni status (n 

= 9) ........................................................................................................................................ 44 

Slika 12: Struktura anketirancev druge skupine udeležencev raziskave glede na dobo opravljanja 

dejavnosti domače obrti (n = 6) ............................................................................................ 45 

Slika 13: Struktura anketirancev tretje skupine udeležencev raziskave glede na spol (n = 35) ........... 45 

Slika 14: Struktura anketirancev tretje skupine udeležencev raziskave glede na starost (starostno 

skupino) (n = 35) ................................................................................................................... 46 

Slika 15: Struktura anketirancev tretje skupine udeležencev raziskave glede na zaposlitveni status (n = 

35) .............................................................................................................................. 47 

Slika 16: 5. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Ali ste že slišali za trajnostni 

razvoj?« (n = 9) ..................................................................................................................... 48 

Slika 17: 6. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Ali veste kaj trajnostni razvoj 

pomeni?«  (n = 9) .................................................................................................................. 49 

Slika 18: 7. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Ali je po vašem mnenju domača obrt 

dejavnost, ki jo povezujemo z občino Kočevje?«  (n = 7) .................................................... 49 

Slika 19: 8. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Ali menite, da se domača obrt uvršča 

med dejavnosti trajnostnega razvoja?«  (n = 7) .................................................................... 50 

Slika 20: 9. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Menite, da ima domača obrt 

pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju?«  (n = 7) ............................................................ 50 

Slika 21: 11. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Menite, da ima domača obrt 

pomembno vlogo pri turistični ponudbi občine Kočevje?«  (n = 7) ..................................... 51 

Slika 22: 12. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Ali po vašem mnenju domača obrt 

prispeva k razvoju in razpoznavnosti občine Kočevje?«  (n = 7) ......................................... 52 



 

 IX 

Slika 23: 13. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Ali bi po vašem mnenju izdelke 

domače obrti občine Kočevje lahko ponudili kot protokolarna darila?«  (n = 7) ................. 52 

Slika 24: 4. vprašanje za tretjo skupino udeležencev raziskave: »Ali ste že slišali za trajnostni 

razvoj?« (n = 35) ................................................................................................................... 53 

Slika 25: 5. vprašanje za tretjo skupino udeležencev raziskave: »Ali veste kaj trajnostni razvoj 

pomeni?«  (n = 35) ................................................................................................................ 53 

Slika 26: 6. vprašanje za tretjo skupino udeležencev raziskave – prikaz po ocenah ............................ 55 

Slika 27: 6. vprašanje za tretjo skupino udeležencev raziskave – prikaz po posameznih ocenah ........ 55 

Slika 28: 7. vprašanje za tretjo skupino udeležencev raziskave: »Kateri so po vašem mnenju konkretni 

prispevki domače obrti k trajnostnemu razvoju?« (r = 146) ................................................. 57 

 

PREGLEDNICE 

 

Preglednica 1: Lestvica 20 najboljših po SDG indeksu ....................................................................... 19 

Preglednica 2: Kazalniki občine Kočevje za leto 2015 ....................................................................... 29 

Preglednica 3: Gibanje števila prebivalcev v občini Kočevje od 2008 do 2015 ................................. 32 

Preglednica 4: Seznam naravnih znamenitosti občine Kočevje .......................................................... 33 

Preglednica 5: Kulturna in zgodovinska dediščina občine Kočevje .................................................... 34 

Preglednica 6: Starost anketirancev druge skupine udeležencev raziskave po starostnih skupinah (n = 

9) .................................................................................................................................. 43 

Preglednica 7: Zaposlitveni status druge skupine udeležencev raziskave (n = 9) ............................... 44 

Preglednica 8: Starost anketirancev tretje skupine udeležencev raziskave po starostnih skupinah (n = 

35) ................................................................................................................................ 46 

Preglednica 9: Zaposlitveni status tretje skupine udeležencev raziskave (n = 35) .............................. 47 

Preglednica 10: 10. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Kateri so po vašem mnenju 

konkretni prispevki domače obrti k trajnostnemu razvoju?«  (n = 7) .......................... 51 

Preglednica 11: 6. vprašanje za tretjo skupino udeležencev raziskave .................................................. 54 

Preglednica 12: SWOT analiza – prednosti ........................................................................................... 58 

Preglednica 13: SWOT analiza – slabosti ............................................................................................. 59 

Preglednica 14: SWOT analiza – priložnosti ......................................................................................... 59 

Preglednica 15: SWOT analiza – nevarnosti ......................................................................................... 60 

Preglednica 16: SWOT analiza – notranji in zunanji dejavniki............................................................. 61 

 

 





1 

1 UVOD 

Hitro spreminjajoče se svetovno gospodarstvo zahteva od nacionalnih gospodarstev hitre 

odzive saj lahko le tako vzdržujejo raven globalne konkurenčnosti. Evropska unija si je že na 

prelomu stoletja zastavila pomemben strateški cilj, da bo v obdobju do leta 2010 postala 

najbolj konkurenčna, dinamična ter na znanju temelječe gospodarska velesila (Markič in 

Likar 2006, 195). Z namenom doseganja tega cilja je bila oblikovana lizbonska strategija, a je 

kriza v naslednjih letih, ki je prizadela države tako na finančnem kot gospodarskem področju,  

pokazala na vrsto težav in netrajnostno naravo gospodarskih praks v evropskih državah. 

Sprejeta je bila nova, prenovljena strategija Evropa 2020, ki naj bi pripomogla k zagotovitvi 

gospodarske rasti v Evropski uniji v obdobju 2010–2020. Njen osrednji cilj je vzpostavitev 

pametnega, trajnostnega in vključujočega gospodarstva. Pri tem govorimo o pametni rasti v 

smislu razvoja gospodarstva temelječega na znanju in inovacijah, trajnostni rasti v smislu 

spodbujanja konkurenčnejšega in hkrati zelenega gospodarstva, ki bolj premišljeno izkorišča 

vire ter vključujoča rast v smislu utrjevanja visoke stopnje zaposlenosti in s tem močno 

socialno in teritorialno kohezijo (Evropska komisija 2010). Slovenija je sledila usmeritvam 

Evropske unije in v strateški plan razvoja Slovenije za obdobje od 2006 do 2013 vključila 

med pet ključnih razvojnih prioritet ukrepe za razvoj konkurenčnega gospodarstva in hitrejše 

gospodarske rasti (UMAR 2017). Strategija prioritetno poudarja tudi trajnostni razvoj, ki ima 

poleg politike krepitve konkurenčnosti gospodarstva in doseganja trajnostnega razvoja 

pomembno mesto tudi v sprejetem strateškem planu razvoja Slovenije za obdobje od 2014 do 

2020 (Ministrstvo za gospodarstvo 2013). Vrh OZN za trajnostni razvoj je leta 2015 sprejel 

Agendo 2030 za trajnostni razvoj, ki trajnostni razvoj oz. tri glavne vidike le tega, tj. 

ekonomski, socialni in okoljski vidik, povezuje uravnoteženo. Postavlja 17 ciljev trajnostnega 

razvoja do leta 2030 in je pri tem univerzalna v smislu, da je moč njene cilje izvajati v razvitih 

državah ter tudi v državah v razvoju, ob upoštevanju okoliščin oz. gospodarske razvitosti  

posamezne države (Ministrstvo za zunanje zadeve 2016). 

V zadnjem desetletju torej poglobljeno spoznavamo, poudarjamo pomen in načrtujemo 

trajnostni razvoj, saj se naše okolje močno spreminja, tako zaradi naših posegov vanj kot tudi 

samo po sebi, ter nas sili v premislek in predvsem drugačno delovanje. Ko se zazremo v 

preteklost, v čas pred industrijsko revolucijo, vidimo, da je obstajalo drugačno spoštovanje do 

narave in ohranjanja naravnih pogojev za preživetje ter zadovoljevanja potreb. Sodobna 

civilizacija in napredna tehnologija sta nekako zanemarili znanje o tem, kaj človek zares 

potrebuje in kakšni so pogoji za zadovoljevanje potreb. Priča smo bili, in smo žal še vedno, 

propadanju naravnega okolja, podeželja in izumiranju znanj o smotrni rabi naravnih dobrin 

(Kajfež-Bogataj 2014).  

Trajnostni razvoj kot oblika razvoja in napredka, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, pri tem pa 

ne ogroža prihodnjih generacij pri zadovoljevanju njihovih potreb, je odgovor na vprašanje, 
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kako lahko posledice povzročene škode omilimo. Gre za dvig materialne, socialne in okoljske 

blaginje z odgovornostjo in na uravnotežen način. Seveda pa nujno pomeni tudi prehod od 

politike odvisnosti k politiki trajnostne samozadostnosti ter hkrati celostno preobrazbo družbe 

in gospodarstva (Bertoncelj idr. 2015). 

Zavodnik Lamovšek in Fikfak (2010, 6) ugotavljata: 

Pravijo, da odločitev za trajnostni razvoj pred najtežjo nalogo postavlja prav najbolj razvite 

družbe. Od obilja razvajenih posameznikov ta paradigma zahteva predvsem odrekanje posegom, 

dobrinam in praksam, ki ne vzdržijo trajnostne presoje. Odločitev za trajnostni razvoj 

slehernemu med nami nalaga, da prevzame del odgovornosti za skupno dobro danes in jutri. Cilj 

vseh prizadevanj v okviru trajnostnega razvoja je, da se ljudje zavemo omejenosti razvojnih 

virov, pomena usklajevanja različnih interesov in se odločimo za podrejanje posameznih teženj 

skupnim ciljem. Usodo odločitve za trajnostni razvoj se povezuje s sposobnostjo državljanov 

sveta, da bodo dnevno sprejemali dobre odločitve, usklajene z razvojnimi viri in z 

dogovorjenimi cilji širše skupnosti.  

Trajnostni razvoj opišemo kot obliko razvoja ali napredka na način, da zadovoljimo potrebe 

sedanje generacije, pri tem pa ne zmanjšujemo možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo 

svoje potrebe. Pojem trajnostnega razvoja je bil prvič definiran in sprejet s strani Svetovne 

komisije za okolje in razvoj pri Združenih narodih že leta 1987, v t. i. Brundtlandinem
1
 

poročilu z angleškim izrazom sustainable development (World Commission on Environment 

and Development 1987).  

Trajnostni razvoj je vseobsegajoč cilj, saj je smotrno, če že ne nujno, ohraniti zmožnost 

našega habitata, da omogoča življenje v vsej svoji raznolikosti. Trajnostni razvoj je zasnovan 

na načelih kot so demokracija, enakost spolov, solidarnost, pravna država in spoštovanje 

temeljnih pravic, ki vključujejo tudi svoboščine in enake možnostmi. Namen trajnostnega 

razvoja lahko torej opredelimo kot zagotavljanje stalnega izboljševanja pogojev bivanja oz. 

življenja ter blaginje na našem planetu za nas in zanamce. Zato trajnostni razvoj posega na 

toliko področij našega življenja: spodbuja dinamično gospodarstvo, polno zaposlenost in 

visoko raven izobrazbe, zdravstveno varstvo, socialno in ozemeljsko kohezijo ter varstvo 

okolja, mir in varnost ter kulturno raznolikost (Svet Evropske unije 2006). Pomemben košček 

mozaika je gotovo tudi trajnostna narava domače obrti ter trajnostna raba naravnih surovin, 

zanemarljiva pa ni niti vloga rokodelskih dejavnosti pri ohranjanju poseljenosti podeželja. 

Rokodelske obrti oz. domače in umetnostne obrti pripomorejo k razpoznavnosti posameznih 

držav in narodov. Tendenca razvitih gospodarstev po svetu gre v smeri omogočanja boljših 

pogojev za ohranjanje in razvoj domače obrti, kot so npr. finančne olajšave, in v smeri razvoja 

te dejavnosti v pomembno gospodarsko panogo, seveda tudi v povezavi s trajnostnim 

razvojem.  

                                                 

1
 Prim. Gro Harlem Brundtland, predsednik norveške vlade, 1981–1986. 



 

 3 

Obrtništvo ali domačo obrt predstavljajo dela in opravila, ki se opravljajo doma, v domačih 

delavnicah, namenjene pa so tako lastni uporabi kot tudi prodaji. Sam pojem domače obrti se 

pojavi in tudi izoblikuje nekje v drugi polovici 19. stoletja, torej v času, ko je imela ta 

gospodarska panoga precejšen pomen. Opredelitev dejavnosti se nekako nanaša na podeželski 

prostor oz. kmečko okolje, čeprav se marsikatera obrt odvija tudi v mestih okoljih, zato 

opredelitev, vezana na krajevno določljivost, vse bolj izgublja na pomenu (Bogataj 1989).  

Domača obrt se danes v našem okolju večinoma izvaja kot dopolnilna dejavnost kmetijstva, 

enako kot turizem na kmetiji, prodaja in predelava pridelkov idr., postaja vse pomembnejša z 

vidika razvoja in ohranjanja podeželja ter ima pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju 

širšega okolja. 

Poudariti velja, da je ravno visoka stopnja odgovornosti ravnanja naših prednikov oblikovala 

in tudi ohranila številna posebna življenjska okolja v Sloveniji, ki so vsa, vsako po svoje, 

zaznamovana s tradicionalno rabo naših naravnih virov, tj. les, kamen, voda, travinja, njive, 

morje ipd. V Sloveniji je delež ohranjene narave velik ter imamo prav zaradi tega veliko 

odgovornost do nas samih in do širše evropske skupnosti, da ta okolja in načine tradicionalne 

rabe naravnih dobrin varujemo saj so naše največje bogastvo. Kriza finančnega in 

gospodarskega sistema, ki smo ji priča v zadnjih letih, kriza vrednot nasploh ter naraščanje 

pomanjkanja naravnih virov so odlična priložnost za nov razmislek o našem delovanju, 

vključno s podeželjem. Ohranjanje in spoštovanje narave moramo podpreti s trajnostno rabo 

naravnih virov, saj ti predstavljajo osnovo za naše preživetje. Za doseganje željenega 

ravnovesja med varstvom narave in razvojem bo potreben trud, napor, znanje in razumevanje 

vseh. Lahko pa rečemo, da je uspeh odvisen od tega, kako uspešni bomo pri povezovanju 

področij kmetijstva, gozdarstva, turizma, varstva narave, energetike, infrastrukture ipd. 

(Markeš 2015). 

Na področju kmetijstva in gozdarstva so pomembne predvsem blagovne znamke, ki izvirajo iz 

varstva narave. Blagovne znamke, ki podpirajo pomembne habitate ter omogočajo pridelavo 

hrane z dodano vrednostjo zaradi načina pridelave hkrati pa zagotavljajo dober pridelek oz. 

izdelek. In take, ki so plod dopolnilne dejavnosti na kmetijah, torej izdelki domače obrti iz 

naravnih surovin kot je kamen, les, slama, zelišča ipd.  Na področju turizma je eden izmed 

najpomembnejših razlogov za prihod turistov v Slovenijo ohranjena narava. Govorimo o t. i. 

»zelenem« turizmu, ki je predvsem doživljajski turizem, usmerjen v doživljanje, pridobivanje 

novih informacij in spoznavanje narave v sodelovanju z lokalnim ponudnikom. Na področju 

gospodarstva gre torej za družbeno odgovorna ravnanja v smislu blagovne znamke oz. 

promocije odgovornosti podjetja do narave. Slovenija načine, ki vzpostavljajo takšno 

ravnovesje, razvija že vrsto let. Politika do podeželskih ter varovanih območij, kjer se že 

desetletja uveljavlja politika sobivanja kmetijstva, varstva narave, kulturne dediščine in 

turizma je gotovo dokaz uspešnega ravnovesja, na mnogih območjih je zeleno gospodarstvo, 

in z njim zelena delovna mesta, postalo del vsakdana (Markeš 2015). 
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Magistrska naloga obravnava pomen domače obrti za trajnostni razvoj občine Kočevje na 

splošno ter v smislu razvojnega potenciala. Naloga zajema predstavitev občine Kočevje,  

geografske in demografske značilnosti, gospodarsko strukturo, demografsko strukturo, 

primarno in sekundarno turistično ponudbo, nadalje opis dejavnosti, ki jih štejemo med 

domačo obrt, pri čemer ugotavljamo trajnostno naravo domače obrti (rokodelskih dejavnosti), 

vlogo le te pri ohranjanju poseljenosti podeželja, vzdrževanju kulturne pokrajine, trajnostni 

rabi naravnih virov in kulturni razpoznavnosti občine Kočevje. 

Namen magistrske naloge je na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje literature 

opisati in z raziskavo proučiti pomen domače obrti ter podati vpogled v trajnostni razvoj 

izbrane občine s poudarkom na pomenu, ki ga ima domača obrt na razvoj. 

V magistrski nalogi smo sledili ciljem, kot so preučiti domačo in tujo strokovno literaturo s 

področja trajnostnega razvoja, opisati vse tradicionalne domače obrti, v empiričnem delu 

analizirati in interpretirati pomen in vlogo trajnostnega razvoja, izvesti raziskavo, ki zajema 

poglobljen vpogled v razvojne načrte na obravnavanem področju ter strategijo izbrane občine, 

na osnovi ugotovitev podati predloge k strategiji trajnostnega razvoja izbrane občine, 

identificirati najboljše priložnosti za bodoče delovanje na tem področju ter na osnovi 

kvalitativne raziskave prikazati pomen domače obrti na tem področju.  

V magistrski nalogi smo preučili tri raziskovalna vprašanja, ki smo jih v empiričnem delu 

testirali: 

− Raziskovalno vprašanje 1: Kako udeleženci v raziskavi razumejo trajnostni razvoj? 

− Raziskovalno vprašanje 2: Kakšen pomen udeleženci v raziskavi pripisujejo domači 

obrti? 

− Raziskovalno vprašanje 3: Kakšne so interpretacije obstoječih poslovnih praks in politik, 

kot jih podajajo udeleženci v raziskavi? 

Magistrska naloga obsega teoretični in empirični del.  Raziskava je zasnovana na kvalitativen 

način, pri njeni izvedbi smo uporabili več različnih raziskovalnih metod, ki se med seboj 

dopolnjujejo.  

V teoretičnem delu magistrskega dela smo za opisovanje dejstev, stvari in procesov uporabili 

metodo deskripcije, s katero smo predstavili pomen domače obrti za trajnostni razvoj. 

Ugotovitve smo strnili v celoto z metodo sinteze, z deduktivno metodo pa na osnovi splošnih 

opredelitev ter znanj in izkušenj opredelili posamezne konkretne zaključke. Z metodo 

kompilacije, ki omogoča predstavitev teoretičnih dognanj (Dimovski idr. 2008), smo 

predstavili in preučili literaturo ter vire domačih in tujih avtorjev in pomembnih mednarodnih 

organizacij na temo trajnostnega razvoja in prispevka domače obrti k trajnostnemu razvoju.  

V empiričnem delu smo analizirali ključne koncepte, pomen in vlogo, ki jih udeleženci 

raziskave pripisujejo obrti v sodobnem trajnostnem razvoju. 
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Metoda zbiranja podatkov je vključevala anketna vprašalnika in polstrukturirani intervju. 

Intervju smo izvedli v »domačem« okolju intervjuvanke z namenom, da bi se počutila 

sproščeno in podala čim bolj pristne informacije. Prednost intervjuja je, da smo z dodatnimi 

vprašanji od sogovornice pridobili tudi bolj natančne in poglobljene podatke, ki so bili 

ključni za raziskavo. Pri pripravi, izvedbi in hrambi intervjuja in anket smo upoštevali vse 

strokovne zahteve. Intervju je transkribiran, pravilno označen in arhiviran.   

  

Vzorec udeležencev raziskave je kvotni, tj. vzorčni okvir je sestavljen iz kvot, določenega 

števila enot z izbranimi lastnostmi. Izbor udeležencev smo zoožili na tiste udeležence, za 

katere smo predvideli, da lahko na podlagi svojih strokovnih referenc in izkušenj na 

obravnavanem področju veliko (po)vedo o domači obrti in njenem mestu ter vlogi pri 

trajnostnem razvoju. Za doseganje kakovosti in kredibilnosti kvalitativne raziskave smo 

uporabili več različnih metod oz. kombinacijo metod ter triangulacijo – tri različne skupine 

udeležencev:  

− prvo skupino udeležencev je predstavljala predstavnica Občinskega sveta Občine 

Kočevje; 

− drugo skupino udeležencev so predstavljali nosilci domače obrti v občini Kočevje; 

− tretjo skupino udeležencev so predstavljali prebivalci občine Kočevje. 

Pri nadaljnjem delu smo uporabili metode analize podatkov. Z metodo komparacije  

(Dimovski idr. 2008) smo na osnovi analize, in z interpretacijo dobljenih podatkov, pripravili 

zaključni del magistrske naloge v obliki sklepa.  

Vsebinsko omejitev pri obravnavi vsebine je predstavljal relativno omejen nabor teoretičnih 

prispevkov z navedenega področja raziskave, ki ga je mogoče tolmačiti tudi kot rezultat 

razmeroma kratkega časa (zadnje desetletje) dosedanje obravnave navedenih vprašanj in 

ozkega kroga strokovnjakov, ki so se doslej poglobljeno ukvarjali z navedeno tematiko 

(predvsem strokovnjaki s področja domače obrti in trajnostnega razvoja podeželja). 

Metodološka omejitev je povezana z vrsto raziskave. Statistično posploševanje ni možno, so 

pa ugotovitve lahko pomembne za nadaljnji razvoj politik trajnostnega razvoja in domače 

obrti na podeželju. 

Predpostavke niso navedene, ker je bila izvedena kvalitativna raziskava. 
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2 TRAJNOSTNI RAZVOJ 

Mednarodna skupnost se je začela zavedati povezanosti gospodarskega okolja in zaščite 

okolja nekje v 60. oz. 70. letih prejšnjega stoletja, in tako se je razvil koncept trajnostnega 

razvoja kot alternativa klasičnemu razvojnemu konceptu. Privržence je pridobil z vedno večjo 

družbeno ozaveščenostjo oz. s spoznanji o tanjšanju ozonske plasti, uničevanju deževnega 

gozda, onesnaženosti mest, grožnji izumrtja nekaterih živalskih vrst ipd. Družba je spoznala 

zmoto dotedanjega razvoja, neodgovornega do planeta, rastlinskega in živalskega sveta, 

sedanjih in prihodnjih generacij. 

Koncept trajnostnega razvoja zato temelji na gospodarski rasti s skladnim delovanjem na 

področju gospodarstva, okolja in družbenega razvoja. Pri tem so si znanstveniki ter strokovna 

in politična javnost enotni v zahtevi po smotrnemu razvoju družbe z namenom omogočanja 

enakovrednega razvoja generacij v prihodnosti, predvsem v smislu uravnoteženega odnosa 

med človekom in naravo (Lisec in Prosen 2008, 758 –759).  

Naraščajoča svetovna populacija in omejene količine naravnih virov od nas zahtevajo iskanje 

poti za omogočanje ohranitve narave, biološke raznovrstnosti in s tem vseh živih bitij. Prav 

zato je ključno, da v proizvodnem in potrošnem ciklu vire ohranimo čim dalj časa, da izdelke 

že ustvarimo z mislijo na to, kako jih bomo čim lažje vzdrževali, popravljali, nadgrajevali, 

dodelovali in v končni fazi reciklirali. Poleg modela proizvodnje moramo preoblikovati tudi 

način potrošnje, rabe tal, porabe hrane ipd., kar pomeni, da potrebujemo radikalno 

spremenjeno, odgovornejše gospodarjenje z viri na planetu (Vlada RS 2017a, 3). 

V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali definicijo trajnostnega razvoja, njegov 

zgodovinski razvoj, management in kazalnike, ki jih uporabljamo pri merjenju doseganja 

trajnostnega razvoja. 

2.1 Definicija trajnostnega razvoja 

Trajnostni razvoj (sustainable development) je vključen v sodobno družbo in predstavlja 

enega od ciljev globalnih in nacionalnih politik razvoja. Mednarodna skupnost trajnostnemu 

razvoju že vrsto let posveča veliko pozornosti, njegova načela pa države, ki so se zavezale k 

trajnostnem razvoju, postavljajo kot prioritetni kriterij pri vrednotenju nacionalne politike 

razvoja kot tudi mednarodnega sodelovanja (Radej 2001, 14).     

Pravzaprav lahko rečemo, da so bili temelji za sodelovanje na mednarodni ravni položeni že v 

letu 1945, ko je bila ustanovljena Generalna skupščina Združenih narodov (GS ZN; United 

Nations General Assembly), saj ta predstavlja najpomembnejši organ Organizacije združenih 

narodov (ZN; United Nations) kot nevladne organizacije za spodbujanje mednarodnega 
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sodelovanja. Prav Svetovna komisija za okolje in razvoj (World Commission on Environment 

and Development) pri ZN je leta 1987 v svojem končnem poročilu Naša skupna prihodnost 

(Our Common Future) (World Commission on Environment and Development 1987), ki ga 

poznamo tudi kot Brundtlandino poročilo (po predsedujoči, bivši norveški predsednici vlade 

Gro Brundtland), predstavila najbolj znano in največkrat uporabljeno definicijo trajnostnega 

razvoja. Poročilo je trajnostni razvoj definiralo kot razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjih 

generacij, pri tem pa ne ogroža možnosti prihodnjih generacij pri zadovoljevanju njihovih 

potreb. Poročilo je hkrati opozorilo na nujnost razumevanja in upoštevanja medsebojne 

povezanosti gospodarskega razvoja in okolja (Bertoncelj idr. 2011, 15; Ministrstvo za zunanje 

zadeve 2017).  

Trajnostni razvoj je torej razvoj na način, ki zagotavlja ohranjanje temeljnih elementov 

planeta; zraka, vode, prsti in biološkega sistema. Tak razvoj omogoči neprekinjen pretok 

dobrin in storitev iz naravnih virov, zagotovi pravično razporeditev koristi proizvodnje dobrin 

in storitev ter ohranja vitalnost sistemov oskrbe (Bertoncelj idr. 2011, 15). 

2.2 Zgodovinski razvoj koncepta trajnostnega razvoja 

Prav s poročilom Naša skupna prihodnost (Our Common Future) oz. Brundtlandinim 

poročilom je trajnostni razvoj dobil razširjen družbeni in politični pomen, saj je to poročilo 

kar najširše opredelilo koncept trajnostnega razvoja, in ga približalo javnosti tako uspešno, da 

so ga povzele skoraj vse mednarodne institucije, agencije in nevladne organizacije. Poročilo 

trajnostni razvoj opredeljuje v smislu zahtevanega procesa institucionalnih sprememb, 

sprememb v izkoriščanju virov, sprememb investicij ter sprememb v tehnološkem razvoju 

(World Commission on Environment and Development 1987).    

Prva velika konferenca ZN o trajnostnem razvoju se je zgodila v letu 1992, to je bila 

konferenca Vrh o Zemlji (Earth Summit), ki predstavlja mejnik v prizadevanjih mednarodne 

skupnosti za trajnostni razvoj. Postavljeni so bili temelji na področju okolja in razvoja, 

sprejetih je bilo več pomembnih dokumentov, med njimi: 

− Deklaracija o okolju in razvoju, ki vsebuje 27 načel oz. smernic za doseganje globalne 

kakovosti in gospodarskega razvoja;  

− Agenda 21 oz. akcijski načrt za napredek v smeri trajnostnega razvoja; 

− temeljni mednarodnopravni dokument na področju podnebnih sprememb, t. i. Konvencija 

ZN o spremembah podnebja (United Nations Framework Convention on Climate 

Change; UNFCCC); 

− Konvencija o biološki raznovrstnosti (Convention on Biological Diversity; CBD) 

(Združeni narodi 1992). 

Z Milenijsko deklaracijo so se svetovni voditelji leta 2000 obvezali s skupnimi močmi 

prizadevati za globalni razvoj in sprejeli osem razvojnih ciljev tisočletja (United nations 
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2013). Rok za uresničitev teh ciljev je bil postavljen v leto 2015, deklaracija pa je prva 

mednarodno dogovorjena zaveza za odpravo svetovne revščine, lakote, bolezni in neenakosti. 

Trajnostni razvoj je bil kasneje, na Svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju leta 2002, 

razglašen za vseobsegajoč cilj in ima danes 17 krovnih ciljev ter skoraj 170 podciljev. 

Globalni cilji postavljajo nova izhodišča pri obravnavi neenakosti, gospodarske rasti, 

dostojnih delovnih mest, izzivov mest in naselij, industrializacije, energije, podnebnih 

sprememb, trajnostne potrošnje in proizvodnje, miru in pravičnosti ter so občutno obsežnejši 

kot razvojni cilji tisočletja (SLOGA 2015). 

V Riu de Janeiru je leta 2012 potekala Konferenca Združenih narodov o trajnostnem razvoju, 

na kateri sta bili glavni temi zeleno gospodarstvo in institucionalni okvir za trajnostni razvoj, 

obnovljene so bile politične zaveze, pregledan napredek in predstavljeni novi izzivi 

trajnostnega razvoja. 

Trajnostni razvoj je za Slovenijo vse od leta 1992, ko je kot popolnoma nova članica OZN 

sodelovala na prvi veliki konferenci ZN, izredno pomembna in pogosto obravnavana tema. 

Koncept trajnostnega razvoja je vključen v prioritetne naloge delovanja Slovenije. Imamo 

številne dobre prakse, znanje in strokovnjake na področjih trajnostnega razvoja, kot so 

upravljanje gozdov, čezmejno upravljanje voda, statistično spremljanje trajnostnega razvoja 

ipd. (Ministrstvo za zunanje zadeve 2017).  Koncept trajnostnega razvoja je torej sestavni, če 

ne vodilni del načrtov in strategij, ki jih sprejema Slovenija. Najnovejši dokument, Strategija 

razvoja Slovenije 2030, postavlja cilje in smer razvoja za naslednja leta. Strategija jasno 

definira, kaj želimo doseči, čemu dajemo prednost in na kakšen način bo treba delovati, da 

dosežemo krovni cilj – boljše življenje za vse (Vlada RS 2017b, 5–10).  
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Slika 1: Model razvojnega načrtovanja Slovenije 

Vir: Vlada RS 2017b, 7. 

Strateške usmeritve Slovenije za doseganje kakovostnega/boljšega življenja za vse so: 

− vključujoča, zdrava, varna, odgovorna družba,   

− učenje za življenje - skozi vse življenje,  

− produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,   

− ohranitev zdravega naravnega okolja in  

− sodelovanje, usposobljenost, učinkovitost upravljanja (Vlada RS 2017b, 18). 
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Slika 2: Osrednji cilj in strateške usmeritve 

Vir: Vlada RS 2017b, 18. 

2.3 Management trajnostnega razvoja 

Management trajnostnega razvoja je sistem vodenja oz. odločanja, ki upošteva okoljska, 

družbena in kulturna načela, načela kakovosti in varnosti ter ne nazadnje načela, povezana z 

zdravjem. 
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Trajnostno naravnano vodenje oz. odločanje poleg ekonomskih in finančnih vidikov upošteva 

ter vključuje trajnostne in razvojne vidike, tj. okoljske, ekološke, gospodarske in družbene 

vidike, predvsem pri sprejemanju odločitev, ki na nek način vplivajo na naravno okolje in 

razvoj trajnostne rasti organizacije. Tako odločanje poleg dejstev upošteva tudi vrednote v 

najširšem smislu, pri tem pa naj bi sodelovali prav vsi vključeni deležniki (Antunes idr. 2015,  

po Ruth 2015, 346–374).  

Dejavniki, ki spodbujajo trajnostno naravnano odločanje, so:  

− zasledovanje cilja konkurenčnosti organizacije; 

− vpliv dobaviteljev in uporabnikov; 

− zakonske in normativne zahteve okolja delovanja;  

− mednarodne smernice, standardi in priporočila (Ranganathan 1998, po Moretti in Markič 

2016, 42) 

Proces trajnostnega razvoja organizacije pričnemo z razvojem strategije, pri kateri moramo 

upoštevati družbene, okoljske in ekonomske dejavnike, ki vplivajo na organizacijo:   

− pomembne splošne vrednote trajnostnega razvoja, za družbo, okolje in gospodarstvo, na 

katere podjetje nima nobenega vpliva; 

− vrednostni verižni dejavniki trajnostnega razvoja, na katere podjetje lahko vpliva; 

− konkurenčni vidik trajnostnega razvoja oz. dejavnike zunaj organizacije, ki vplivajo na 

gonilne dejavnike konkurenčnosti na področjih delovanja (Epstein in Rejc Buhovac 2014, 

56–57).    

Strategija trajnostne naravnanosti običajno poteka v treh fazah in sicer zagotavljanje 

skladnosti z zakonodajo, doseganje konkurenčne prednosti in na koncu kompletna integracija 

družbenih, okoljskih in gospodarskih vidikov v rutino, vse preko poistovetenja zadev, ki 

imajo vpliv na te vidike in pripomorejo k zmanjševanju dejavnikov tveganja, razvijanju 

inovativnih strategij in doseganju konkurenčne priložnosti: 

− v prvi fazi, doseganju skladnosti z zakonodajo in predpisi, organizacije prepoznajo 

finančne učinke družbenih, okoljskih in ekonomskih tveganj. Zahteve zakonodaje, pa tudi 

pritiski lokalnih skupnosti in drugih skupin, prisilijo organizacijo k spremenjenim 

praksam. Takim, da se tem tveganjem lahko izognejo s sprejetjem načrta trajnostnega 

razvoja, programom akcij in spremljanjem uspešnosti izvedbe;    

− pri doseganju konkurenčne prednosti, tj. v drugi fazi, ob smotrnejši rabi sredstev in hkrati 

z družbeno odgovornim ravnanjem organizacija preseže izpolnitev pogojev, ki so 

zakonsko določeni. Konkurenčna prednost se kaže kot kvalitetnejši izdelek, večja 

proizvodnja in večja dobičkonosnost, kar je rezultat na novo definiranih procesov in 

trajnostno inovativnih izdelkov; 

− integracija družbenega, okoljskega in gospodarskega delovanja v poslovodenje poteka v 

tretji fazi. Organizacija v celoti integrira družbene, okoljske in gospodarske sestavne dele 

v samo delovanje na vseh področjih, ravneh, delih organizacije. Taka strategija spodbuja 
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organizacijo k spreminjanju izdelkov, proizvodnih procesov, zmanjševanju odpadkov in 

drugih neželenih vplivov na okolje ter na splošno k družbeno odgovornemu načrtovanju 

investicij (Epstein in Rejc Buhovac 2014, 56–57). 

Trajnostno naravnano ali t. i. etično odločanje je torej tisto, ki upošteva tako pretekli kot 

trenutni in prihodnji gospodarski, družbeni in okoljski vidik odločanja oz. vrednote, pravice in 

koristi za posameznika in organizacijo, ter hkrati zadovolji potrebe vseh, ki so v proces 

vključeni (Moretti in Markič 2016, 42).  

2.4 Kazalci za spremljanje trajnostnega razvoja 

Za merjenje sonaravnosti oz. uravnoteženosti razvoja poznamo različne načine in več naborov 

kazalcev trajnostnega razvoja na nacionalni in mednarodni ravni, ti pa so oblikovani po  

različnih konceptih, skupno jim je le to, da jih oblikujemo zaradi želje po spremljanju 

uspešnosti izvajanja strategij trajnostnega razvoja (Zelena Slovenija 2018 in Suvorov 2010, 

4).  

Vintar Mallyjeva (2006, 45) poudari veliko dobrobit poenotenih naborov kazalcev oz. 

metodološko usklajenih kazalcev, saj imamo le tako možnost primerjav med regijami in 

državami. Vintar Mallyjeva (2003, 44) kot glavno nalogo kazalcev navaja to, da kažejo stanje 

in trende v nekem določenem času ter prostoru, in nam zato predstavljajo izhodiščno točko za 

nadaljnje ukrepanje. Pojasnjuje tudi, da so kazalci sonaravnega razvoja orodje za prenos 

koncepta v prakso. So pripomoček za opredelitev razvojnih ciljev in nalog, usmerjanje 

političnih odločitev in vrednotenje samega napredka. Poudarja pa, da je zaradi širine koncepta 

trajnostnega razvoja za merila težje uporabiti nek splošen nabor ustreznih kazalcev. 

V zadnjem obdobju opažamo, da se je razumevanje kazalcev močno spremenilo in niso več le 

okoljski, ekonomski ali socialni kazalci. V zadnjem desetletju se je precej spremenilo samo 

razumevanje razvoja in trajnosti. Vse bolj se kot merilo uveljavlja in v ospredje postavlja 

splošno blaginjo ljudi in ne le gospodarsko uspešnost. Kazalci splošne blaginje poleg 

materialnih dobrin vključujejo zdravje, okolje, socialne vezi, osebne aktivnosti, izobrazbo in 

ne nazadnje kulturo. Pogoj za vrednotenje uporabe kazalcev je enakovredna in sočasna 

obravnava gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja ter povezave posameznih 

razvojnih ciljev (Zelena Slovenija 2018 in Suvorov 2010, 4). 

Pri vrednotenju kazalcev sonaravnega razvoja naletimo še na eno težavo, in sicer na 

neopredeljene mejne vrednosti, ki bi nam bile v pomoč pri presojanju, v kolikšni meri se 

približujemo ali oddaljujemo od želenega stanja (Vintar Mally 2006, 45). 

Tudi v Sloveniji je bilo opravljenih več raziskav na področju razvoja in opredelitev kazalcev 

trajnostnega razvoja, zlasti za državno raven. V osnovi trajnostni razvoj obravnavamo 

predvsem s treh vidikov: gospodarskega, družbenega in okoljskega.  
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Gospodarski vidiki trajnostnega razvoja so: 

− dobiček; 

− zmanjšanje stroškov;    

− gospodarska rast; 

− raziskave in razvoj. 

Cilj je torej ustvarjati pogoje za preživetje podjetja in njegovo konkurenčnosti, nadaljnega 

razvoja, zmanjševanja stroškov in ustvarjanje koristi oz. gospodarske rasti. Podjetje oz. 

organizacija, ki deluje na ta način, sledi filozofiji podjetništva, ki upošteva koncept trajnega 

ustvarjanja vrednosti (sustainable value creation), njegov trajnostni razvoj temelji na  

uravnoteženosti, saj išče in ustvarja možnosti za vzdržno rast in dobičkonosnost. Tak način je 

osnova prav vsake proaktivne organizacije (Bertoncelj idr. 2011, 21).   

Trajnostno rast vrednotimo kot razmerje med rastjo prihodka oz. dobičkom v določenem 

časovnem obdobju in celotnimi stroški kapitala podjetja ter ga opredelimo z naslednjimi 

merili:   

− vzdržni prihodki; 

− vzdržni dobički; 

− donosna vzdržnost, tj. višji donosi od stroška celotnega kapitala organizacije; 

− časovna vzdržnost, tj. zagotavljanje uravnoteženih vrednosti po zgornjih treh merilih 

vezano na določeno časovno obdobje (Bertoncelj idr. 2011, 22–23). 

Na trajnost kaže rast prihodkov in dobičkov organizacije merjenih v daljšem časovnem 

obdobju, ob kateri podjetje ustvari donos za vlagatelje in preseže celotne stroške kapitala. Pri 

definiciji realne rasti nominalno rast prihodov in dobičkov opredelimo s podatkom o inflaciji 

v določenem obdobju. Če v tem obdobju prilagodi rast prihodkov, dobičkov in povečuje 

vrednost za lastnike, velja, da je podjetje doseglo vrednost (Bertoncelj idr. 2011, 23).     

 

Družbeni vidik trajnostnega razvoja zajema življenjski standard, izobraževanje, skupnost in 

enake možnosti. Temelji na ohranjanju in izboljševanju kakovosti življenja v vseh skupnostih, 

krepitvi in spoštovanju kulturne in zgodovinske dediščine, tradicije in različnost (Slovenska 

turistična organizacija 2010, 9).  

Procesi družbenega razvoja 21. stoletja temeljijo na hitrih spremembah in imajo bistveno 

izboljšano dinamiko. Nenehne spremembe, kot so npr. upadanje rodnosti ter sočasno 

podaljševanje življenjske dobe, migracije, povečanje porabe blaga in storitev ter povečano 

črpanje virov, imajo neposreden vpliv na potrošnjo, onesnaževanje okolja in naravnih virov,  

podnebne spremembe in druge pereče globalne probleme, ki so ključni dejavnik kakovosti 

naše prihodnosti. Zato neposredno vplivajo na politiko vsake države na gospodarskem, 

socialnem in okoljskem področju, stabilen razvoj teh politik pa omogoča usmeritev k 

trajnostnemu razvoju države. Treba je načrtovati vrsto strateško usmerjenih dejavnosti, ki 

bodo pripomogle k zmanjšanju obremenjevanja okolja oz. naravnih virov ter dale pomemben 
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prispevek k razvoju tako gospodarstva kot tudi družbenega razvoja. V povezavi z družbeno 

odgovornostjo definiramo naslednje ekonomske koristi:   

− boljša podoba in ugled; 

− večja sposobnost pritegnitve kapitala, partnerjev, kupcev ipd.; 

− boljše možnosti za vzpostavljanje in vzdrževanje stikov z odločevalci, snovalci politik in 

ostalimi deležniki; 

− zvečana produktivnost; 

− zvečana kakovost; 

− zvečana prodaja; 

− zvestoba potrošnikom; 

− ustrezen, učinkovit nadzor in obvladovanje tveganj; 

− zvečana lojalnost kadrov in večja stalnost zaposlenih (Bertoncelj idr. 2011, 122).   

 

Okoljski vidik trajnostnega razvoja pomeni uporabo naravnih virov, varovanje okolja in 

preprečevanje onesnaževanja. Cilj je zmanjševanje onesnaženosti zraka, vode in zemlje ter 

količine odpadkov, ki jih ustvarjamo, ohranitev in krepitev kakovosti in značilnosti pokrajine, 

zavarovanje in ohranjanje narave, rastlin in živali. V zadnjem obdobju je pomemben še vidik 

podnebnih sprememb, pri katerem zasledujemo cilj zmanjšanja vpliva na podnebje in proces 

prilagajanja podnebnim spremembam. Z vidika trajnostnega razvoja pomen okolja kot 

naravnega, danega kapitala, zaznamo kot omejevanje naravnih virov pri vključenosti slednjih 

v proizvodni proces (Bertoncelj idr. 2011, 169).  

V sodobni družbi je zahteva po ustvarjanju napredka prisotna tako z vidika omejevanja izrabe 

naravnih virov kot povečanja dobička. Z vidika izrabe naravnih virov lahko slednje 

učinkoviteje porabljamo, preidemo na manjšo porabo in izrabo neobnovljivih virov 

zamenjamo z izrabljanjem obnovljivih virov (Savić 2013, 160–161). 
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Slika 3: Trajnostni razvoj  

Vir: Kralj Serša, Jeršin Tomassini in Nemec 2015, 311. 

Suvorova (2010, 12–42) navede tri ključne cilje trajnostnega razvoja za Slovenijo, blaginjo, 

ravnovesje in skromnost ter medgeneracijsko sodelovanje, in vsako od teh obravnava z vidika  

okoljske, ekonomske in socialne vsebine: 

- Blaginja v luči kakovosti naravnih virov, ekonomske rasti ter varnosti (Suvorov 

2010, 12).  
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Slika 4: Blaginja 

Vir: Suvorov 2010, 12. 

 

− Ravnovesje in skromnost s poudarkom na naravni viriv, raziskavah in razvoju ter 

naravnem prirastku prebivalstva, enakosti med spoloma ter tveganju za revščino med 

prebivalstvom (Suvorov 2010, 24). 
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Slika 5: Ravnovesje in skromnost 

Vir: Suvorov 2010, 24. 

 

− Medgeneracijsko sodelovanje v luči intenzivnosti rabe naravnih virov, povečevanje 

državnega dolga ter skrbi za vse generacije (Suvorov 2010, 34). 
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Slika 6: Medgeneracijsko sodelovanje  

Vir: Suvorov 2010, 34. 

2.5 Doseganje ciljev trajnostnega razvoja v svetovnem merilu 

Ključni namen ciljev trajnostnega razvoja je zmanjšati revščino, zaščita planeta in 

zagotovljanje dobrobiti za vse. Vsak od 17 svojevrstnih ciljev, ki si jih je zastavila evropska 

unija, vsebuje še vrsto podciljev. Rok za doseganje ciljev pa je postavljen za obdobje do leta 

2030. Bertelsmann Stiftung in UN Sustainable Development Solutions Network sta z 

namenom, da bi videli kako blizu tem ciljem so države danes, pripravila prototip indeksa, ki 

meri doseganje ciljev po posameznih državah (Bertelsmann Stiftung in UN Sustainable 

Development Solutions Network 2016; Poznavalec 2017).  
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Indeks SDG Index je vključil 149 držav, v katerih je trenutni napredek primerjan z začetno 

točko v letu 2015. Meritve kažejo, da je Švedska na vrhu lestvice preučevanih držav, z 84,5 % 

doseženih ciljev (upoštevajoč 17 ciljev), sledijo ji Danska, Norveška, Finska, države zahodne 

Evrope in Islandija. Med prvih 20 na lestvici najboljših SDG indeksu se uvrščajo še Kanada, 

Češka, Slovenija, ki zaseda 17. mesto, Japonska, Singapur in Avstralija (Poznavalec 2017).  

Preglednica 1: Lestvica 20 najboljših po SDG indeksu  

Rank Država Rezultat 

1 Švedska 84,5 

2 Danska 83,9 

3 Norveška 82,3 

4 Finska 81,0 

5 Švica 80,9 

6 Nemčija 80,5 

7 Avstrija 79,1 

8 Nizozemska 78,9 

9 Islandija 78,4 

10 Združeno kraljevstvo 78,1 

11 Francija 77,9 

12 Belgija 77,4 

13 kanada 76,8 

14 Irska 76,7 

15 Češka 76,7 

16 Luxemburg 76,7 

17 Slovenija 76,6 

18 Japonska 75,0 

19 Singapur 74,6 

20 Avstralija 74,5 

Vir: Poznavalec 2017. 

Indeks kaže na to, da je za vse države na področjih, ki jih opredeljuje 17 krovnih ciljev, do 

leta 2030 še veliko dela. Pri primerjavi razmerja med doseganjem ciljev ter BDP-jem na 

prebivalca, poročilo kaže na vzorec, da so države z visokim BDP-jem visoko na lestvici ko 

gre za ekonomsko obarvane cilje, nižje na lestvici pa na področjih kot so klimatske 

spremembe, neenaka razporeditev prihodkov, enakopravnost spolov in tudi pri izobraževanju.  

Države pri dnu lestvice, potrebne največje podpore in solidarnosti, so po pričakovanjih 

najrevnejše države sveta, saj so cilji zahtevni tudi na področjih, kot so revščina, lakota, dostop 

do zdravstvene obravnave, izobrazbe, pitne vode, sanitarij, energetskih virov in dostojnega 

dela.  

Slovenija izkazuje dobre rezultate pri ciljih s področja revščine, dostopa do pitne vode in 

sanitarij, trajnostne rabe virov ter življenja pod vodo. Slabše rezultate pa dosegamo na 
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področjih; visok odstotek debelosti med odraslimi ljudmi, zastopanost žensk v nacionalnem 

parlamentu, raba obnovljivih virov energije, visoka brezposelnosti mladih, zaposlenost v 

razvoju in raziskavah, inovativnost glede na število patentov, izpust ogljikovega dioksida, 

zmanjševanje deleža gozdnih površin, učinkovitost vlade ter nizek delež sredstev, namenjenih 

razvojni pomoči. Predstavljamo grafični pregled po posameznih ciljih za Slovenijo 

(Poznavalec 2017): 

 

Slika 7: Indeks SDG za Slovenijo 

Vir: Poznavalec 2017. 
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3 DOMAČA OBRT 

Pojem domače obrti vežemo na obdobje druge polovice 19. stoletja, ko so tej gospodarski 

panogi pripisali večji pomen ter se je ta izoblikovala in ustalila (Bogataj 1989, 3).  

Med dela in opravila domače obrti štejemo tista dela oz. proizvode, ki jih posamezniki 

izdelujejo na svojih domovih ali v domačih delavnicah, namenjeni pa so tako lastni uporabi 

kakor tudi prodaji. Opredelitev domače obrti v preteklosti se je vezala predvsem na 

podeželski prostor oz. kmečko okolje, vendar se je s širitvijo slednje v mesta ta opredelitev, 

vezana na krajevno prisotnost, izgubila. To potrjujejo arheološke najdbe, ki potrjujejo, da so 

naši predniki ob naselitvi na to območje že izdelovali predmete nekaterih obrtnih dejavnosti, 

izdelovali so npr. lončarske in kovaške izdelke, največ pa je bilo izdelave iz lesa. Te 

dejavnosti ne moremo enačiti z domačo obrtjo v današnjem pomenu besede, saj so bili ti 

izdelki namenjeni zgolj domači uporabi. Razvoj domače obrti, kot jo razumemo danes, se 

prične nekako v 13. stoletju, ko so se razvila mesta in trgi, na katerih sta cveteli trgovina in 

obrt. Nekako od 14. stoletja naprej se obrtniki združujejo v cehovska združenja po panogah z 

namenom, da bi zaščitili tržne koristi in vpeljali nadzor kakovosti izdelkov in obrtniških 

spretnosti. Razvoj različnih in številnih obrti je bil zelo hiter, pojavljale so se vedno nove 

vrste obrti (Bogataj 1989, 6–7). 

S sistemom cehov so meščanski obrtniki pridobivali na moči in potisnili ob rob podeželske 

obrtnike, saj jim slednji niso mogli več konkurirati. Podeželski obrtniki so namreč v tem času 

izdelovali določene predmete na domačijah oz. v družinskih skupnostih, predvsem za lastno 

uporabo, nekaj pa tudi z namenom menjave oz. prodaje. Delo so opravljali povečini v zimskih 

mesecih, ko na polju ni dela. Zasledimo lončarstvo, pletarstvo, tkalstvo, suknarstvo, izdelovali 

so kmetijsko orodje in lesene predmete oz. t. i. suho robo. Kasneje, v 15. stoletju, so se s 

pojavom kmečkega proletariata začeli za slovensko podeželje težki časi in veliko socialno 

razlikovanje. Ljudje se niso mogli več preživljati le z obdelovanjem zemlje, večal se je obseg 

domačih obrti, dodaten zaslužek jim je zagotovil preživetje. Gre za t. i. prvotne oz. 

tradicionalne obrti, katerih značilnost je, da se znanje prenaša iz roda v rod ter da so obrtniki v 

svojem okolju imeli na voljo potrebne surovine. V drugi polovici 18. stoletja se srečamo z 

uvedenimi obrtmi, torej uveljavitvijo obrti kot posledice mednarodnih stikov in priseljevanja 

delovne sile, kot sta npr. čipkarstvo (Nizozemska) in slamnikarstvo (Italija). 19. stoletje 

prinese razvoj in hitro napredujočo industrijo, a prizadevanja za ohranitev domače obrti se 

nadaljujejo. K temu je pripomogel prvi obrtni zakon iz leta 1859. Ta še ni poznal izraza 

domača obrt, je pa postavil enotna merila za obrtništvo in ukinil cehovstvo. Domačo obrt je 

pojmoval zelo široko, in sicer kot »kmetijsko in gozdno proizvodnjo ter njihove postranske 

obrti«, posebna kategorija so bila »hišna postranska opravila«, med obrt je sodila tudi »prva 

predelava poljskih pridelkov in živinorejskih proizvodov, prav tako pa še prva apretura 

industrijskih rastlin in surovin, ki so jo opravljali v okviru kmečkega gospodarstva, najsi je to 
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potekalo v ozkem krogu za lastne potrebe ali tudi za prodajo na prostem trgu« (Bogataj 1989, 

7–10).  

Med leti 1859 in 1883, ko se je začela intenzivna industrializacija in so se tudi na podeželju 

ustanavljali trgovski obrati, je domača obrt na podeželju prišla v krizo. Na tržišče so prodirali 

izdelki iz tujine, ki so domačim izdelkom predstavljali močno konkurenco, tako cenovno kot 

po oblikovalski plati, in prav kmalu so tudi podeželani dali prednost tujim izdelkom pred 

domačimi. Leta 1883 je obrtna novela uvedla pojem »hišna industrija«. Z izrazom so 

poimenovali domačo obrt, ki je pred tem pomenila le dopolnilno dejavnost na kmetiji, in ji 

dodali nov pomen, postala je poklic (Bogataj 1989, 11).  

Obrtni zakon iz leta 1931 (Kraljevina Jugoslavija 1931) je ločil domačo in poklicno obrt, pri 

čemer v sklopu domače obrti ni bilo več potrebno plačevati davkov. Obrtniki so na sejmih in 

ob tržnih dneh s svojimi izdelki svobodno trgovali. Po koncu druge svetovne vojne se je 

število obrtnikov zmanjšalo, številne domače obrti so naglo propadle predvsem zaradi davčne 

uredbe iz leta 1949, ki pojma domačega obrtnika ni poznala, in tudi ne davčnih ugodnosti za 

pospeševanje domače obrti, a so se navkljub temu ohranile skoraj vse obrtne panoge iz 

predvojnega obdobja. Morda se celo zdi, da se je pomen domače obrti vsled tega zmanjšal, 

vendar temu ni tako (Bogataj 1989, 12). 

Nekatere najpogostejše domače obrti: 

− lončarstvo (ročno, na kolovratu ali z drugimi ročnimi tehnikami, tradicionalno in 

sodobno); 

− oblikovanje keramike (sodobno unikatno keramično oblikovanje v celi paleti tehnik, od 

rakú do porcelana, izdelki najrazličnejših dekorativnih namenov, od nakita do vaz, posod 

itd.); 

− pletarstvo (najrazličnejše vrste šibja, ki raste na Slovenskem, nadalje pletenje iz 

koruznega ličja, oblancev/butarice in drug okras iz oblanja in drugih za pletarstvo 

primernih gradiv, vendar le tistih, ki so produkt domačih naravnih okolij); 

− tkalstvo (tradicionalno in sodobno, na ročnih lesenih vodoravnih ali navpičnih statvah, 

tudi tkanje unikatnih tkanih izdelkov s sodobnimi orodji); 

− izdelovanje krpank (unikatni primerki, tj. umetniške krpanke); 

− ročno pletenje (unikatni primeri, tj. avtorsko unikatno pletenje in posamezni primeri 

tovrstnih domačih obrti, ki se nadaljujejo iz preteklosti, npr. ročno domače pletenje 

volnenih nogavic); 

− izdelovanje kvačkanih vezenin (prtiči, razni modni unikatni dodatki); 

− domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine;  

− medičarstvo (izdelovanje unikatnih dekorativnih figuralnih medenjakov, lecta, malih in 

dražgoških kruhkov); 

− svečarstvo (nadaljevanje starega klasičnega svečarstva, uporaba naravnih gradiv); 
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− sodobno unikatno oblikovanje (design) iz usnja in usnjenih delov (naravno in umetno 

usnje, razne kombinacije, zgolj unikati); 

− sedlarstvo (ročno izdelovanje konjskih sedel in komatov z okrasnim jermenjem); 

− coklarstvo (izdelovanje replik lesenih cokel, ki jih hranijo naši muzeji in zbirke); 

− umetnostno kovaštvo (unikatno kovani, tradicionalno in sodobno oblikovani kovaški 

izdelki, tudi replike dediščine in kovaštvo za potrebe obnavljanja spomenikov naše 

dediščine); 

− domače tesarstvo (izdelovanje lesenih preš za grozdje, tradicionalnih, ne sodobnih 

kozolcev, tesarski detajli za potrebe ohranjanja spomenikov kulturne dediščine ali t. i. 

tesarsko restavratorstvo, izdelovanje tesarskih replik); 

− domače mizarstvo (izdelovanje mizarskih replik dediščine, mizarsko restavratorstvo, 

izdelovanje raznih domačih mizarskih izdelkov); 

− rezbarstvo (ročno rezbarstvo brez uporabe mehaničnih strojnih orodij, rezbarstvo kot del 

restavratorstva in izdelovanje rezbarskih replik); 

− izdelovanje intarzij (lesne, slamnate, kovinske kamnite intarzije, vendar izključno 

unikatne ali za potrebe ohranjanja dediščine – restavratorstvo); 

− sodarstvo (domače ročno sodarstvo, kot ena najstarejših panog domačih obrti na 

Slovenskem); 

− kolarstvo (izdelovanje lesenih koles za vozove, delov vozov in vozov v celoti – kmečkih 

in kočij); 

− izdelovanje klekljanih čipk (unikatno ročno izdelane čipke); 

− izdelovanje vezenin (razne veziljske tehnologije, npr. križni vbod, rišelje itd.); 

− piparstvo (značilne pipe z Gorjuš in drugih okolij); 

− slamnikarstvo (kot sestavina tradicionalnega pletarstva, izdelki iz slamnatih kit, 

ponovitve dediščine in sodobno oblikovanje na tem področju, cekarji, klobuki in drugi 

izdelki); 

− unikatno poslikavanje tkanin (svilene rute, šali, drugi unikatni deli obleke, kravate, robčki 

ipd.); 

− unikatno šiviljstvo in krojaštvo za posebne namene (npr. unikatne kreacije, izdelovanje 

celot ali le delov narodnih noš); 

− izdelovanje umetnega cvetja (naravna gradiva, papir, vosek, torej ohranjanje 

tradicionalnih načinov) (Pravilnik o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Uradni list RS, št. 71/2001). 

3.1 Opis dejavnosti 

Domača obrt je dejavnost, ki jo opravljamo doma oz. v domačih delavnicah, pri tem 

izdelujemo predmete za lastno uporabo oz. menjavo ali prodajo. Izdelke domače obrti močno 

zaznamuje tradicija. Danes mnogi izdelki domače obrti niso več vezani na določen kraj, saj 

mnoge izdelovalce domače obrti najdemo tudi v urbanih okoljih. Krajevna umeščenost 
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posamezne panoge domače obrti ima pomembno vlogo tako pri oblikovanju samega izdelka 

ter pri poimenovanju blagovne znamke (Trošt 2011, 2).  

Domačo obrt smo še do druge svetovne vojne imenovali rokodelstvo. Izraz, ki morda še 

nekoliko bolje kot domača obrt, opiše to področje in te izdelke. Domačo obrt ali rokodelstvo 

najprej zasledimo v virih s konca srednjega veka. Razvilo se je predvsem na področjih kjer 

zgolj kmetovanje ni zagotavljalo preživetja, ter med revnejšim slojom prebivalstva kot 

dodaten vir zaslužka. Že leta 1492 je rokodelcem na našem ozemlju cesar Friderik III podelil 

dovoljenje za izdelovanje lesenih predmetov ter trgovanje z njimi. Tudi kasnejši avstro-ogrski 

vladarji so dovoljevali razvoj domače obrti na Slovenskem skrbeli za razvoj z ustanavljanjem 

šol. Poleg izdelovanja »suhe robe« oz. lesnih izdelkov se je pričelo razvijati lončarstvo, 

predilstvo, tkalstvo, suknarstvo, slamnikarstvo, pletarstvo, nekoliko kasneje pa še krtačarstvo 

in glavnikarstvo, kovaštvo in kolarstvo, medičarstvo in svečarstvo ter dejavnosti 

prehrambenih izdelkov, npr. medenjaki ali okrašeni kruhki (Trošt 2011, 2). 

3.2 Trajnostna narava domače obrti in trajnostna raba naravnih virov 

O trajnostni naravi domače obrti govorimo, ko opredeljujemo njeno vlogo v smislu  

ohranjanja poseljenosti podeželja, vzdrževanja kulturne pokrajine, trajnostne rabe naravnih 

virov in kulturni razpoznavnosti področja. Deluje v smeri in z namenom vzpostavitve sistema 

za ohranjanje in razvoj domače obrti, s tem pa tudi spodbuja regionalne razvojne potenciale 

(Juvančič 2010, 2–3). 

Trajnost ter hkrati učinkovitost pri rabi naravnih virov sta ključna vidika varovanja okolja ob 

sočasnem večanju gospodarske učinkovitosti. Dobrine naravnih ekosistemov, hrana, voda, les, 

čiščenje zraka, nastajanje prsti, opraševanje ipd. niso nekaj večnega, neuničljivega ali 

neomejenega. Dejavnosti človeka, ki posega po dobrinah naravnih ekosistemov, pogosto 

negativno vplivajo na zdravje ekosistemov in ohranjanje biotske raznovrstnosti. V smislu 

trajnostne rabe pri ravnanju z dobrinami naravnih ekosistemov je družba že spoznala ter 

sprejela pomembne cilje in usmeritve, ima pa še vrsto neraziskanih in neizkoriščenih 

možnosti. Pri prizadevanjih za učinkovitejšo rabo virov je ključnega pomena koncept 

»krožnega gospodarstva«. To je koncept, ki blaži negativne vplive na okolje, pri katerem se 

nič ne zavrže, omejuje nastajanje odpadkov, skrbi za njihovo ponovno uporabo oz. predelavo 

že uporabljenih, odpadnih snovi v proizvodnem procesu, s tem pa zmanjšujemo potrebe po 

naravnih virih ter po energiji, ki jo porabimo za njihovo predelavo (Vlada RS 2017c). 

3.3 Vloga rokodelskih dejavnosti pri ohranjanju poseljenosti podeželja 

Slovenija je ena najmanjših evropskih držav z nadpovprečno visokim deležem podeželskih 

območij – ta pokrivajo kar 89 % celotnega ozemlja Slovenije. Na podeželskih območjih živi 
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57 % prebivalstva (Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006, Uradni list 

RS, št. 124/07).   

Splošna definicija podeželja slednjega opredeljuje najprej prostorsko in tudi način življenja 

izven urbanih okolij. V Sloveniji ne zaznamo več ostre ločnice med mestnim, tj. urbanim, in 

podeželskim, tj.ruralnim, načinom življenja. Pomembna razlika oz. značilnost ruralnih 

območij je vezanost na gospodarsko rabo zemlje. Podeželje vzdržuje drugačno življenje, 

bivanjsko in kulturno identiteto, kar so gradniki slovenske nacionalne identitete. Podeželje 

nudi drugačne življenjske in socialne danosti kot mesto, pri čemer so prisotne tudi druge 

dejavnosti, kot so industrija, različne proizvodne in storitvene dejavnosti ter prostočasne 

dejavnosti, to pa je vse bolj vabljivo za »mestne« ljudi (Kovačič idr. 2000, 95).   

Način izboljšanja življenjskega standarda posameznikov, družin in celotnih podeželskih 

skupnosti je podjetništvo kot dejavnik strateškega razvoja za pospeševanje razvojnega procesa 

podeželja. Da bi dosegli trajnostni razvoj podjetništva na podeželju moramo vzpostaviti tako 

okolje, da to omogoča. Nedvomno namreč velja, da le usmeritev v podjetništvo spodbuja 

gospodarske spremembe. Te pa so pogoj za razvoj, tako podeželja kot tudi celotnega 

nacionalnega razvoja (Petrin 2000, 118–120). 

Pri podjetništvu na podeželju gre predvsem za način izkoriščanja obstoječih danosti na 

inovativen način. Torej za alternativno rabo virov, kar pomeni, da se v tem smislu ne razlikuje 

od podjetništva v mestih. Ideja in cilj sta enaka, gre predvsem za nove poslovne priložnosti in 

ideje, ustvarjalnost, izboljšanje oz. uvedbo česa novega, želje po izboljšanju življenske ravni. 

Naloga razvojne politike je podpiranje, spodbujanje in pospeševanje razvojnih poti 

podjetništva na podeželju (Mešl 2000, 125).  

Življenje na podeželju ni lahko, saj je donosnost kmetij nizka. Glavni razlog, da se ljudje na 

podeželju podajo v podjetništvo, predvsem v obliki malih družinskih podjetjih, domači obrti, 

so relativno slabi dohodki. Kmetje si, zase in za svoje družine, prizadevajo v smeri večje 

varnosti in donosnosti v prihodnosti. S tem pa pomembno prispevajo k ohranjanju 

podeželskega okolja. Pomembni pozitivni vplivi podjetništva oz. domače obrti na podeželju 

so:   

− nove, izboljšane oblike uporabe danih virov; 

− priložnost za nova delovna mesta; 

− nizki stroški investicij za že obstoječe vire; 

− novi viri dohodkov; 

− povečanje privlačnosti podeželskega okolja;  

− ohranja se tradicionalni način življenja in dela na podeželju (Mešl 2000, 120–127).    

Slovenija je po osamosvojitvi s Strategijo razvoja slovenskega podeželja dobila posodobljeno 

kmetijsko politiko, v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa tudi Sektor 

za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi oz. Sektor za strukturno politiko in podeželje, ki 
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skrbi za izvajanje programov celostnega razvoja podeželja. V obdobju od osamosvojitve dalje 

so se programi spreminjali, njihov glavni namen pa se ni spreminjal, tj. »razvoj podeželja, ki 

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

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

naravne in kulturne dediščine« (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2017).  

Omeniti velja tudi Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, izdelano leta 

2017, ki v nekaterih delih posega na področje naše obravnave oz. dopolnjuje naša 

razmišljanja. Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 opredeljuje nekatere 

dejavnike, ki zavirajo trajnostno rast turizma, zlahka pa jih razumemo in povežemo tudi na 

področju razvoja domače obrti: 

− premalo aktivna razvojna politika – turizmu kot enemu izmed pospeševalcev gospodarske 

rasti je bilo posvečene premalo pozornosti, zamujene so bile priložnosti razvoja za 

turizem ugodnega poslovnega in ekonomsko-političnega okolja. Tudi domača obrt, kot 

ena izmed potencialnih »oblik« turizma, je bila zapostavljena, neregulirana in brez 

ustreznih spodbud. Razvoj te dejavnosti je bil prepuščen izvajalcem domače obrti, država 

ga ne spremlja in ne korigira; 

− neizkoriščenost potencialov obstoječe turistične dejavnosti – tržni razvoj turizma je 

temeljil pretežno na sami strukturi obstoječega turizma z določenimi nadgradnjami. 

Turizem je treba preoblikovati v globalno konkurenčno in raznoliko panogo, ki vključuje 

ponudbo domače obrti in zelenega turizma, saj tudi potenciali domače obrti niso 

izkoriščeni, lahko rečemo, da niso niti evidentirani; 

− potrebe po investicijah v novo turistično ponudbo – primanjkuje nam investicij na vseh 

področjih, v obnovo in repozicioniranje ponudbe, trajnostne investicije v novo, 

visokokakovostno ponudbo nastanitev, turistične znamenitosti in turistično infrastrukturo. 

Tudi na področju domače obrti in razvoja slednje v smeri turistične ponudbe primanjkuje 

investicij in državnih spodbud za investicije v to dejavnost;  

− neučinkovitost sistema managementa na področju turizma – racionalizacija razvoja 

turizma, trženja, promocije in komercializacije – potrebujemo nov, učinkovit turistični 

management, ki bo usklajeval in dosegal sinergične učinke raznolikih horizontalnih in 

vertikalnih dejavnosti, ki sestavljajo kakovostno, globalno konkurenčno, turistično 

verigo. Pri dejavnostih bi morali razpoznati potenciale domače obrti kot turistične 

panoge, znati to dejavnost promovirati in usmerjati v skladu z njeno trajnostno naravo; 

− izboljšanje prometnih povezav – z vidika turizma je čutiti velik primanjkljaj na področju 

prometnih povezav (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 2017). 
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4 PREDSTAVITEV OBČINE KOČEVJE 

Občina Kočevje se razteza na površini 555 km
2
, ima 86 naselij kjer živi dobrih 16.000 

prebivalcev. Upravno, gospodarsko in kulturno središče je mesto Kočevje. Kočevska 

pokrajina je eden od najbolj naravno ohranjenih predelov Slovenije, pa tudi srednje Evrope, 

saj kar 90 % pokrajine pokrivajo dinarski gozdovi jelke in bukve (Kočevje 2017).  

4.1 Kratka zgodovina občine Kočevje 

Zaradi odročne lege, razsežnosti gozdov, neprijaznega podnebja, zakraselosti, pomanjkanja 

vode in slabše rodovitnosti zemlje je bilo do 13. stoletja kočevsko področje neposeljeno in se 

je tam raztezal obsežen, težko pristopen pragozd. V 14. stoletju so grofje Ortenburški 

področje poselili z poljedelci nemškega rodu. Ti so bili, zaradi geografske zaprtosti in 

odročnosti pokrajine, več kot 600 let nemški jezikovni in kulturni otok sredi slovenskega 

etničnega ozemlja. Svoje šege, običaje, nošo in govorico so ohranjali iz roda v rod (Kočevje 

2017).   

Omembo naselja Kočevje prvič zasledimo leta 1363. Leta 1418 Kočevje preide pod vladavino 

celjske grofije, 1471 dobi mestne pravice, po izumrtju Celjanov pa Kočevje pripade 

Habsburžane. Kasneje, leta 1641 lastništvo preide v roke turjaških grofov Auerspergov. Ti so 

v središču mesta zgradili grajsko rezidenco, ki jo je v svojih zapisih omenjal in hvalil tudi 

Valvasor. Cesar Leopold je leta 1791 kočevskega kneza imenoval za vojvodo, posestvo pa v 

vojvodino. Nekje v srednjem veku zasledimo prve zapise o obstoju domače obrti, saj so 

domačini zaradi slabo rodovitne kraške zemlje, ki ni mogla preživljati hitro naraščajočega 

kmečkega prebivalstva, iskali alternativni vir zaslužka. Izdelovali so najrazčličnejše lesene 

izdelke ter se ukvarjali s krošnjarstvom, pravico svobodnega krošnjarjenja pa jim je podelil 

cesar Friderik III. leta 1492. Sprva so trgovali z doma izdelanimi lesenimi izdelki, živino in 

platnom, kasneje pa tudi z južnim sadjem, slaščicami, bonboni ter peko kostanja. V letih med 

1857 in 1941 se je zaradi težkih gospodarskih razmer dobra polovina takratnega prebivalstva 

odselila, večina v Ameriko (Kočevje 2017).   

Ob začetku 2. svetovne vojne, ko je področje okupirala italijanska vojska, se je vodstvo 

kočevskih Nemcev odločilo, da se umakne s tega področja. Pozimi leta 1941/42 se je s tega 

območja odselilo več kot 11.000 oseb, ki jim po končani vojni takratne oblasti niso dovolile 

vrnitve in so ostali brez domov in brez domovine. Kočevsko področje na namreč nekje konec 

leta 1943 postalo središče osvobojenega ozemlja, mesto Kočevje kraj prvega zbora slovenskih 

odposlancev v Sokolskem domu. Podeželju oz. vasem kočevskih Nemcev na tem področju je 

bilo povzročene veliko škode, povzročile so jo razne vojske, največ pa brez dvoma italijanska 

ofenziva poleti leta 1942. Takrat so bile izbrisane celotne vasi na področju Kočevskega roga. 

Zaradi nacionalnih in gospodarskih razlogov se teh vasi po vojni ni obnovilo, porušene in 

požgane vasi ter kulturno dediščino kočevskih Nemcev so celo dodatno, načrtno uničevali.  
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Slovenske oblasti so po vojni temu območju dale nov pomen, Kočevski rog je namreč postal 

množično grobišče po vojni pobitih zajetih vojakov, domobrancev in drugih. Kočevska so 

zaradi teh razlogov naselili novi prebivalci, tako iz Slovenije kot takratne Jugoslavije, precej 

področij v notranjosti Kočevske pa je ostalo nenaseljenih (Kočevje 2017). 

4.2 Geografske in demografske značilnosti občine Kočevje  

Občina Kočevje je glede na površino največja slovenska občina, večino površine pokrivajo 

mešani gozdovi. Leži v zahodnem delu Dolenjske med Loško dolino, Ribniško dolino, Belo 

krajino, Kolpo in Čabranko, obkrožena je z nizkim gričevjem in hribi ter obsežnimi 

gozdnatimi površinami Kočevskega roga. Tu se razteza tudi največje kraško polje na 

Slovenskem, Kočevsko polje s ponikalnico Rinžo, mnogimi kraškimi jamami, med katerimi 

so mnoge še popolnoma neraziskane (Kočevje 2017).  

Podnebje je kontinentalno, z razmeroma suho zimo in vlažno jesenjo, povprečna letna 

količina padavin je 1.526 mm. Na področju kočevske občine živi približno 16.000 

prebivalcev, 29 prebivalcev na kvadratni kilometer površine, nekoliko več je žensk, kar 

občino po številu prebivalstva uvršča na 29. mesto med slovenskimi občinami. Mesto 

Kočevje ima 9.000 prebivalcev, sledijo mu zaselki Livold, Dolga vas, Šalka vas in Stari Log 

(300–400 prebivalcev). Druge večje vasi v okolici Kočevja, Stara Cerkev, Breg, Slovenska 

vas, Mlaka in Kočevska Reka, imajo nekoliko manj prebivalcev. V času od konca druge 

svetovne vojne do slovenske osamosvojitve, leta 1991, so bile prevladujoče gospodarske veje 

na Kočevskem lesna, tekstilna, transportna in kemična industrija, ki so nudile zaposlitev 

večini prebivalstva. Po osamosvojitvi so podjetja, z izjemo enega, propadla in danes beležimo  

približno 25 % brezposelnost (Kočevje 2017; STAT 2017a). 
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Preglednica 2: Kazalniki občine Kočevje za leto 2015 

` KOČEVJE SLOVENIJA 

Gostota prebivalstva (preb/km2) 29 101,7 

Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,1 0,6 

Povprečna starost prebivalcev (leta) 43,4 42,6 

Stopnja registrirane brezposelnosti (%)   23,6 12,3 

Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)   10,1 9,7 

Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,8 10 

Umrli (na 1.000 prebivalcev) 9,7 9,6 

Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0,1 0,4 

Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,2 0,2 

Indeks staranja 126 123 

Indeks staranja za moške 100 98 

Indeks staranja za ženske 153 149 

Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 

1-5 let) 73 78 

Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 31 39 

Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 9 

Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 85 100 

Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 88 100 

Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)   28,9 13,7 

Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)   19,3 11,1 

Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti 

za ženske in moške (%) 49,1 23,9 

Stopnja delovne aktivnosti (%) 51,9 58,2 

Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 

prebivalcev)   385 410 

Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega 

sklada (% med vsemi stanovanji)   57 61 

Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega 

sklada (m2)   81 80 

Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)   46 52 

Komunalni odpadki (kg/preb)   318 315 

Vir: STAT 2017b. 
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5 ANALIZA POMENA DOMAČE OBRTI ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ V OBČINI 

KOČEVJE 

Namen raziskave je na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje literature opisati in z 

raziskavo proučiti pomen domače obrti ter podati vpogled v trajnostni razvoj izbrane občine s 

poudarkom na pomenu, ki ga ima domača obrt na razvoj. V magistrski nalogi smo zasledovali 

sledeče cilje: 

− v teoretičnem delu smo preučili domačo in tujo strokovno literaturo s področja 

trajnostnega razvoja ter opisali tradicionalno domačo obrt; 

− v empiričnem delu smo analizirali in interpretirali pomen in vlogo trajnostnega razvoja 

ter izvedli raziskavo, ki je temeljila na poglobljenem vpogledu v razvojne načrte na 

obravnavanem področju in strategijo izbrane občine; 

− na osnovi ugotovitev smo podali predloge k strategiji trajnostnega razvoja izbrane občine 

in identificirali najboljše priložnosti za bodoče delovanje na tem področju;  

− na osnovi kvalitativne raziskave smo prikazali pomen, ki ga ima domača obrt za 

trajnostni razvoj na tem področju.  

Namen raziskave je torej dopolnitev spoznanj o pomenu domače obrti za trajnostni razvoj 

občine Kočevje, cilj raziskave pa je podati odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

5.1 Raziskovalni okvir in raziskovalna vprašanja magistrske naloge 

Raziskovalni okvir, ki smo si ga zastavili, zajema opis pomena domače obrti na podlagi 

sistematičnega pregleda domače in tuje literature in raziskavo, s katero smo proučili ter podali 

vpogled v trajnostni razvoj izbrane občine s poudarkom na pomenu, ki ga ima domača obrt na 

razvoj. 

V magistrski nalogi smo proučili tri raziskovalna vprašanja, ki so v nadaljevanju testirana: 

− Raziskovalno vprašanje 1: Kako udeleženci v raziskavi razumejo trajnostni razvoj? 

− Raziskovalno vprašanje 2: Kakšen pomen udeleženci v raziskavi pripisujejo domači 

obrti? 

− Raziskovalno vprašanje 3: Kakšne so interpretacije obstoječih poslovnih praks in politik, 

kot jih podajajo udeleženci v raziskavi? 

Z namenom raziskave pomena domače obrti za trajnostni razvoj v občini Kočevje smo  

naredili analizo gospodarske in demografske strukture, turistične ponudbe, kulturne 

razpoznavnosti in dejavnosti domače obrti v občini Kočevje ter oblikovali sklop vprašanj, 

vezanih na temo magistrske naloge. Izvedli smo intervju s predstavnico Občinskega sveta 

Občine Kočevje, na terenu anketirali nosilce domače obrti v občini Kočevje ter izvedli anketo 
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s pomočjo odprtokodne aplikacije za spletno anketiranje, povezavo pa posredovali prek 

elektronske pošte na elektronske naslove prebivalcev v občini Kočevje.  

Raziskava je bila zasnovana na kvalitativen način, pri njeni izvedbi smo uporabili več 

različnih raziskovalnih metod, ki se med seboj dopolnjujejo. Metodo zbiranja podatkov 

predstavljajo anketna vprašalnika in polstrukturirani intervju. Intervjuje smo izvajali v 

»domačem« okolju intervjuvancev z namenom, da bi se počutili sproščeno in podali čim bolj 

pristne odgovore (t. i. osebni pristop). Pri pripravi, izvedbi in hrambi intervjujev smo 

upoštevali vse strokovne zahteve. Intervjuji so transkribirani, pravilno označeni in arhivirani 

ter ohranjeni po skupinah udeležencev. Vzorec intervjuvancev je kvotni, vzorčni okvir je 

torej sestavljen iz kvot, določenega števila enot z izbranimi lastnostmi. Izbrali smo tiste 

udeležence, za katere smo predvideli, da lahko na podlagi svojih strokovnih referenc in 

izkušenj na obravnavanem področju veliko (po)vedo o obrti in njenem mestu ter vlogi v 

trajnostnem razvoju. Zaradi zagotavljanja kakovostne in kredibilne kvalitativne raziskave 

smo uporabili več različnih metod oz. kombiniranje metod ter triangulacijo – intervjuje s 

tremi različnimi skupinami udeležencev:  

− prvo skupino udeležencev so predstavljali predstavniki Občinskega sveta Občine 

Kočevje; 

− drugo skupino udeležencev so predstavljali nosilci domače obrti v občini Kočevje; 

− tretjo skupino udeležencev so predstavljali prebivalci občine Kočevje. 

 Analiza gospodarske in demografske strukture občine Kočevje 5.1.1

Po podatkih Statističnega urada RS (STAT 2017b) je bilo v oktobru 2017 v občini Kočevje 

5.958 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 363 samozaposlenih in 38 kmetov. Od delovno 

aktivnih prebivalcev je bilo 90,1 % zaposlenih v podjetjih in organizacijah, 8,4 % je bilo 

samozaposlenih, 1,5 % pa je kmetov. 

Po zadnjih dostopnih podatkih (STAT 2017a), tj. za leto 2016, je bilo v občini Kočevje 

registriranih 1.623 brezposelnih oseb, kar je nekaj nad 23 %. Povprečna neto plača v občini 

Kočevje je v letu 2015 znašala 887,93 EUR, kar je pod slovenskim povprečjem (1.013,23 

EUR neto) (STAT 2017b). Najnižje plače beležijo v gostinski dejavnosti. Precej visok delež 

brezposelnih v občini, skupaj s pomanjkanjem volje in spodbude za razvoj podjetništva, 

turizma, domače obrti ipd., pripomore k splošnemu občutku nezadovoljstva z življenjskim 

standardom. Posledica tega je tudi pomanjkanje interesa in volje za razvoj turistične ponudbe 

in domače obrti.  

V obdobju zadnjih 10 let opažamo počasen a stalen upad števila prebivalcev.  
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Preglednica 3: Gibanje števila prebivalcev v občini Kočevje od 2008 do 2015 

Leto Moški Ženske Skupaj 

2008 8305 8498 16803 

2009 8235 8421 16656 

2010 8188 8366 16554 

2011 8157 8350 16507 

2012 8116 8357 16473 

2013 8057 8286 16343 

2014 7957 8178 16135 

2015 7952 8123 16075 

 

Vir: Štefanič 2015, 4. 

Stopnja  priseljevanja oz. odseljevanja je sicer majhna, najvišja je stopnja odseljevanja v 

druge občine. Število rojstev je nekoliko večje kot število smrti, letne spremembe v številu 

prebivalstva so izredno majhne, vendar zaradi negativnega tredna selitev preko večletnega 

razdobja pomeni opazno zmanjšanje števila prebivalsta. Starostna struktura je:  

− 14,5 %  prebivalstva so otroci do 15. leta starosti; 

− 11,2 % prebivalstva so mladostniki (dijaki in študenti) med 15. in 26. letom starosti;  

− 25,5 % prebivalstva so osebe med 27. in 44. letom starosti; 

− 31 % prebivalstva so osebe med 45. in 64. letom starosti;  

− 17,8 % prebivalstva so osebe nad 65. letom starosti (Štefanič 2015). 

Povprečna starost v občini je 43,4 leta. Podatki kažejo, da je delež starejših prebivalcev 

občine visok, kar lahko v prihodnje pomeni negativni vpliv na razvoj gospodarstva, turizma in 

tudi domače obrti v občini. Mlajši se namreč zaradi boljših možnosti zaposlitve, in boljšega 

življenja na sploh, vse več preseljujejo v druge občine ali celo v tujino (Štefanič 2015, 4). 

 Analiza turistične ponudbe, kulturne razpoznavnosti in dejavnosti domače obrti 5.1.2

občine Kočevje  

Občina Kočevje se ponaša z raznolikimi naravnimi znamenitostmi, ki so edinstven potencial 

za razvoj turizma in dejavnosti domače obrti, privabljanje obiskovalcev od blizu in daleč ter s 

tem odpiranje novih zaposlitvenih možnosti za lokalne mlade strokovnjake z različnih 

področij in prebivalce s podedovanim znanjem izdelovanja izdelkov domače obrti. 

Primarna in sekundarna turistična ponudba občine Kočevje 

Reka Rinža, edina reka na Kočevskem, je izrazito kraška reka. Izvir Rinže je Reberski 

studenec, na koncu svojega vodotoka Rinža ponikne v podzemlje ter se kot Bilpa zlije v reko 

Kolpo, ta pa je desni pritok reke Save, ki predstavlja 292 km dolgo mejo med Republiko 
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Slovenijo in Republiko Hrvaško. Kot posledica rudarjenja na tem območju je nastalo 

Kočevsko ali Rudniško jezero, ki se nahaja na severovzhodnem delu Kočevja, na Kočevskem 

polju. Globoko je do 70 m, skupne površine približno 1,5 km
2
 in 3 km obalne dolžine. Ob  

jezeru je speljana naravoslovna učna pot, jezero samo pa nudi tudi številne rekreacijske 

možnosti, kot so čolnarjenje, plavanje, potapljanje ter pozimi drsanje. Od leta 1989 se v jezero 

dodaja večje količine rib, tako iz reke Rinže kot tudi iz Reškega jezera. V jezeru najdemo 

klene, lipnje, krape, some, rdečeperke in ščuke, kar pomeni dodatno priložnost za razvoj 

turizma na jezeru (Štefanič 2015, 6–10; Kralj Serša, Jeršin Tomassini in Nemec 2015, 240–

246). 

Kraški svet področja, preko 600 kraških jam, nudi življenjsko okolje številnim vrstam jamskih 

živali. Za področje Kočevsko-ribniškega polja so značilne tudi udornice in ledene jame, pa 

tudi vodne jame, te najdemo v dolinah reke Krke in Kolpe. Najbolj poznane so Željnske jame 

ter Eleonorina in Ledena jama v Fridrihštajnskem gozdu, pa tudi Jama treh bratov pri 

Verdengu, Jama treh bratov pri Kočevju, Jelovička jama, Kobiljača, Ledena jama pri Kunču, 

Lukova jama pri Zdihovem, Mrzla jama pri Ložu, Veliki Zjot, Jazbina, Čaganka, Lobašgrote 

in izvir Bilpe (Štefanič 2015, 6–10). 

Pomembna naravna znamenitost tega območja je tudi pragozd, gozdna združba, katere 

sestava, zgradba in rast je povsem nedotaknjena zaključena razvojna stopnja. Kočevske 

pragozdove najdemo na pobočjih Goteniške gore, Stojne in Roga. Pragozd je redka in 

dragocena dediščina, ter je prav zato zavarovan kot naravni rezervat, in sicer so na 

Kočevskem to: Borovška gora s pragozdom Krokar, pragozd Strmec, Prelesnikova koliševka 

pod vznožjem Roga, pragozd Kopa, pragozd Pečka in Rajhenavski pragozd, ki je zaščiten že 

vse od davnega leta 1892 (Štefanič 2015, 6–10). 

Preglednica 4: Seznam naravnih znamenitosti občine Kočevje 

NARAVNE ZNAMENITOSTI 

Vode, jame, ostalo  Gozdni rezervati 

reka Rinta  Pragozd Rajhenavski Rog 

reka Kolpa  Gozdni rezervat Pugled – Tiben 

Bilpa  Pragozd Prelesnikova koliševka 

Kočevsko ali Rudniško jezero  Gozdni rezervat Teljnske jame 

Eleonorina jama  Pragozd Strmec 

Ledena jama  Gozdni rezervat Mestni vrh 

Reško jezero  Gozdni rezervat Krempa 

Kal v Jelenji vasi  Pragozd Krokar 

Oreh v Kočevski Reki  Gozdni rezervat Goteniški Snetnik 

 

Gozdni rezervat Firštov rep 

 

Gozdni rezervat Kuteljska stena 

 

Gozdni rezervat Krajc – Bukovje 
 

Vir: Štefanič 2015, 6. 
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Kulturna razpoznavnost občine Kočevje 

V občini Kočevje je poleg naravnih znamenitosti mnogo kulturnih znamenitosti, ki lahko 

pomenijo odlično priložnost za razvoj turizma in ostalih dejavnosti na tem področju kot tudi 

za ponudnike izdelkov domače obrti. Najprej je treba omeniti sakralno dediščino, ki vedno 

privablja obiskovalce. V Kočevju sta zanimivi kapela sv. Križa na pokopališču in mestna 

cerkev sv. Fabijana in Sebastijana. Žal je v občini Kočevje od nekdanjih 123 cerkva danes 

ohranjenih le še 27 ter od približno 400 znamenj le še okoli 40. Zgodovinske stavbe in 

spomenike, zgodovinsko in arhitekturno dediščino, zaznamuje zgodovinski značaj prednikov.  

Preko ohranjene arhitekture zgradb, spomenikov, dekoracij in ne nazadnje zgodb, ki se 

prenašajo skozi čas, se zrcali tradicija tega območja (Štefanič 2015, 6–7).  

Preglednica 5: Kulturna in zgodovinska dediščina občine Kočevje 

KULTURNE ZNAMENITOSTI 

Sakralna dediščina  Zgodovinska in arhitekturna dediščina 

Cerkev sv. Fabijana in Boštjana ter sv. 

Jerneja  Kovacija na vodni pogon v Bilpi 

Cerkev sv. Janeza Krstnika v Kočevski 

Reki  Gomila iz halštatske dobe v Gorenju 

Cerkev sv. Lenarta v Mozlju  Fridrihštajn 

Cerkev sv. Rešnjega telesa na Trati  Sramotilni steber - Pranger 

Cerkev sv. Marije Magdalene v Klinji 

vasi  Grobišca pod Krenom 

Cerkev sv. Treh kraljev v Črnem potoku  Park narodnih herojev 

Cerkev sv. Vida v Lazah pri Predgradu Spomenik Jotetu Šešku 

Cerkev sv. Mihaela v Polomu  Spomenik Mirku Bračiču 

Kapela sv. Frančiška ksaverija v Kocevju  Spomenik osvoboditve 

Kapela v Kočevskem Rogu  

Park manevrske strukture narodne 

zaščite 

 

Nebotičnik 

 

vila Sajovic 

 

Marijin dom 

 

Gostilna pri kmetu 

 

vila Kajfet 

 

Gimnazija Kočevje 

 

Šeškov dom 

 

vila Rothel - Schleimer 

 

Likovni salon 

 

kino Kočevje 

 

vila Krauland 

Vir: Štefanič 2015, 6–7. 
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Dejavnosti domače obrti v občini Kočevje 

Dejavnosti domače obrti imajo v občini Kočevje bogato zgodovino. Ena od teh je gotovo 

izdelovanje lesenih izdelkov in tudi krošnjarstvo. Pravica svobodnega krošnjarstva je bila 

mestu podeljena že leta 1492. Razvoju dejavnosti domače obrti in trgovanja na tem področju 

je botrovala slabo rodovitna kraška zemlja, ki ni mogla prehraniti vsega prebivalstva. Trgovali 

so z izdelki iz lesa, živino in platnom, kasneje pa tudi z južnim sadjem, slaščicami, bonboni 

ter se ukvarjali s peko kostanja. Izdelki tradicionalne »suhe robe« so danes kakovostni in 

uporabni, saj so izdelovalci nadaljevali tradicijo ter izdelovanje hkrati nenehno prilagajali 

novim tehnologijam in trgu ter razvijali nove izdelke. Področje izdelave suhe robe je leta 2004 

dobilo geografsko označbo z imenom »Ribniška suha roba«. S tem je poskrbljeno za 

ohranjanje tradicije suhe robe in večjo prepoznavnost na trgu ter gre hkrati za zaščito 

rokodelcev in njihovih izdelkov. Rokodelci na tem področju so aktivni v vseh enajstih 

suhorobarskih panogah: obodarstvo, podnarstvo, rešetarstvo, posodarstvo, orodjarstvo, 

pletarstvo, žličarstvo, ročno mizarstvo, strugarstvo, zobotrebčarstvo in spominkarstvo 

(Rokodelski center Ribnica 2017). 

Občinsko vodstvo, kulturna društva, združenja in drugi spodbujajo vse dejavnosti, ki 

pripomorejo k ohranjanju kulturnega izročila in stare obrti ter eko kmetijstva. Za kočevsko 

območje sta velikega pomena dve tradicionalni domači obrti – že omenjena »suha roba« in 

lončarstvo. Lončarstvo tako kot »suha roba« prištevamo med najstarejše domače obrti in se je 

razvijalo na območjih, kjer je bila glina. Po drugi svetovni vojni se je občutno zmanjšalo tudi 

število lončarjev, a je danes dejavnost še vedno razvejana in razmeroma obsežna. Izdelovalci 

nadaljujejo družinsko tradicijo, ohranjajo tradicionalne vzorce in oblike, širijo znanje preko 

raznih izobraževalnih tečajev ter dopolnjujejo turistično ponudbo območja (Rokodelstvo 

2017).  

Trajnostni razvojni koncept občine Kočevje 

Poslanstvo vseh deležnikov Kočevja, s tem mislimo na vse prebivalce, občinsko vodstvo, 

združenja, društva, mlade izobražence in vse, ki si želijo razvoja občine, je razviti kakovostno 

ponudbo turistične destinacije občina Kočevje v duhu trajnostnega razvoja občine, zelenega in 

eko turizma, ohranjanja tradicij in domače obrti ter z namenom ustvarjanja novih delovnih 

mest, priložnosti za kakovostno življenje in ohranjanja poseljenosti podeželja. Ustvariti je 

treba prepoznavno turistično ponudbo in vključiti podedovana znanja s področja domače 

obrti, izkoristiti naravne, kulturne in zgodovinske potenciale občine, jih povezati z 

inovativnimi idejami in zgodbami običajnih ljudi, se identificirati z naravnim, zelenim 

turizmom in prevzemati dobre prakse drugih destinacij širom Slovenije in Evrope. Vse to pa v 

smeri trajnostnega razvoja občine in trajnostne naravnanosti vseh dejavnosti turizma, vključno 

z domačo obrtjo. Prvi korak je gotovo razvoj lastne blagovne znamke – blagovna znamka 

destinacije Kočevsko je namreč tudi med lokalnimi prebivalci vzbudila pozitivno podobo, 
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zaupanje in občutek pripadnosti. Izdelki domače obrti in proizvodnje so oz. bodo na voljo v 

vseh turističnih centrih na Kočevskem pod blagovno znamko »Kočevsko, Skrivnostni gozd 

Slovenije«. Cilj in želja je, da bi znamka ustvarila skupnost, ki do naše blagovne znamke čuti 

vizijo razvoja in dolžnost izkazovanja s promocijo na vseh svojih izdelkih tako na domačem 

kot tudi tujem trgu (Kočevje 2017). 

 

Slika 8: Logotip blagovne znamke  

Vir: Kočevje 2017. 

Tako zasnovana ponudba je oz. bo privlačna tako za turiste kot za vlagatelje, hkrati pa deluje 

trajnostno, odgovorno ter zagotavlja kvalitetno sobivanje v prihodnosti. Z organiziranim 

povezovanjem in mreženjem deležnikov se razvija okolje za večje sinergijske učinke, rast in 

razvoj ter predvsem ustvarjanje boljših pogojev življenja, zadovoljstva prebivalcev, blaginje 

in zadovoljstva lokalne skupnosti in ohranjanja poseljenosti podeželja.  

Strateški dokumenti občine Kočevje 

Slovenija je po površini ena najmanjših držav v Evropi, a ima nadpovprečen delež 

podeželskih območij. Vitalen del podeželja je kmetijstvo. Podeželje je tudi prostor, kjer živi 

57 % vseh državljanov Slovenije in obsega 90 % celotnega ozemlja države. Ločnica med 

urbanimi področji in podeželjem je v zadnjih letih vedno bolj zabrisana. Kmetijstvo in 

gozdarstvo izgubljata na pomenu, na podeželje se nezadržno selijo druge dejavnosti. Zato 

moramo razmišljati o izzivih, saj podeželje ni več samo kmetijstvo, je tudi možnost razvoja 

podjetništva. Razvoj že od osamosvojitve ureja kmetijska politika, sprejetih je bilo tudi več 

programov in strategij razvoja slovenskega podeželja, katerim skupna nota je razvoj podeželja 

na vseh področjih ter usmeritev, da mora biti osnova razvoja izkoristek danih potencialov,  

poudarek značilnosti območja, zagotovitev novih delovnih mest in ohranjanje poseljenosti, pri 

tem pa je nujno upoštevati trajnostno rabo naravnih virov ter ohranjati naravno in kulturno 

dediščino (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2018).  

Pomemben programski dokument je Program razvoja podeželja Republike Slovenije, ki je 

skupni dokument Slovenije in Evropske komisije in je programska osnova, ki omogoča 
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porabo finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Temelji na 

analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva in določa nacionalne prednostne naloge za 

področje razvoja podeželja (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2018). 

Pri tem je treba izpostaviti še dejstvo, da je za razvoj podeželja ključno podporno okolje za 

razvoj podjetništva na podeželju. Vprašanje ni, ali naj podpiramo razvoj, temveč na kakšen 

način in predvsem kdo naj pospešuje razvoj podeželja. Odgovor na vprašanje »Kdo?« se glasi 

država, občine, socialni partnerji, kreditno gospodarstvo in Evropska unija. Podporno okolje 

(naj) torej predstavljajo vse javne in zasebne institucije, ki na različne načine sodelujejo pri 

uresničevanju podjetniških idej. Te podjetjem ali podjetnikom pomagajo, da razvijejo 

poslovno dejavnost in se učinkovito prilagodijo izzivom poslovnega, družbenega in 

naravnega okolja, predvsem z informiranjem, svetovanjem, različnimi oblikami 

izobraževanja, finančnimi spodbudami, posojili, garancijami za sklenitev različnih poslov idr. 

Krovna institucija za podporo malemu gospodarstvu je Ministrstvo za gospodarstvo, nadalje  

Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, Slovenski podjetniški sklad, Slovenska 

podjetniška inovacijska mreža, regionalni in lokalni podjetniški centri ter inkubatorji 

podjetništva na podeželju (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2018; RC 

Kočevje Ribnica 2017). 

Na področju občine Kočevje deluje institucija, ki skrbi za razvoj področja, in sicer Razvojni 

center Kočevje Ribnica. Obiskovalcem nudi nastanitev v privlačnem, ohranjenem naravnem 

okolju in vrsto storitev povezanih z bivanjem v naravi. Slednje temeljijo na trajnostnem 

razvoju, okolju prijazni industriji, dejavnostih domače obrti, eko kmetijstvu in turizmu. 

Dejavnosti Razvojnega centra Kočevje Ribnica so raznolike, od priprave dokumentacije za 

prijave na razpise za pridobitev subvencij ali kreditov do pomoči pri pripravi in izvajanju 

projektov ter prijavah na razpise, informiranja in splošnega podjetniškega svetovanja, 

izvajanja postopkov preko portala e-VEM, organizacije izobraževanj, delavnic, prenosa 

dobrih praks in vključevanja v regionalne projekte območja (RC Kočevje Ribnica 2017). 

Na spletni strani Občine Kočevje zasledimo vrsto programov in strateških dokumentov z 

različnih področij: 

− Celostna prometna strategija; 

− Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne vode v občini Kočevje; 

− Lokalni energetski koncept občine Kočevje; 

− Strategija razvoja turizma v občini Kočevje 2015–2025;  

− Dopolnilo strategije razvoja turizma v občini Kočevje 2015- 2025 ; 

− Lokalni program za kulturo 2015–2019; 

− Letni program športa v občini Kočevje za leto 2018; 

− Strateški načrt za pospeševanje konkurenčnosti gozdno-lesne predelave na Kočevskem; 

− Občinski program varnosti občine Kočevje (Kočevje 2017). 



 

 

38 

Dokument, ki ga večkrat omenjamo in povzemamo, Strategija razvoja turizma (2015) v občini 

Kočevje za obdobje od 2015 do 2025, je v letu 2017 dobil dopolnilo k strategiji, ki je 

pravzaprav pregled opravljenega dela. Zasledimo, da je v okviru drugega strateškega cilja 

povečanja prepoznavnosti Kočevske v smislu zanimive turistične destinacije, aktivnost 

»Oživitev obrti na kmetijah in prodaja izdelkov« ocenjena
2
 z ocenami: 2,42 realizacija javni 

sektor, 2,50 realizacija zasebni sektor, 2,46 realizacija skupaj, 4,00 pomen javni sektor, 4,6 

pomen zasebni sektor in 4,30 pomen skupaj. Ocene, ki so odraz dela v dobrem letu dni, 

kažejo, da je realizacija slaba, je pa ozaveščenost o pomembnosti dejavnosti precej visoka. 

Aktivnost »Oživitev tradicionalnih obrti« je ocenjena z naslednjimi ocenami: 2,25 realizacija 

javni sektor, 2,75 realizacija zasebni sektor, 2,50 realizacija skupaj, 3,92 pomen javni sektor, 

4,3 pomen zasebni sektor in 4,11 pomen skupaj. Pri tej aktivnosti je realizacija nekoliko 

boljše ocenjena, a še vedno ni taka, kot si jo želimo. Pomen aktivnosti je ocenjen kot 

pomemben (Uran Maravić 2017, 3–7). 

Ukrepi, predvideni za pomoč pri oblikovanju in izvedbi programa ozaveščanja in 

usposabljanja deležnikov, tj. ponudnikov, prebivalstva, odločevalcev in drugih, bodo 

vsebovali aktivnosti ozaveščanja prebivalstva o potencialih turizma ter pomoč obstoječim 

ponudnikom za razvoj turističnih proizvodov v skladu s krovno blagovno znamko. Predvidene 

aktivnosti ukrepa so med drugim:  

− delavnice za ozaveščanje o trajnostnem razvoju turizma;  

− svetovalne delavnice in posveti za obstoječe ponudnike za razvoj turističnih proizvodov;   

− podpora delovanju turističnih ponudnikov in nudenje strokovne pomoči;   

− povezovanje deležnikov za skupni nastop na trgu;  

− vključevanje lokalnih ponudnikov v ponudbo; 

− vključevanje lokalnega prebivalstva v turistično ponudbo na način prenosa znanj lokalnih 

obrti oz. prikaza veščin. 

Ukrep, ki je namenjen izboljšanju splošne in turistične infrastrukture v občini, med drugim 

predvideva naslednje aktivnosti:   

− zagotavljanje tekočega urejanja in vzdrževanja prioritetnih turističnih točk, ki morajo biti 

urejene tako, da turist dobi občutek kakovosti destinacije;  

− oživitev tradicionalnih obrti na Kočevskem, ki bodo turistom ponujale avtentično 

izkušnjo in pristno doživljanje starih obrti;  

− oblikovanje baze ponudnikov storitev po dejavnostih; 

− vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva za vlaganja (Uran Maravić 2017, 3–7). 

                                                 
2
 Realizacija: 1 – nič še ni realizirano, 2 – zelo malo je realizirano, 3 – malo je realizirano, 4 – skoraj 

vse je realizirano, 5 – vse je realizirano;  Pomen: 1 – zelo nepomembno za razvoj turizma, 2 – 

nepomembno, 3 – srednje pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno (Uran Maravić 2017, 3–

7). 
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 Raziskava  5.1.3

Za namen izdelave magistrskega dela smo raziskavo, proces zbiranja in analiziranja podatkov 

o pomenu domače obrti za trajnostni razvoj v občini Kočevje izvedli s pomočjo anket in 

intervjuja med deležniki v občini Kočevje ter napravili analizo pridobljenih podatkov, ki nam 

je dala odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Pri oblikovanju anketnih vprašalnikov 

smo se opirali na prej zbrana teoretična izhodišča ter vprašalnika predhodno testirali. S 

pomočjo preverbe vprašalnikov smo pridobili koristne usmeritve za izboljšave. Anketna 

vprašalnika sta vključevala vprašanja odprtega in zaprtega tipa ter vprašanja po metodi 

Likertove petstopenjske ocenjevalne lestvice z ocenami: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne 

strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – se strinjam in 5 – se popolnoma strinjam. 

Vprašanja anketnih vprašalnikov 

Anketi sta bili razdeljeni na dva sklopa, in sicer demografski in vsebinski. Demografski sklop 

je vseboval obvezna vprašanja o spolu, starostni skupini in zaposlitvenem statusu, pri drugi 

skupini anketirancev pa tudi podatek o tem, koliko časa že opravljajo dejavnost domače obrti 

oz. so nosilci domače obrti. Vsebinski sklop je bil oblikovan na osnovi raziskovalnih vprašanj 

ter je anketirance nagovarjal, da se pri odgovorih na vprašanja osredotočijo predvsem na 

trajnostni razvoj ter domačo obrt. Drugi skupini udeležencev raziskave smo zastavili skupno 

trinajst vprašanj, od tega dvanajst vprašanj zaprtega tipa in eno vprašanje odprtega tipa.  

Tretji skupini udeležencev raziskave smo zastavili sedem vprašanj, od tega pet vprašanj 

zaprtega tipa, eno vprašanje odprtega tipa in eno vprašanje po metodi Likertove petstopenjske 

ocenjevalne lestvice z ocenami: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se 

strinjam, 4 – se strinjam in 5 – se popolnoma strinjam.  

Vprašali smo jih, ali so že slišali za trajnostni razvoj ter ali vedo, kaj izraz pomeni. Nadalje 

smo jih prosili, da ocenijo, v kolikšni meri se strinjajo z naslednjimi trditvami: da je domača 

obrt dejavnost, ki jo povezujemo z občino Kočevje, da domačo obrt uvrščamo med dejavnosti 

trajnostnega razvoja, da ima domača obrt pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju občine 

Kočevje, da ima domača obrt pomembno vlogo pri turistični ponudbi občine Kočevje, da 

domača obrt prispeva k razvoju in razpoznavnosti občine Kočevje ter da bi lahko izdelke 

domače obrti občine Kočevje ponudili kot protokolarna darila. 

Anketni vprašalnik za drugo skupino udeležencev raziskave je v Prilogi 1, anketni vprašalnik 

za tretjo skupino udeležencev raziskave pa v Prilogi 2. 
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Priprava in izvedba raziskave  

V prid kakovosti in kredibilnosti kvalitativne raziskave smo uporabili več različnih metod 

zbiranja podatkov s tremi različnimi skupinami udeležencev, in sicer:  

− prvo skupino udeležencev so predstavljali predstavniki Občinskega sveta Občine 

Kočevje; 

− drugo skupino udeležencev so predstavljali nosilci domače obrti v občini Kočevje; 

− tretjo skupino udeležencev so predstavljali prebivalci občine Kočevje. 

Intervju smo opravili na Občini Kočevje s predstavnico Občinskega sveta. Ciljna skupina 

vzorca so bile 3 osebe, predstavniki Občinskega sveta. Zagotoviti smo uspeli le en intervju   

(n = 1).  

Za izvedbo raziskave pomena domače obrti za trajnostni razvoj v občini Kočevje smo izdelali 

dva anketna vprašalnika glede na skupino udeležencev raziskave in način anketiranja. Izbrali 

smo tiste udeležence, za katere predvidevamo, da lahko na podlagi svojih strokovnih 

referenc in izkušenj na obravnavanem področju veliko (po)vedo o obrti in njenem mestu ter 

vlogi v trajnostnem razvoju. Oba smo pripravili s pomočjo odprtokodne aplikacije za spletno 

anketiranje na domeni www.1ka.si strežnika Centra za družboslovno informatiko FDV, pri 

čemer smo podatke, pridobljene z anketiranjem na terenu, naknadno vnesli v bazo podatkov. 

Anketne vprašalnike (Priloga 1) smo med nosilce domače obrti v občini Kočevje razdelili na 

tržnici tri zaporedne sobote v obdobju od 17. 3. do 31. 3. 2018. Ciljna skupina vzorca je bila 

ocenjena na 20 oseb, nosilcev domače obrti v občini Kočevje. Pridobili smo 9 izpolnjenih 

anket (respondentov n = 9). 

Tretji skupini udeležencev raziskave smo prošnjo za sodelovanje ter povezavo do ankete 

poslali na elektronske naslove 11. 3. 2018. Ciljna skupina vzorca je bila ocenjena na 50 oseb, 

prebivalcev občine Kočevje. Spletna anketa je bila aktivna od 11. 3. do 12. 4. 2018, k 

reševanju ankete je pristopilo 53 oseb, 35 oseb je anketo izpolnilo v celoti, 18 oseb delno, 

skupaj ustreznih enot je bilo 35 (respondentov n = 35). 

Intervju s prvo skupino udeležencev raziskave 

 

Dopis s prošnjo za intervju s predstavniki Občine smo na Občino Kočevje poslali 28. 1. 2018 

(Priloga 3). 

Intervju je potekal v prostorih Občine Kočevje z go. Ireno Škufca, predstavnico Občine, višjo 

svetovalko za odnose z javnostmi in informiranje ter za pripravo projektne dokumentacije za 

prijavo na javne razpise. Transkribiran intervju je v Prilogi 4. Intervju je potekal v smeri 

vnaprej pripravljenih vprašanj o pomenu trajnostnega razvoja in umestitve domače obrti v ta 

koncept, o tem, kakšen je pomen domače obrti za občino Kočevje v smislu prispevka k 
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trajnostnemu razvoju, razpoznavnosti občine, turizmu in spodbudi za gospodarstvo, o tem, 

kakšen je potencial domače obrti ter kako ga izkoristiti. 

Ga. Irena Škufca je na kratko povzela usmeritev Občine Kočevje glede trajnostnega razvoja, v 

koncept je umestila tudi domačo obrt, ki predstavlja eno izmed pomembnih vej gospodarstva 

občine, saj s svojo tradicijo nekako zaznamuje to področje ter mu daje svoj pečat. Tega se na 

Občini zavedajo, in usmeritve, sprejete v strateških dokumentih Občine, to potrjujejo. Občina 

Kočevje se zavzema za ohranjanje biotske raznovrstnosti, varovanje okolja in naravne ter 

kulturne dediščine, trajnostni razvoj občine, trajnostno proizvodnjo in trajnostno potrošnjo.  

Škufca navaja, da obstaja vrsta različnih institucij, ki nosilcem domače obrti nudijo pomoč, 

kot so npr. zadruge, Podjetniški inkubator Kočevje in Razvojni center Kočevje. Slednji dve 

instituciji sofinancira Občina. Občina ne more neposredno finančno pomagati nosilcem 

domače obrti, v kolikor ne delujejo kot s. p., zato se z različnimi ukrepi vključuje na to 

področje in sofinancira delovanje institucij, ki nudijo pomoč in svetovanje potencialnim 

podjetnikom, pri čemer gre lahko le za svetovanje ali pa celo oblikovanje blagovne znamke 

ter trženje in ne nazadnje tudi možnost uporabe občinskih prostorov za namen prodaje.   

Škufca nadaljuje s podatkom, da občina Kočevje namenja precejšen delež občinskih sredstev 

za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Kočevje, predvsem za namene 

ohranjanja čiste in človeku prijazne okolice, spodbujanja sodelovanja med društvi, 

spodbujanja različnih oblik izobraževanja ter pospeševanja društvene dejavnosti, povezane s 

promocijo turizma. V tem kontekstu se Občina povezuje z nosilci domače obrti, jih spodbuja 

pri njihovem delu ter jim nudi načine za promocijo, prodajo oz. odkup njihovih izdelkov za 

namene promocije občine Kočevje. V sklopu promocij se povezuje s posamezniki, ki na 

različnih prireditvah, dogodkih in sejmih predstavljajo svoje delo pod okriljem Občine 

Kočevje.  

Škufca poudari, da je domača obrt je na tem območju že tradicionalno prisotna kot dopolnilna 

dejavnost, vendar na Občini zaznavajo, da za marsikaterega nosilca domače obrti, predvsem 

med mladimi, dejavnost postaja primarni vir zaslužka in preživetja. Prav zato so ukrepi 

Občine na tem področju usmerjeni dolgoročno, so v sozvočju z ohranjanjem neokrnjene 

narave ter trajnostno naravnani. Pomemben del teh ukrepov so tudi izvedbe predavanj, 

seminarjev, delavnic, prireditev, razstav in predstavitev kulturne in naravne dediščine ter 

ljudskih običajev za turistične namene v sodelovanju z drugimi društvi. Namen je podpirati 

izobraževanja, ki jih izvajajo verificirani izvajalci izobraževanj in društva s področja turizma, 

prireditve, razstave in predstavitve kulturne in naravne dediščine ter ljudskih običajev, ki 

pomenijo prispevek k turistični ponudbi. Nadalje Občina Kočevje podpira sodelovanje in 

promocijo izdelkov s področja občine Kočevje na sejmih in drugih prireditvah izven občine, 

pri čemer je podpora usmerjena v različne oblike prodaje in promocije izdelkov domačih 

proizvajalcev. Sofinancira tudi izdajanje promocijskega materiala za promocijo turistične 
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ponudbe z namenom povečanja ponudbe promocijskega materiala, ki bo približala občino 

Kočevje tako zunanjim obiskovalcem kot občanom. Pomembno je, da se zgodbe prepletejo z 

zgodovino in tradicijo ter da se v izdelkih zrcalijo moderni trendi in sodobnost. Vse to je 

mogoče, ko se ljudje povezujejo in se poslušajo, ko je zavest o trajnostni rabi in razvoju na 

tako visoki ravni, da je samoumevna. Občina Kočevje je na tem področju postorila že veliko, 

njeni strateški plani pa kažejo, da se bo razvoj v zastavljeni smeri tudi nadaljeval. 

Demografski opis vzorca druge skupine udeležencev raziskave 

 

Slika 9: Struktura anketirancev druge skupine udeležencev raziskave glede na spol (n 

= 9) 

Slika 9 prikazuje strukturo anketirancev druge skupine udeležencev raziskave glede na spol: 

od 9 respondentov so 4 ženskega (kar predstavlja 44 % vzorca) in 5 moškega (kar predstavlja 

56 % vzorca) spola. 

Iz Slike 9 je razvidno, da je raziskava v drugi skupini udeležencev zajela približno enak delež 

žensk in moških ter da pridobljeni podatki analize raziskave omogočajo enak vpogled na 

stališča žensk oz. moških. 
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Preglednica 6: Starost anketirancev druge skupine udeležencev raziskave po 

starostnih skupinah (n = 9) 

V katero starostno kategorijo spadate? 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 

do 20 let 1 11 % 11 % 

21 do 30 let 2 22 % 22 % 

31 do 40 let 0 0 % 0 % 

41 do 50 let 4 44 % 44 % 

51 do 60 let 2 22 % 22 % 

nad 61 let  0 0 % 0 % 

Skupaj 9 100 % 100 % 

 

 

Slika 10: Struktura anketirancev druge skupine udeležencev raziskave glede na 

starost (starostno skupino) (n = 9) 

Preglednica 6 in Slika 10 prikazujeta strukturo anketirancev druge skupine udeležencev 

raziskave po starostnih skupinah. Njihova analiza pokaže, da je največ (4 osebe oz. 44 %) 

anketirancev starih med 41 in 50 let. 2 osebi oz. 22 % anketirancev spada v starostno skupino 

od 51 do 60 let, 2 osebi oz. 22 % anketirancev v starostno skupino od 21 do 30 in 1 oseba oz. 

11 % anketirancev v starostno skupino do 20 let. Anketirancev, ki bi spadali v skupino od 31 

do 40 let oz. nad 61 let, raziskava ni zajela. Najmanj anketiranih spada v starostno skupino do 

20 let, največ pa v skupino od 41 do 50 let. V raziskavi smo želeli zajeti čim bolj raznovrsten 
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vzorec glede na starost anketirancev, saj smo želeli doseči kar najbolj širok nabor mnenj, a 

nam predvsem zaradi slabšega odziva to ni zadovoljivo uspelo. 

Preglednica 7: Zaposlitveni status druge skupine udeležencev raziskave (n = 9) 

Vaš zaposlitveni status? 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 

učenec, dijak, študent 2 22 % 22 % 

zaposlen 3 33 % 33 % 

samozaposlen, kmet, pomagajoč družinski  

član 
2 22 % 22 % 

nezaposlen 1 11 % 11 % 

upokojenec 1 11 % 11 % 

drugo 0 0 % 0 % 

Skupaj 9 100 % 100 % 

 

 

Slika 11: Struktura anketirancev druge skupine udeležencev raziskave glede na 

zaposlitveni status (n = 9) 

Preglednica 7 in Slika 11 prikazujeta strukturo anketirancev druge skupine udeležencev 

raziskave glede na zaposlitveni status. Analiza pokaže, da je največ (3 osebe oz. 33 %) 

anketirancev zaposlenih. Po 2 osebi oz. 22 % anketirancev spadata v skupino učenec, dijak, 

študent in skupino samozaposlen, kmet, pomagajoč družinski član. Po 1 oseba oz. 11 % 

anketirancev spada v skupino nezaposlen in skupino upokojenec.  
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Slika 12: Struktura anketirancev druge skupine udeležencev raziskave glede na dobo 

opravljanja dejavnosti domače obrti (n = 6) 

Slika 12 prikazuje strukturo anketirancev druge skupine udeležencev raziskave glede na dobo 

opravljanja dejavnosti domače obrti. Analiza pokaže, da največ (3 osebe oz. 50 %) 

anketirancev opravlja dejavnost domače obrti do 2 leti,  2 osebi oz. 33 % anketirancev od 2 do 

5 let in 1 oseba oz. 17 % anketirancev od 5 do 10 let. Anketirancev, ki bi dejavnost domače 

obrti opravljali nad 10 let, raziskava ni zajela. 

Demografski opis vzorca tretje skupine udeležencev raziskave 

 

Slika 13: Struktura anketirancev tretje skupine udeležencev raziskave glede na spol 

(n = 35) 

Slika 13 prikazuje strukturo anketirancev tretje skupine udeležencev raziskave glede na spol: 

od 35 respondentov je 29 žensk (kar predstavlja 83 % vzorca) in 6 moških (kar predstavlja 17 

% vzorca). 
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Iz Slike 13 je razvidno, da je raziskava v tretji skupini udeležencev zajela večji delež žensk 

(štiri petine vzorca) kot moških (eno petino vzorca). Glede na pridobljene podatke analiza 

raziskave ne omogoča enakega vpogleda v stališča žensk in moških. 

Preglednica 8: Starost anketirancev tretje skupine udeležencev raziskave po 

starostnih skupinah (n = 35) 

V katero starostno kategorijo spadate? 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 

do 20 let 0 0 % 0 % 

21 do 30 let 3 9 % 9 % 

31 do 40 let 5 14 % 14 % 

41 do 50 let 15 43 % 43 % 

51 do 60 let 12 34 % 34 % 

nad 61 let  0 0 % 0 % 

Skupaj 35 100 % 100 % 

 

 

Slika 14: Struktura anketirancev tretje skupine udeležencev raziskave glede na 

starost (starostno skupino) (n = 35) 

Preglednica 8 in Slika 14 prikazujeta strukturo anketirancev tretje skupine udeležencev 

raziskave po starostnih skupinah. Njihova analiza pokaže, da je največ (15 oseb oz. 43 %) 

anketirancev starih med 41 in 50 let. 12 oseb oz. 34 % anketirancev je starih od 51 do 60 let, 5 
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oseb oz. 14 % anketirancev spada v starostno skupino od 31 do 40 let in 3 osebe oz. 9 % v 

starostno skupino od 21 do 30 let. Anketirancev, ki bi spadali v skupino do 20 let oz. nad 61 

let, raziskava ni zajela. Najmanj anketiranih spada v starostno skupino od 21 do 30 let, največ 

pa v skupino 41 do 50 let. V raziskavi smo želeli zajeti čim bolj raznovrsten vzorec glede na 

starost anketirancev, saj smo želeli doseči kar najbolj širok nabor mnenj, a nam predvsem 

zaradi slabšega odziva to ni zadovoljivo uspelo. 

Preglednica 9: Zaposlitveni status tretje skupine udeležencev raziskave (n = 35) 

Vaš zaposlitveni status? 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 

učenec, dijak, študent 0 0 % 0 % 

zaposlen 29 83 % 83 % 

samozaposlen, kmet, pomagajoč družinski član 4 11 % 11 % 

nezaposlen 2 6 % 6 % 

upokojenec 0 0 % 0 % 

drugo 0 0 % 0 % 

Skupaj 35 100 % 100 % 

 

 

Slika 15: Struktura anketirancev tretje skupine udeležencev raziskave glede na 

zaposlitveni status (n = 35) 

V Preglednici 9 in na Sliki 15 vidimo strukturo anketirancev tretje skupine udeležencev 

raziskave glede na zaposlitveni status. Od 35 oseb je 29 oz. 83 % anketirancev zaposlenih, 4 

osebe (oz. 11 % anketirancev) spadajo v skupino samozaposlen, kmet ali pomagajoči 
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družinski član, le 2 osebi (oz. 6 % anketirancev) sta nezaposleni, v ostalih treh kategorijah, 

učenec, dijak, študent oz. upokojenec oz. drugo, pa ne beležimo podatka. 

Vprašanja tematskega sklopa za drugo skupino udeležencev raziskave 

V nadaljevanju anketnega vprašalnika (od 5. vprašanja dalje) za drugo skupino udeležencev 

raziskave, nosilce domače obrti v občini Kočevje, smo anketirance najprej prosili, da nam 

povedo, ali so že slišali za trajnostni razvoj, ali vedo, kaj pomeni trajnostni razvoj, ali menijo, 

da je domača obrt dejavnost, ki jo povezujemo z občino Kočevje, ali menijo, da se domača 

obrt uvršča med dejavnosti trajnostnega razvoja, ali menijo, da ima domača obrt pomembno 

vlogo pri trajnostnem razvoju, kateri so konkretni prispevki domače obrti za trajnostni razvoj, 

ali menijo, da ima domača obrt pomembno vlogo pri turistični ponudbi občine Kočevje, ali 

menijo, da domača obrt prispeva k razvoju in razpoznavnosti občine Kočevje ter ali menijo, 

da bi izdelke domače obrti občine Kočevje lahko ponudili kot protokolarna darila. 

 

Slika 16: 5. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Ali ste že slišali za 

trajnostni razvoj?« (n = 9)  

Na vprašanje »Ali ste že slišali za trajnostni razvoj?« so odgovorili vsi anketiranci druge 

skupine udeležencev raziskave. Kot prikazuje Slika 16, je 7 oseb oz. 78 % anketirancev 

odgovorilo z »da«, 2 osebi oz. 22 % anketirancev je odgovorilo z »ne«. 
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Slika 17: 6. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Ali veste kaj 

trajnostni razvoj pomeni?«  (n = 9)  

Na 6. vprašanje »Ali veste kaj trajnostni razvoj pomeni?« so podali odgovor vsi anketiranci 

druge skupine udeležencev raziskave. Na Sliki 17 vidimo, da je 5 oseb oz. 56 % anketirancev 

potrdilo, da ve, kaj pomeni trajnostni razvoj, 2 osebi oz. 22 % anketirancev je odgovorilo z 

»ne«, 2 osebi oz. 22 % anketirancev pa je izbralo odgovor »drugo«.  

 

Slika 18: 7. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Ali je po vašem 

mnenju domača obrt dejavnost, ki jo povezujemo z občino Kočevje?«  (n = 7)  

Slika 18 prikazuje odgovore anketirancev druge skupine udeležencev raziskave na 7. 

vprašanje o tem, ali menijo, da je domača obrt dejavnost, ki jo povezujemo z občino Kočevje. 

Na to vprašanje je pritrdilno odgovorilo vseh 7 anketirancev (7 oseb oz. 100 % anketirancev). 
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Slika 19: 8. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Ali menite, da se 

domača obrt uvršča med dejavnosti trajnostnega razvoja?«  (n = 7)  

Slika 19 prikazuje odgovore anketirancev druge skupine udeležencev raziskave na 8. 

vprašanje o tem, ali menijo, da se domača obrt uvršča med dejavnosti trajnostnega razvoja. Na 

to vprašanje je odgovorilo 7 oseb, in sicer 3 osebe oz. 43 % anketirancev z »da«, 3 osebe oz. 

43 % anketirancev z »ne vem« in 1 oseba oz. 14 % anketirancev z »ne«. 

 

Slika 20: 9. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Menite, da ima 

domača obrt pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju?«  (n = 7) 

Slika 20 prikazuje odgovore anketirancev druge skupine udeležencev raziskave na 9. 

vprašanje o tem, ali menijo, da ima domača obrt pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju. Na 

to vprašanje je odgovorilo 7 oseb, in sicer 3 osebe oz. 43 % anketirancev z »da«, 2 osebi oz. 

29 % anketirancev z »ne vem«, 1 oseba oz. 14 % anketirancev z »ne« ter 1 oseba oz. 14 % 

anketirancev z »drugo«. 
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Preglednica 10: 10. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Kateri so po 

vašem mnenju konkretni prispevki domače obrti k trajnostnemu 

razvoju?«  (n = 7)  

 

Odgovori 

izkoristek naravnih virov na pameten način 

prodaja domačih ekoloških izdelkov, uporaba teh izdelkov - trajnostno sonaravno 

kmetovanje 

ne znam odgovoriti 

ne vem 

ohranjanje poseljenosti podeželja, priložnost za mlade, pametna raba dobrin 

ni 

V nadaljevanju smo anketirance druge skupine udeležencev raziskave vprašali (10. 

vprašanje), kateri so konkretni prispevki domače obrti k trajnostnemu razvoju. Pridobili smo 

sedem odgovorov, od tega so 3 osebe navedle izkoristek naravnih virov na pameten način, 

prodaja domačih ekoloških izdelkov, uporaba teh izdelkov, trajnostno sonaravno kmetovanje, 

ohranjanje poseljenosti podeželja, priložnost za mlade, pametna raba dobrin. 

 

Slika 21: 11. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Menite, da ima 

domača obrt pomembno vlogo pri turistični ponudbi občine Kočevje?«  (n = 7)  

Slika 21 prikazuje odgovore anketirancev druge skupine udeležencev raziskave na 11. 

vprašanje o tem, ali menijo, da ima domača obrt pomembno vlogo pri turistični ponudbi 

občine Kočevje. Na to vprašanje je vseh 7 anketirancev odgovorilo pritrdilno (7 oseb oz. 100 

% anketirancev). 
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Slika 22: 12. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Ali po vašem 

mnenju domača obrt prispeva k razvoju in razpoznavnosti občine Kočevje?«  (n = 7)  

Slika 22 prikazuje odgovore anketirancev druge skupine udeležencev raziskave na 12. 

vprašanje o tem, ali menijo, da domača obrt prispeva k razvoju in razpoznavnosti občine 

Kočevje. Na to vprašanje je vseh 7 anketirancev odgovorilo pritrdilno (7 oseb oz. 100 % 

anketirancev). 

 

Slika 23: 13. vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave: »Ali bi po vašem 

mnenju izdelke domače obrti občine Kočevje lahko ponudili kot protokolarna 

darila?«  (n = 7)  

Na zadnje vprašanje za drugo skupino udeležencev raziskave o tem, ali menijo, da bi izdelke 

domače obrti občine Kočevje lahko ponudili kot protokolarna darila, je odgovorilo 7 oseb. 5 

oseb oz. 71 % anketirancev je odgovorilo z »da«, 2 osebi oz. 29 % anketirancev pa je 

odgovorilo z »ne vem«. Nihče izmed anketirancev ni izbral odgovora »ne« ali »drugo«. 

Vprašanja tematskega sklopa za tretjo skupino udeležencev raziskave 

V nadaljevanju anketnega vprašalnika (od 4. vprašanja dalje) za tretjo skupino udeležencev 

raziskave, prebivalce občine Kočevje, smo anketirance najprej prosili, da nam povedo, ali so 

že slišali za trajnostni razvoj.  



 

 53 

 

Slika 24: 4. vprašanje za tretjo skupino udeležencev raziskave: »Ali ste že slišali za 

trajnostni razvoj?« (n = 35)  

Slika 24 prikazuje odgovore anketirancev tretje skupine udeležencev raziskave na vprašanje, 

ali so že slišali za trajnostni razvoj. Kar 32 oseb oz. 91 % anketirancev odgovarja z »da«, 2 

osebi oz. 6 % anketirancev z »ne« in 1 oseba oz. 3 % anketirancev z »ne vem«. 

 

 

Slika 25: 5. vprašanje za tretjo skupino udeležencev raziskave: »Ali veste kaj 

trajnostni razvoj pomeni?«  (n = 35)  

Slika 25 prikazuje odgovore anketirancev tretje skupine udeležencev raziskave na vprašanje, 

ali vedo, kaj pomeni trajnostni razvoj. 30 oseb oz. 86 % anketirancev odgovarja z »da«, 4 

osebe oz. 11 % anketirancev z »ne« in 1 oseba oz. 3 % anketirancev z »drugo«. 
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Preglednica 11: 6. vprašanje za tretjo skupino udeležencev raziskave 

Prosim ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami. 

Podvprašanja Odgovori 

Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 
Skupaj 

Domača obrt je dejavnost, ki jo 

povezujemo z občino Kočevje. 
0 (0 %) 1 (3 %) 16 (50 %) 13 (41 %) 2 (6 %) 32 (100 %) 

Domača obrt se uvršča med 

dejavnosti trajnostnega razvoja.  0 (0 %) 0 (0 %) 4 (13 %) 19 (63 %) 7 (23 %) 30 (100 %) 

Domača obrt ima pomembno 

vlogo pri trajnostnem razvoju 

občine Kočevje.  

0 (0 %) 2 (7 %) 5 (17 %) 18 (60 %) 5 (17 %) 30 (100 %) 

Domača obrt ima pomembno 

vlogo pri turistični ponudbi 

občine Kočevje.  

0 (0 %) 0 (0 %) 3 (10 %) 16 (53 %) 11 (37 %) 30 (100 %) 

Domača obrt prispeva k 

razvoju in razpoznavnosti 

občine Kočevje.  

0 (0 %) 0 (0 %) 4 (13 %) 19 (61 %) 8 (26 %) 31 (100 %) 

Izdelke domače obrti občine 

Kočevje bi lahko ponudili kot 

protokolarna darila.  

0 (0 %) 0 (0 %) 1 (3 %) 15 (50 %) 14 (47 %) 30 (100 %) 
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Slika 26: 6. vprašanje za tretjo skupino udeležencev raziskave – prikaz po ocenah 

 

Slika 27: 6. vprašanje za tretjo skupino udeležencev raziskave – prikaz po 

posameznih ocenah  

Trditve pri 6. vprašanju so anketiranci tretje skupine udeležencev raziskave ocenjevali s 

pomočjo Likertove petstopenjske ocenjevalne lestvice, kjer so podane ocene: 1 – sploh se ne 

strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – se strinjam in 5 – zelo se strinjam.  

Ocena strinjanja s trditvami je prikazana v Preglednici 11, na Sliki 26 in Sliki 27. 

Na prvo trditev »Domača obrt je dejavnost, ki jo povezujemo z občino Kočevje« se je odzvalo 

32 oseb. S trditvijo se ne strinja 1 oseba (3 %), delno strinja 16 oseb (50 %), strinja 13 oseb 

(41 %) in zelo strinjata 2 osebi (6 %). Povprečna ocena je 3,5 pri standardnem odklonu 0,7. 

Anketiranci so ocenili, da je domača obrt dejavnost, ki jo povezujemo z občino Kočevje. 
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Na drugo trditev »Domača obrt se uvršča med dejavnosti trajnostnega razvoja« se je odzvalo 

30 oseb. S trditvijo se delno strinjajo 4 osebe (13 %), strinja 19 oseb (63 %) in zelo strinja 7 

oseb (23 %). Povprečna ocena je 4,1 pri standardnem odklonu 0,6. Anketiranci so ocenili, da 

se domača obrt uvršča med dejavnosti trajnostnega razvoja. 

Tretjo trditev »Domača obrt ima pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju občine Kočevje« 

je ocenilo 30 oseb, pri čemer se s trditvijo ne strinjata 2 osebi (7 %), delno strinja 5 oseb (17 

%), strinja 18 oseb (60 %) in zelo strinja 5 oseb (17 %). Povprečna ocena je 3,9 pri 

standardnem odklonu 0,8. Anketiranci so ocenili, da ima domača obrt pomembno vlogo pri 

trajnostnem razvoju občine Kočevje. 

Naslednjo trditev »Domača obrt ima pomembno vlogo pri turistični ponudbi občine Kočevje« 

je ocenilo 30 oseb. S trditvijo se delno strinjajo 3 osebe (10 %), strinja 16 oseb (53 %) in zelo 

strinja 11 oseb (37 %). Povprečna ocena je 4,3 pri standardnem odklonu 0,6. Anketiranci so 

mnenja, da ima domača obrt pomembno vlogo pri turistični ponudbi občine Kočevje. 

Trditev »Domača obrt prispeva k razvoju in razpoznavnosti občine Kočevje« je ocenilo 31 

oseb. S trditvijo se delno strinjajo 4 osebe (13 %), strinja 19 oseb (61 %) in zelo strinja 8 oseb 

(26 %). Povprečna ocena je 4,1 pri standardnem odklonu 0,6. Anketiranci so ocenili, da 

domača obrt prispeva k razvoju in razpoznavnosti občine Kočevje. 

Zadnjo trditev tega sklopa »Izdelke domače obrti občine Kočevje bi lahko ponudili kot 

protokolarna darila« je ocenilo 30 oseb. S trditvijo se delno strinja 1 oseba (3 %), strinja 15 

oseb (50 %) in zelo strinja 14 oseb (47 %). Povprečna ocena je 4,4 pri standardnem odklonu 

0,6. Anketiranci so ocenili, da bi lahko izdelke domače obrti občine Kočevje ponudili kot 

protokolarna darila.  

Na Sliki 27 smo prikazali podatke glede na število odgovorov po posameznih ocenah. 

Anketiranci so z oceno »zelo se strinjam« v najvišjem odstotku (40 %) ocenili trditev, da bi 

lahko izdelke domače obrti občine Kočevje ponudili kot protokolarna darila.  

Pridobljeni rezultati kažejo, da se anketiranci, če upoštevamo povprečno oceno, ki se giblje od 

3,5 do 4,4, delno strinjajo oz. strinjajo s trditvami, da je domača obrt dejavnost, ki jo 

uvrščamo med dejavnosti trajnostnega razvoja ter ima pomembno vlogo pri razvoju, 

razpoznavnosti in turistični ponudbi v občini Kočevje, izdelke domače obrti pa bi lahko 

ponudili tudi kot protokolarna darila. 
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Slika 28: 7. vprašanje za tretjo skupino udeležencev raziskave: »Kateri so po vašem 

mnenju konkretni prispevki domače obrti k trajnostnemu razvoju?« (r = 146) 

Pri zadnjem, 7. vprašanju, smo anketirance tretje skupine udeležencev raziskave vprašali, ali 

lahko navedejo, kateri so po njihovem mnenju konkretni prispevki domače obrti k 

trajnostnemu razvoju. Pri tem smo nekatere odgovore že navedli in posamezniki so lahko 

izbrali več odgovorov. Odgovorilo je 35 oseb (100 % anketirancev), največkrat izbrani 

odgovori pa so bili naslednji: prenos znanj starejših generacij na mlade, socialni vidik 

prispevka domače obrti (dodatni zaslužek, zaposlitev...) in razpoznavnost občine oz. regije. 

Rezultati so natančneje prikazani na Sliki 28. 

 SWOT analiza in korelacije med deležniki 5.1.4

Glede na zbrane podatke smo izdelali SWOT analizo (Slika 33), ki nam na zelo jasen način 

prikazuje potenciale domače obrti v občini Kočevje ter povezanost slednje s turistično 

ponudbo občine. Podaja nam vpogled v potenciale na tem področju ter usmeritev, ki ji je 

smotrno slediti. Kaže nam korelacije med deležniki in nam prikazuje pomanjkljivosti ter 

prednosti zasnove razvoja domače obrti v povezavi s trajnostnim razvojem in turistično 

ponudbo v občini Kočevje. 
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Preglednica 12: SWOT analiza – prednosti 

STRENGTHS (+) PREDNOSTI 

1 kakovost izdelkov 

2 več naročil, več dobička 

3 stalni naročniki  

4 kupci so za kakovost pripravljeni plačati višjo ceno 

5 kupci so za izdelek z zgodbo pripravljeni plačati višjo ceno 

6 mobilnost  

7 sodelovanje/povezave z drugimi nosilci domače obrti in drugimi deležniki 

8 naravni materiali  

9 novi sodobni postopki obdelave materialov 

10 trajnostni koncept 

 

Prednosti (Preglednica 12), ki smo jih izpostavili, se vežejo na trajnostni koncept domače 

obrti v povezavi s turistično ponudbo občine Kočevje. Zaznavamo, da sogovorniki menijo, da 

je kakovost izdelkov domače obrti na visoki ravni in so primerni kot spominki in protokolarna 

darila. Organiziranost glede ponudbe/prodaje spominkov oz. izdelkov domače obrti je iz leta 

v leto boljša, pri čemer sodeluje več deležnikov, razvojni center, poslovni inkubator, zadruge 

in zavodi ter sama Občina. Specializirane trgovine so stalni odjemalec izdelkov domače obrti, 

glede na spodbujanje turistične ponudbe v občini pa narašča tudi količina prodanih izdelkov. 

Bogata ponudba je prisotna tudi na občinski tržnici in v sklopu različnih občinskih prireditev 

ter dogodkov. Nosilci domače obrti se sproti odzivajo na povpraševanje, ki ga zaznajo, izdelki 

so vedno bolj kakovostni, dovršeni, sodobni ter predstavljajo zgodbo teh krajev. Za take 

izdelke so kupci pripravljeni plačati višjo ceno. Izdelki so narejeni iz naravnih materialov, 

ohranjajo tradicionalno noto ter sledijo novim, sodobnim načinom obdelave in predelave. Gre 

za koncept trajnostne rabe naravnih dobrin. Hkrati zaznavamo, da so nosilci domače obrti 

precej mobilni, prodaja se večinoma vrši izven domače delavnice, na sejmih, prireditvah, ob 

določenih dogodkih. Med seboj se radi povezujejo in sodelujejo, delijo izkušnje in 

»poslovno« prakso ter tako dajejo pozitiven zgled celotni skupnosti. 
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Preglednica 13: SWOT analiza – slabosti 

WEAKNESSES (–) SLABOSTI 

1 investicija v promocijo 

2 stroški nabave novih strojev in orodja 

3 povpraševanje vezano na letni čas 

4 težko je najti pomoč pri delu, saj so plače nizke  

5 najem kredita za načrtovane širitve 

 

Med slabostmi (Preglednica 13), ki smo jih zaznali, je gotovo najbolj pereč problem nabava 

novih delovnih pripomočkov za izdelavo izdelkov domače obrti. Problematično je 

financiranje oz. vlaganje v širitev »proizvodnje« ter iskanje zaposlenih, saj so dela večinoma 

sezonske narave in je plačilo relativno nizko. Hkrati je pri več izdelkih domače obrti 

povpraševanje prav tako vezano na letni čas. 

Preglednica 14: SWOT analiza – priložnosti 

OPPORTUNITIES (+) PRILOŽNOSTI 

1 po gospodarski krizi se ponovno veča kupna moč 

2 širitev na nova tržišča – lokalno, globalno 

3 posodobitev ponudbe – sodobni izdelki iz tradicionalnih materialov 

4 internetna stran združenj, PIK in RC Kočevje Ribnica – predstavitev ponudbe 

5 družabna omrežja (Facebook, Instagram ipd.) 

6 sejemska predstavitev 

7 tržna niša – zeleno doživetje kot turistična ponudba + izdelava izdelka domače obrti 

8 prilagojene rešitve izvedbe glede na prodajno lokacijo 

9 materiali – poznavanje, izkušnje pri uporabi 

10 
sodelovanje z drugimi nosilci domače obrti, skupni nastop na trgu (npr. domači med + lesena 

žlica za med) 

 

Na področju domače obrti v povezavi s turistično ponudbo občine zaznavamo vrsto 

priložnosti (Preglednica 14), ki nastajajo vsled sodelovanja vseh deležnikov. Podjetniški 

inkubator spodbuja razvoj v smeri lokalno – globalno, razvojni center pa sodobno oblikovane 

izdelke iz tradicionalnih materialov, trajnostno rabo slednjih in plasiranje ponudbe preko 

internetnih strani, družabnih omrežij ipd. Priložnost, ki jo lahko definiramo kot tržno nišo, je 

zeleno doživetje v okviru turistične ponudbe občine – gre za celostno ponudbo doživetja, ki 

vključuje tako ogled kot delavnico izdelovanja izdelkov domače obrti v neokrnjeni naravi.  
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Preglednica 15: SWOT analiza – nevarnosti 

THREATS (–) NEVARNOSTI 

1 konkurenca  

2 upad povpraševanja 

3 plačilna nedisciplina zadrug in trgovin 

4 slaba finančna sposobnost kupcev 

 

Seveda pri analizi naletimo tudi na nevarnosti (Preglednica 15), ki jih ne moremo zanemariti. 

To je predvsem konkurenca, veliko število izdelkov domače obrti »enake« vrste, morebiten 

upad povpraševanja tematskih prodajaln, plačilna nedisciplina ter slabša finančna sposobnost 

kupcev. 

Jasno je, da se z vprašanji trajnostnega razvoja v povezavi z razvojem domače obrti na ravni 

občine ni mogoče ukvarjati le trenutno, saj gre za široko področje aktivnosti ter dolgoročno 

zastavljene cilje, ki zahtevajo vsaj približen konsenz vseh deležnikov. Pristop na projektni 

ravni je najustreznejši zaradi več dejavnikov same organiziranosti. Projekt zahteva 

kakovostno vodenje in prepoznavnost v smislu, da se z njim identificirajo občani, gospodarski 

subjekti in institucije ter vidijo prednosti, ki jih prinaša za celotno skupnost. Bistvenega 

pomena je torej nadvse premišljen pristop k oblikovanju strategije za trajnostno rast, njeno 

implementacijo in vrednotenje. Trajnostni razvoj, kot smo že zapisali, pomeni predvsem 

okolju in ljudem prijazen način bivanja, ki upošteva okoljski, socialni in ne nazadnje tudi 

ekonomski vidik. Največji izziv, pred katerega smo postavljeni, je doseči zavedanje o nujnosti 

vzdržne rabe naravnih virov, kar nujno pomeni tudi premik k trajnostni proizvodnji in hkrati 

trajnostni potrošnji. 
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Preglednica 16: SWOT analiza – notranji in zunanji dejavniki 

INTERNAL FACTORS/NOTRANJI DEJAVNIKI 

STRENGTHS (+) PREDNOSTI WEAKNESSES (–) SLABOSTI 

1 kvaliteta izdelkov 1 investicija v promocijo 

2 več naročil več dobička 2 stroški nabave novih strojev in orodja 

3 stalni naročniki  3 povpraševanje vezano na letni čas 

4 
kupci so za kvaliteto pripravljeni plačati višjo 

ceno 
4 

težko je najti pomoč pri delu saj so plače 

nizke  

5 
kupci so pripravljeni za izdelek z zgodbo 

plačati višjo ceno 
5 najem kredita za načrtovane širitve 

6 mobilnost      

7 
sodelovanje/povezave z drugimi nosilci 

domače obrti in drugimi deležniki 
    

8 naravni materiali     

9 novi sodobni postopki obdelave materialov     

10 trajnostni koncept     

EXTERNAL FACTORS/ZUNANJI DEJAVNIKI 

OPPORTUNITIES (+) PRILOŽNOSTI THREATS (–) NEVARNOSTI 

1 
po gospodarski krizi se ponovno veča kupna 

moč 
1 konkurenca  

2 širitev na nova tržišča, lokalno - globalno 2 upad povpraševanja 

3 
posodobitev ponudbe - sodobni izdelki iz 

tradicionalnih materialov 
3 plačilna nedisciplina zadrug in trgovin 

4 
internetna stran združenj, PIK in RC Kočevje 

Ribnica - predstavitev ponudbe 
4 slaba finančna sposobnost kupcev 

5 družabna omrežja (Facebook, Instagram, ipd.)     

6 sejemska predstavitev     

7 
tržna niša  - zeleno doživetje kot turistična 

ponudba + izdelava izdelka domače obrti 
    

8 
prilagojene rešitve izvedbe glede na prodajno 

lokacijo 
    

9 materiali - poznavanje, izkušnje pri uporabi     

10 

sodelovanje z drugimi nosilci domače obrti, 

skupni nastop na trgu (npr. domači med + 

lesena žlica za med) 

    

5.2 Rezultati in sklepi analize  

V anketi je sodelovalo 44 oseb, od tega 9 nosilcev dejavnosti domače obrti v občini Kočevje 

in 35 prebivalcev občine Kočevje. Ocenjujemo, da je vzorec zadovoljivo velik in realno 

prikazuje mnenje o domači obrti v povezavi s trajnostnim razvojem v občini Kočevje.  

Raziskava je zajela večji delež žensk (75 % vzorca) kot moških (25 % vzorca), zato analiza 
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raziskave ne omogoča enakega vpogleda v stališča žensk in moških. Vzorec je zajel 2 % oseb 

starih do 20 let, 11 % oseb starih med 21 in 30 let, 11 % oseb starih med 31 in 40 let, 43 % 

oseb starih med 41 in 50 let, 32 % oseb starih med 51 in 60 let ter 21 % oseb starih nad 60 let. 

Podatki nadalje razkrivajo, da ima 4 % oseb status »učenec, dijak, študent«, 32 % oseb status 

»zaposlen«, 6 % oseb status »samozaposlen, kmet, pomagajoč družinski član«, 3 % oseb 

status »nezaposlen« in 1 % oseb status »upokojenec«.  

Pridobljeni rezultati tematskega sklopa anketnega vprašalnika kažejo, da je kar 88 % oz. 39 

anketirancev že slišalo za trajnostni razvoj ter da 80 % oz. 35 anketirancev ve, kaj trajnostni 

razvoj pomeni. Ocena trditve »Domača obrt je dejavnost, ki jo povezujemo z občino 

Kočevje« je bila 3,5 pri tretji skupini udeležencev raziskave ter 100-% pri drugi skupini 

udeležencev raziskave. Anketiranci obeh skupin so torej ocenili, da je domača obrt dejavnost, 

ki jo povezujemo z občino Kočevje.  

Na vprašanje »Domača obrt se uvršča med dejavnosti trajnostnega razvoja« so anketiranci 

tretje skupine udeležencev raziskave podali oceno 4,1, medtem ko je odgovor »da« podalo 43 

% anketirancev druge skupine udeležencev raziskave. Anketiranci obeh skupin so ocenili, da 

se domača obrt uvršča med dejavnosti trajnostnega razvoja. 

Vprašanje »Domača obrt ima pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju občine Kočevje« je 

bilo pri tretji skupini udeležencev raziskave ocenjeno s povprečno oceno 3,9, z odgovorom 

»da« pa je odgovorilo 43 % anketirancev druge skupine udeležencev raziskave. Anketiranci 

obeh skupin so ocenili, da ima domača obrt pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju občine 

Kočevje. 

Vprašanje »Domača obrt ima pomembno vlogo pri turistični ponudbi občine Kočevje« je 

tretja skupina udeležencev raziskave ocenila s povprečno oceno 4,3, vsi anketiranci druge 

skupine udeležencev raziskave pa so odgovorili z »da« (100 %). Anketiranci obeh skupin so 

mnenja, da ima domača obrt pomembno vlogo pri turistični ponudbi občine Kočevje. 

Vprašanje »Domača obrt prispeva k razvoju in razpoznavnosti občine Kočevje« je bilo pri 

tretji skupini udeležencev raziskave ocenjeno s povprečno oceno 4,1, vsi anketiranci druge 

skupine udeležencev raziskave pa so odgovorili z »da« (100 %). Anketiranci obeh skupin so 

ocenili, da domača obrt prispeva k razvoju in razpoznavnosti občine Kočevje.  

Zadnje vprašanje »Izdelke domače obrti občine Kočevje bi lahko ponudili kot protokolarna 

darila« je tretja skupina udeležencev raziskave ocenila s povprečno oceno 4,4, medtem ko je 

odgovor »da« podalo 71 % anketirancev druge skupine udeležencev raziskave. Anketiranci 

obeh skupin so ocenili, da bi lahko izdelke domače obrti občine Kočevje ponudili kot 

protokolarna darila.  
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6 PREVERITEV RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ IN UGOTOVITVE 

V magistrski nalogi smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja ter na osnovi ugotovitev 

poskušali podati odgovore.  

6.1 Raziskovalno vprašanje 1: Kako udeleženci v raziskavi razumejo trajnostni 

razvoj? 

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da vse tri skupine udeležencev raziskave v večini poznajo izraz 

trajnostni razvoj in v veliki večini tudi vedo, kaj pomeni. Iz odgovorov na vprašanja raziskave 

je razvidno, da trajnostni razvoj povezujejo s premišljeno uporabo, zelenim bivanjem, 

samooskrbo in ekološkim kmetovanjem ter hkrati razpoznajo trajnostni vidik izdelkov 

domače obrti. Trajnostni razvoj razumejo kot zamisel o razvoju družbe na način, da se 

izognemo nevarnostim osredotočenja na količinski materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih 

virov ter onesnaževanjem okolja. Vsebino trajnostnega koncepta povezujejo z ohranjanjem 

biotske raznovrstnosti in ne nazadnje tudi možnostmi za razvoj vsakega posameznika ali 

skupnosti, če le ne škoduje drugim. Veseli nas, da lahko govorimo o trajnostnih skupnostnih 

praksah, ki so vse bolj prisotne v občini Kočevje ter tudi širšem slovenskem prostoru. Skupna 

točka je povezovanje, v grobem pa gre predvsem za oskrbo z materialnimi in nematerialnimi 

dobrinami, vključno z upravljanjem, oživljanjem prostora ter kulturnega utripa in ohranjanjem 

ter gojenjem tradicionalnih znanj domače obrti oz. rokodelstva. 

6.2 Raziskovalno vprašanje 2: Kakšen pomen udeleženci v raziskavi pripisujejo 

domači obrti? 

Večina udeležencev raziskave meni, da domača obrt pomembno prispeva k razvoju in 

razpoznavnosti občine Kočevje, da je pomemben element turistične ponudbe ter da bi bili 

lahko izdelki domače obrti občine Kočevje protokolarna darila. Torej jim pripisujejo tako 

izvirnost kot kakovost na najvišji ravni. Občina Kočevje že več let zapored nosilce domače 

obrti spodbuja, da kandidirajo na razpisu za Naj spominek Kočevske, saj se zaveda pomena 

tovrstne ponudbe v sklopu turistične ponudbe. Vidijo pomen rokodelstva kot dela narodne 

identitete in kulturne dediščine, a tudi to, da je lahko rokodelstvo dobra poslovna priložnost. 

Dodatne možnosti za razvoj domače obrti kot dopolnilne dejavnosti so na področju turizma na 

kmetijah povezane z naravno, kulturno, etnološko in tehnično dediščino, ekološko pridelavo 

hrane, lesarstvom, čebelarstvom in obnovljivimi viri energije.  
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6.3 Raziskovalno vprašanje 3: Kakšne so interpretacije obstoječih poslovnih praks in 

politik, kot jih podajajo udeleženci v raziskavi? 

Raziskovalno vprašanje smo naslovili na predstavnico Občine Kočevje, ki nam je v intervjuju 

zaupala več poslovnih praks, ki zadevajo domačo obrt oz. nosilce domače obrti. Gre za vrsto 

institucij, ki nudijo pomoč pri ustvarjanju priložnosti, financiranju, svetovanju, izdelavi, 

pakiranju, blagovni znamki in trženju, ter hkrati za celovito zasnovan program sejmov, tržnice 

in drugih prireditev ter dogodkov, ki so edinstvena priložnost za nosilce domače obrti. 

Spodbude za sodelovanje in sodelovanje med deležniki sežejo tudi preko meja občine. 

Osnovo za nadaljnje delo predstavljajo povezovanje, srečanja, delo, sodelovanje in 

vključevanje v mreže rokodelcev. Temeljna praksa na tem področju so aktivnosti, ki nudijo 

različne oblike izobraževanja, saj tako rokodelci pridobijo nova znanja za razvoj izdelkov, 

veščine javnega nastopanja in osebnega komuniciranja, urejanja stojnic, promocije in trženja 

izdelkov. Politika glede domače obrti z vidika trajnostnega razvoja občine Kočevje je 

podrobno opisana v Strategiji razvoja turizma v občini Kočevje do leta 2025, ki govori o 

ustvarjanju kočevske zgodbe in uvaja strateške cilje, ki vključujejo domačo obrt in temeljijo 

na vrednotah trajnostnega razvoja. Strategija razvoja turizma v občini Kočevje se navezuje na 

strateške usmeritve Strategije razvoja Slovenije, sledi namreč trajnostnemu razvoju. To z 

drugimi besedami pomeni, da bo turistična dejavnost v Kočevju ustvarjala ekonomsko 

učinkovitost na podlagi trajnostnega delovanja. S tem strateškim dokumentom so določene 

smernice, ki bodo vodile k ugledu, konkurenčnosti in prepoznavnosti kraja. Osredotočati se je 

treba na priložnosti, na katerih bo temeljila turistična ponudba, ter v sinergiji z vsemi 

deležniki ustvarjati tako finančne kot vsebinske učinke. 
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7 SKLEP 

Magistrska naloga obravnava domačo obrt oz. rokodelstvo v smislu trajnostnega koncepta 

razvoja in turističnega potenciala občine Kočevje. Ugotavljali smo trajnostno naravo 

rokodelskih dejavnosti ter vlogo teh dejavnosti pri ohranjanju poseljenosti podeželja, 

vzdrževanju kulturne pokrajine, trajnostni rabi naravnih virov in kulturni razpoznavnosti 

občine Kočevje. Predstavili smo strateške dokumente, ki vzpostavljajo sistematično 

ohranjanje in razvoj domače obrti in s tem spodbujajo razvojne potenciale občine.  

Že tradicionalno so imele pomembno ekonomsko in socialno vlogo za lokalno prebivalstvo na 

Kočevskem številne razvite domače obrti, vidno vlogo pa je imelo tudi krošnjarstvo, torej 

preprodaja izdelkov domače obrti. Surovine in materiale za izdelovanje predmetov domače 

obrti so rokodelci pridobili iz naravnega okolja ter jih uporabili tako, da so njihovo rabo 

prilagodili vsakdnevnim in ekonomskim potrebam podeželja in primestnih naselij. V zadnjem 

času se po obdobju zamiranja domače obrti ta ponovno vzpostavlja, saj pomeni priložnost za 

dodatni zaslužek oz. preživetje v času gospodarske in socialne krize.  

Domača obrt oz. rokodelstvo skozi čas prikazuje način življenja podeželskega človeka in 

odnos med naravnim in kulturnim okoljem. Rokodelci so od nekdaj znali v svojem bivalnem 

okolju najti ustrezne surovine za posamezne izdelke domače obrti, znali so izkoristiti naravne 

danosti za pridelavo delovnega materiala ter hkrati z naravo ravnati spoštljivo in v sožitju, 

torej trajnostno.  

Trajnostni razvoj povezuje skrb za naravne sisteme s socialnimi izzivi in je gospodarstvo v 

ravnovesju z osnovnim ekološkim sistemom. Cilji trajnostnega razvoja so torej uspešno 

gospodarstvo, kakovost družbenega življenja in ohranjanje okolja. Za zagotavljanje 

trajnostnega razvoja so pomembne tudi vrednote, kot so znanje, družina, socialna pravičnost, 

upoštevanje pravnih norm, etična merila, ohranjanje okolja, mir, zdravje, spoštovanje 

človekovih pravic itd. Trajnostni razvoj je sestavljanka številnih dejanj, ki jih storimo 

posamezniki ali skupnosti, pri čemer so nekatera dejanja preprosta, druga pa zahtevnejša. 

Osnovno poslanstvo različnih institucij, ki delujejo na tem področju in jih (so)financira 

Občina Kočevje, je delo na področjih skupnega pomena za trajnostni razvoj kmetijstva, 

turizma, kulinarike, domače obrti, kulture in drugih povezanih dejavnosti, pa tudi spodbujanje 

sodelovanja podeželske mladine, kmečkih žena in različnih ljubiteljskih ustvarjalcev ter 

zbiralcev. 

Občina Kočevje se zavzema za ohranjanje biotske raznovrstnosti, varovanje okolja in naravne 

ter kulturne dediščine, trajnostni razvoj občine, trajnostno proizvodnjo in trajnostno potrošnjo. 

Širši javnosti poskuša približati koncept trajnostnega razvoja in pomen ekologije, zelenega 

turizma in ekološkega načina pridelovanja hrane. S tem namenom vzdržuje izobraževalne in 
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doživljajske programe za posameznike in skupine ter organizira tržnico, sejme, prireditve in 

druge dogodke, kjer se vsebine smiselno prepletajo. Umetnostne in domače obrti so namreč 

sestavni del dediščine in ohranjajo bogato tradicijo ter krepijo narodovo identiteto. 
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 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA 2. SKUPINO UDELEŽENCEV RAZISKAVE IN 

ANALIZA PRIDOBLJENIH PODATKOV 

Kratko ime ankete: vnosi na roke  

Dolgo ime ankete: Pomen domače obrti za trajnostni razvoj v občini Kočevje  

Število vprašanj: 13  

Anketa je zaključena.  

 

Sem Irma Majerle, študentka magistrskega študija na Fakulteti za management, in Vas prosim 

za pomoč pri izdelavi magistrske naloge z naslovom »Pomen domače obrti za trajnostni 

razvoj v občini Kočevje«. Cilj moje raziskave je oblikovati izsledke o pomenu domače obrti 

za trajnostni razvoj občine Kočevje. Prosim, če si vzamete nekaj minut in pričnete z 

izpolnjevanjem ankete.  

 

BLOK (1)  ( Demografija )    

1. XSPOL - Spol:  

 

 Moški  

 Ženski  

 

BLOK (1)  ( Demografija )    

2. XSTAR3ac7 - V katero starostno kategorijo spadate?  

 

 do 20 let  

 21 do 30 let  

 31 do 40 let  

 41 do 50 let  

 51 do 60 let  

 nad 61 let   

 

BLOK (1)  ( Demografija )    

3. XDS3a7 - Vaš zaposlitveni status?   

 

 učenec, dijak, študent  

 zaposlen  

 samozaposlen, kmet, pomagajoč družinski član  

 nezaposlen  

 upokojenec  

 drugo  

 

Pomen domače obrti za trajnostni razvoj v občini Kočevje 
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BLOK (1)  ( Demografija )    

4. XDS3a72 - Koliko časa že delujete kot nosilec domače obrti v občini Kočevje?  

 

 do 2 leti  

 od 2 do 5 let  

 od 5 do 10 let  

 nad 10 let  

 

BLOK (2)  ( Vsebina )    

5. XDS3a71 - Ali ste že slišali za trajnostni razvoj?  

 

 da  

 ne  

 ne vem  

 drugo  

 

BLOK (2)  ( Vsebina )    

6. XDS3a712 - Ali veste kaj trajnostni razvoj pomeni?  

 

 da  

 ne   

 drugo  

 

BLOK (2)  ( Vsebina )    

7. XDS3a7123 - Ali je po vašem mnenju domača obrt dejavnost, ki jo povezujemo z občino 

Kočevje?  

 

 da  

 ne   

 ne vem  

 drugo  

 

BLOK (2)  ( Vsebina )    

8. XDS3a7122 - Ali menite, da se domača obrt uvršča med dejavnosti trajnostnega razvoja?  

 

 da  

 ne   

 ne vem  

 drugo  

 

BLOK (2)  ( Vsebina )    

9. XDS3a7121 - Menite, da ima domača obrt pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju?  

 

 da  

 ne   

 ne vem  

 drugo  
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BLOK (2)  ( Vsebina )    

10. XDS3a71211 - Kateri so po vašem mnenju konkretni prispevki domače obrti k 

trajnostnemu razvoju?  

 

 Drugo:  

 

BLOK (2)  ( Vsebina )    

11. XDS3a71212 - Menite, da ima domača obrt pomembno vlogo pri turistični ponudbi 

občine Kočevje?  

 

 da  

 ne   

 ne vem  

 drugo  

 

BLOK (2)  ( Vsebina )    

12. XDS3a712121 - Ali po vašem mnenju domača obrt prispeva k razvoju in razpoznavnosti 

občine Kočevje?  

 

 da  

 ne   

 ne vem  

 drugo  

 

BLOK (2)  ( Vsebina )    

13. XDS3a7121211 - Ali bi po vašem mnenju izdelke domače obrti občine Kočevje lahko 

ponudili kot protokolarna darila?  

 

 da  

 ne   

 ne vem  

 drugo  
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ANALIZA - Sumarnik    

 

XSPOL   Spol: 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (Moški) 5 56% 56% 56% 

     2 (Ženski) 4 44% 44% 100% 

Veljavni   Skupaj 9 100% 100%    

 

XSTAR3a

c7 
  V katero starostno kategorijo spadate? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (do 20 let) 1 11% 11% 11% 

     2 (21 do 30 let) 2 22% 22% 33% 

     3 (31 do 40 let) 0 0% 0% 33% 

     4 (41 do 50 let) 4 44% 44% 78% 

     5 (51 do 60 let) 2 22% 22% 100% 

     6 (nad 61 let ) 0 0% 0% 100% 

Veljavni   Skupaj 9 100% 100%    

 

XDS3a7   Vaš zaposlitveni status?  

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (učenec, dijak, študent) 2 22% 22% 22% 

     2 (zaposlen) 3 33% 33% 56% 

     3 (samozaposlen, kmet, pomagajoč družinski član) 2 22% 22% 78% 

     4 (nezaposlen) 1 11% 11% 89% 

     5 (upokojenec) 1 11% 11% 100% 

     6 (drugo) 0 0% 0% 100% 

Veljavni   Skupaj 9 100% 100%    
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XDS3a72   Koliko časa že delujete kot nosilec domače obrti v občini Kočevje? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (do 2 leti) 3 33% 50% 50% 

     2 (od 2 do 5 let) 2 22% 33% 83% 

     3 (od 5 do 10 let) 1 11% 17% 100% 

     4 (nad 10 let) 0 0% 0% 100% 

Veljavni   Skupaj 6 67% 100%    

 

XDS3a71   Ali ste že slišali za trajnostni razvoj? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (da) 7 78% 78% 78% 

     2 (ne) 2 22% 22% 100% 

     3 (ne vem) 0 0% 0% 100% 

     4 (drugo) 0 0% 0% 100% 

Veljavni   Skupaj 9 100% 100%    

 

XDS3a712   Ali veste kaj trajnostni razvoj pomeni? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (da) 5 56% 56% 56% 

     2 (ne ) 2 22% 22% 78% 

     3 (drugo) 2 22% 22% 100% 

Veljavni   Skupaj 9 100% 100%    
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XDS3a712

3 
  Ali je po vašem mnenju domača obrt dejavnost, ki jo povezujemo z občino Kočevje? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (da) 7 78% 100% 100% 

     2 (ne ) 0 0% 0% 100% 

     3 (ne vem) 0 0% 0% 100% 

     4 (drugo) 0 0% 0% 100% 

Veljavni   Skupaj 7 78% 100%    

 

XDS3a712

2 
  Ali menite, da se domača obrt uvršča med dejavnosti trajnostnega razvoja? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (da) 3 33% 43% 43% 

     2 (ne ) 1 11% 14% 57% 

     3 (ne vem) 3 33% 43% 100% 

     4 (drugo) 0 0% 0% 100% 

Veljavni   Skupaj 7 78% 100%    

      

XDS3a712

1 
  Menite, da ima domača obrt pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (da) 3 33% 43% 43% 

     2 (ne ) 1 11% 14% 57% 

     3 (ne vem) 2 22% 29% 86% 

     4 (drugo) 1 11% 14% 100% 

Veljavni   Skupaj 7 78% 100%    
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XDS3a712

11 
  Kateri so po vašem mnenju konkretni prispevki domače obrti k trajnostnemu razvoju? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (Drugo:) 7 78% 100% 100% 

Veljavni   Skupaj 7 78% 100%    

 

XDS3a712

11_1_text 
  XDS3a71211 (Drugo: ) 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     izkoristek naravnih virov na pameten način 1 11% 14% 14% 

   
  prodaja domačih ekoloških izdelkov, uporaba teh 

izdelkov - trajnostno sonaravno kmetovanje 
1 11% 14% 29% 

     ne znam odgovoriti 1 11% 14% 43% 

     ne vem 2 22% 29% 71% 

   
  ohranjanje poseljenosti podeželja, priložnost za 

mlade, pametna raba dobrin 
1 11% 14% 86% 

     ni 1 11% 14% 100% 

Veljavni   Skupaj 7 78% 100%    

 

XDS3a712

12 
  Menite, da ima domača obrt pomembno vlogo pri turistični ponudbi občine Kočevje? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (da) 7 78% 100% 100% 

     2 (ne ) 0 0% 0% 100% 

     3 (ne vem) 0 0% 0% 100% 

     4 (drugo) 0 0% 0% 100% 

Veljavni   Skupaj 7 78% 100%    
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XDS3a712

121 
  Ali po vašem mnenju domača obrt prispeva k razvoju in razpoznavnosti občine Kočevje? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (da) 7 78% 100% 100% 

     2 (ne ) 0 0% 0% 100% 

     3 (ne vem) 0 0% 0% 100% 

     4 (drugo) 0 0% 0% 100% 

Veljavni   Skupaj 7 78% 100%    

 

XDS3a712   Ali bi po vašem mnenju izdelke domače obrti občine Kočevje lahko ponudili kot protokolarna darila? 

1211  

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (da) 5 56% 71% 71% 

     2 (ne ) 0 0% 0% 71% 

     3 (ne vem) 2 22% 29% 100% 

     4 (drugo) 0 0% 0% 100% 

Veljavni   Skupaj 7 78% 100%    
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA 3. SKUPINO UDELEŽENCEV RAZISKAVE 

 

 

Kratko ime ankete: Irma 

 

 

Dolgo ime ankete: Pomen domače obrti za trajnostni razvoj v občini Kočevje 

 

 

Število vprašanj: 7 

 

 

Anketa je zaključena. 

 

 

Aktivna od: 11.03.2018 Aktivna do: 12.04.2018 
 

 

Sem Irma Majerle, študentka magistrskega študija na Fakulteti za management, in Vas prosim za 

pomoč pri izdelavi magistrske naloge z naslovom »Pomen domače obrti za trajnostni razvoj v občini 

Kočevje«. Cilj moje raziskave je oblikovati izsledke o pomenu domače obrti za trajnostni razvoj 

občine Kočevje. Prosim, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z 

izpolnjevanjem ankete.  

 

 

BLOK (1)  ( Demografija )    

1. XSPOL - Spol:  

 

 Moški  

 Ženski  

 

BLOK (1)  ( Demografija )    

2. XSTAR3ac7 - V katero starostno kategorijo spadate?  

 

 do 20 let  

 21 do 30 let  

 31 do 40 let  

 41 do 50 let  

 51 do 60 let  

 nad 61 let   

 

BLOK (1)  ( Demografija )    

3. XDS3a7 - Vaš zaposlitveni status?   

 

 učenec, dijak, študent  

 zaposlen  

 samozaposlen, kmet, pomagajoč družinski član  

 nezaposlen  

 upokojenec  

 drugo  

 

 

 

 Pomen domače obrti za trajnostni razvoj v občini Kočevje 
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BLOK (2)  ( Vsebina )    

4. XDS3a71 - Ali ste že slišali za trajnostni razvoj?  

 

 da  

 

 ne  

 ne vem  

 drugo  

 

 

BLOK (2)  ( Vsebina )    

5. XDS3a712 - Ali veste kaj trajnostni razvoj pomeni?  

 

 da  

 ne   

 drugo  

 

BLOK (2)  ( Vsebina )    

6. Q2 - Prosim ocenite, v kolikšni meri se strinjate, z navedenimi trditvami.  

 

 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

Domača obrt je dejavnost, ki jo povezujemo z 

občino Kočevje.      

Domača obrt se uvršča med dejavnosti 

trajnostnega razvoja.       

Domača obrt ima pomembno vlogo pri 

trajnostnem razvoju občine Kočevje.       

Domača obrt ima pomembno vlogo pri turistični 

ponudbi občine Kočevje.       

Domača obrt prispeva k razvoju in 

razpoznavnosti občine Kočevje.       

Izdelke domače obrti občine Kočevje bi lahko 

ponudili kot protokolarna darila.       

 

 

BLOK (2)  ( Vsebina )    

7. XDS3a7121 - Kateri so po vašem mnenju konkretni prispevki domače obrti k trajnostnemu razvoju?   

Možnih je več odgovorov  

 

 ekološka uporaba naravnih virov  

 izraba obnovljivih virov  

 zmanjšanje količine odpadnega materiala lokalne industrije  

 prenos znanj starejših generacij na mlade  

 socialni vidik prispevka domače obrti (dodatni zaslužek, zaposlitev...)  

 razvoj občine  

 razpoznavnost občine, regije  

 Drugo:  
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PROŠNJA ZA INTERVJU S PREDSTAVNIKI OBČINE KOČEVJE 

 

Spoštovani,  

 

Sem Irma Majerle, študentka magistrskega študija na Fakulteti za managment in z Vami bi 

želela narediti intervju, ki bi trajal približno eno uro. Za pomoč Vas prosim, ker Vas zaradi 

Vaših strokovnih znanj in izkušenj prepoznavam kot pomembnega sogovornika.  

 

Namen magistrske naloge, z naslovom »Pomen domače obrti za trajnostni razvoj v občini 

Kočevje«, je na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje literature opisati in z 

raziskavo proučiti pomen domače obrti ter podati vpogled v trajnostni razvoj izbrane občine s 

poudarkom na pomenu, ki ga ima na razvoj domača obrt. Raziskava bo zasnovana na 

kvalitativen način, pri njeni izvedbi bomo uporabili več različnih raziskovalnih metod, ki se 

bodo med seboj dopolnjevale. V empiričnem delu bomo analizirali ključne koncepte, pomen 

in vlogo, ki jih intervjuvanci pripisujejo domači obrti v sodobnem trajnostnem razvoju. 

Izvedli bomo polstrukturirane intervjuje,  zaradi zagotovitve kakovosti in kredibilnosti 

kvalitativne raziskave bomo uporabili načelo triangulacije – intervjujev s tremi različnimi 

skupinami udeležencev. Pri pripravi, izvedbi in hrambi intervjujev bodo upoštevane vse 

strokovne zahteve. Intervjuji bodo transkribirani, pravilno označeni in arhivirani ter ohranjeni 

po skupinah udeležencev. Cilj intervjuja ter celotne raziskave je oblikovati izsledke o pomenu 

domače obrti za trajnostni razvoj občine Kočevje. V kolikor želite Vam lahko ugotovitve 

magistrskega dela posredujem v vednost. V prilogi Vam pošiljam okvirna vprašanja in se 

Vam za sodelovanje v naprej zahvaljujem. 

S spoštovanjem,   

Irma Majerle 

 

Okvirna vprašanja: 

1. Kako bi na čim enostavnejši način opisali kaj je trajnostni razvoj? 

2. Kako bi v koncept trajnostnega razvoja umestili domačo obrt?  

3. Na kakšen način po vašem mnenju domača obrt prispeva k trajnostnemu razvoju?  

4. Kakšen je po vašem mnenju pomen domače obrti v občini Kočevje?   

5. Katere konkretne primere bi lahko navedli kot prispevek domače obrti k trajnostnemu 

razvoju?  

6. Ste katerega spodbudili tudi osebno? 

7. Kaj po vašem mnenju lahko domača obrt pomeni za razvoj in razpoznavnost občine?  

8. Kakšne so obstoječe poslovne prakse in politike glede spodbujanja domače obrti v 

povezavi s trajnostnim razvojem občine?  

9. Kakšen je pomen domače obrti v kontekstu turističnega razvoja občine?  

10. Kakšen potencial imajo izdelki domače obrti naše občine, ki so precej razpoznavni, kot 

protokolarna darila? 

11. Kakšne rešitve lahko po vašem mnenju ponudi domača obrt za  blažitev gospodarske in 

socialne krize? 

12. Na kakšen način je po vašem mnenju mogoče spodbuditi potenciale domače obrti? 
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TRANSKRIBIRAN INTERVJU S PREDSTAVNICO 1. SKUPINE UDELEŽENCEV 

RAZISKAVE 

»Lepo pozdravljeni, najprej bi vas vprašala, kako vidite trajnostni razvoj, čim bolj preprosto, 

kako ga razumete?« 

»Vse kar dela občina, vsi projekti, ki jih izvajamo in tudi spodbujanje podjetništva, domače 

obrti, je dolgoročno naravnano. Vse ukrepe delamo tako, da nimajo samo kratkoročnih 

učinkov, ampak dolgoročne in seveda v povezavi z ohranjanjem narave. V zadnjem času 

dajemo velik poudarek temu vidiku, tudi pri javni naročilih, tj. zeleno javno naročanje, kar 

nas že zakonsko obvezuje, ampak seveda v povezi z gospodarstvom, in predvsem turizmom, 

ki je veja gospodarstva, se trajnostno usmerjamo tako, da delujemo na dolgi rok, kar se je 

izkazalo za pravilno že v prejšnjem mandatu župana, v tem se pa kaže še bolj za pravilno, pri 

pridobivanju investitorjev, ki vlagajo v tehnologijo, ki ne onesnažuje okolja – kar je naš 

glavni namen.« 

»Kako bi v trajnostni razvoj umestili domačo obrt?« 

»Razvoj domače obrti spremljamo že dolga leta, jaz osebno še iz časov, ko sem službovala na 

Centru za razvoj in promocijo turizma – to je predhodnik današnjega Zavoda za kulturo. 

Takrat sem se neposredno srečevala z obrtniki, izdelovalci drobnih predmetov domače obrti, 

predvsem čebelarji, in jim pomagala pri trženju njihovih izdelkov. Tako da osebno poznam en 

segment izdelkov domače obrti, v zadnjih letih se je razvilo še mnogo drugih, unikatnih 

ročnih izdelkov, raznih okraskov, razvoj gre v drugo, bolj moderno smer, ker se z 

izdelovanjem izdelkov domače obrti ukvarjajo tudi mladi. To je dobrodošlo, za njih je to 

dodaten zaslužek ali pa osnoven zaslužek, odvisno od statusa, so pa izredno pomembni tako v 

turističnem smislu, ker gre za popestritev turistične ponudbe, kar opažamo na sejmih, tržnici, 

veliko teh izdelkov se uporabi v namene promocije občine, tudi kot protokolarna darila. 

Razvoj gre v tej smeri, imamo skoraj petnajst let že razpise za Naj spominek Kočevske. Na ta 

način vzpodbujamo trženje, pomagamo pri trženju in odkupujemo izdelke. Pomembna je 

motivacija ljudi, če vidijo, da jim stojiš ob strani, jim pomagaš pri trženju, pri promociji, 

imajo večji zalet. In tako eden z drugim delijo izkušnje, tudi glede registracije, ki je bila 

včasih problem, saj izdelovalci niso vedeli kaj in kako, zdaj je to veliko enostavneje - imajo 

podporo, svetovanje na zadrugi, ne smemo pozabiti tudi na Podjetniški inkubator Kočevje 

(PIK) in Razvojni center Kočevje (RC Kočevje). Ti dve inštituciji sofinancira občina, nudita 

pa svetovanje potencialnim podjetnikom, takim in drugačnim brez razlik, gre za svetovanje, 

oblikovanje blagovne znamke in/ali trženje, nudenje prostorov. Občina namreč tem 

proizvajalcem neposredno ne more pomagati, razen če imajo s.p., pomaga pa z različnimi 

ukrepi in sofinanciranjem določen inštitucij, ki nudijo pomoč. Za razvoj podjetništva se 

nameni vsako leto vsaj 150.000 €, izdatno pa se financira  tudi navedene inštitucije.« 

»Nimam občutka, za kakšen znesek torej gre v celoti, kako se razdeli?« 
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»Denarja vedno zmanjka, vedno sledimo interesom na terenu, ponovimo razpis, dodamo 

sredstva, naredimo analizo. V primerjavi z obdobjem pred štirimi leti, ko za te dejavnosti ni 

bilo namenjenega nič denarja, je zdaj to veliko. Vsak, ki se prijavi lahko pridobi do 5.000 €, 

ampak za nekoga to pomeni veliko. Interes je vsako leto večji.« 

»Ali se morda na letni ravni usmerjate na določeno skupino izdelkov?« 

»Ne. Pri Naj spominku se usmerja, letos je tema dediščina v gozdu, pri gospodarstvu pa ne 

moremo biti tako selektivni, gre predvsem za to, da imajo določeno prednost 

novoustanovljena, mlajša podjetja in tisti, ki dodatno zaposljujejo. Prednost imajo tisti, ki 

iščejo začetno investicijo, ki šele začenjajo. Sama sem vodila nekaj razpisov in lahko rečem, 

da ljudem veliko pomeni, da dobijo denar za osnovna sredstva, saj je težko začeti. Veliko 

denarja se namenja za samozaposlovanje, npr. leto dni pomagamo s sredstvi ob ustanovitvi 

s.p. Pojavlja se potreba na terenu in občina se odziva na ta način.« 

»Vidi se razmah tega in razpoznavnost, tržnica je oživela, v lokalnem časopisu, vedno nove 

ideje , mladi ljudje…« 

»Vidi se, da se miselnost spreminja, včasih je veljalo, da se nič ne izplača… Zdaj je nekoliko 

drugače, ljudje gledajo drugače na stvar, predvsem mlajše generacije. Kljub temu, da je veliko 

mladih odšlo, se odselilo iz občine, se miselnost razvija in se bo z gospodarskim razvojem še 

naprej razvijala v to smer.« 

»Kakšen je po vašem mnenju pomen domače obrti za občino Kočevje?« 

»Izreden, ker gre za ohranjanje tradicije, moramo povedati, da ob spodbujanju domače obrti 

se navezujemo na tradicionalnost, na zgodovino. Nimamo sicer zelo močne tradicije, 

lokalnega patriotizma, generacije, ki so to gojile so odnehale, tako, da je izredno pomembna 

lokalna pripadnost, ki se kaže tudi v domači obrti. Težiti mora k sodobnosti, da je privlačna. 

Prepletanje tradicije in sodobnosti je tisto kar spodbujamo. Ima velik pomen, glede na 

zgodovino. Raziskovalci zgodovine odkrivajo vedno nova dejstva, ki jih skušamo razširiti 

med ljudi in s tem spodbuditi in dati širši vpogled, da najdejo izdelek, ki bi bil primeren in bi 

zadostil pogojem in okolju. Včasih se o kočevskih Nemcih ni govorilo, kot da to ni naša 

zgodovina, vendar je del zgodovine in morate vedeti, da so potomci kočevskih Nemcev 

pogosti in dobri gosti na tem območju. Potrebno je preplesti zgodbe in zgodovino, tradicijo in 

sodobnost, kar se kaže pri izdelkih iz lesa in oblikovanju lesa, kjer imamo sodoben način 

izdelave z navezavo na zgodovino.« 

»V knjižnici je veliko razstav, dogodkov, pred časom je bila zanimiva razstava sodobnega 

nakita iz lesa…zanimivo, kaj vse je možno narediti iz lesa…« 

»Mene vedno znova preseneti, na božičnem in novoletnem sejmu ter drugje, koliko novih 

izdelkov in mladih ljudi se pojavlja, poleg teh stalnih, »starih« izdelovalcev – sledim gospodu 
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Janku Marinču, pletarju. Je klasik v obrti a vsako leto prikaže nove izdelke, oblikovane 

sodobno a še vedno iz istega materiala, lesa…to je tisto kar je smiselno, nekateri bodo ostali 

pri tradicionalni izdelavi, ker tako čutijo, a vse več je teh, kot npr. gospod Matija Kobola, ki 

rezlja medvedke in hkrati pripoveduje zgodbe. Z veseljem ga vzamem seboj na kateri koli 

dogodek saj pritegne ogromno ljudi, je deležen velike pozornosti. Izdeluje izdelke iz lesa, iz 

ostankov, odpadkov pa izdela majhne predmete, na hitro, kar podari tistim, ki ga opazujejo. Je 

»jezikav« in zanimiv ter pritegne ljudi k nakupu, kjlub temu da izdelki niso poceni. Ima dva 

sina in eden nadaljuje družinsko obrt. G. Kobola ima tudi brata, ki se ukvarja z domačo obrtjo 

ter je bil že nekajkrat uspešen na izboru za Naj spominek…z drobnimi leseni izdelki (npr. 

leseni srček, ki piska in je hkrati obesek).« 

»Izpostavili ste že Kobola in Marinča…se kaj predstavita na festivalih, dogodkih, 

prireditvah…?« 

»Oba na vseh večjih lokalnih prireditvah in tudi v Ljubljani kjer predvsem sodelujeta z 

Zavodom za turizem, tudi v tujino v pobratene občine npr. Rab in Špital se odpravita…v 

bistvu gresta tja zaradi prodaje a hkrati prikaza izdelave in naredita krasno promocijo. Je pa 

»najlažje« vzeti njiju…saj vzameta material s seboj in tam delata. Nazadnje smo imeli 

Marinča na prireditvi Rad te imam kočevska…to je prireditev usmerjena na osnovnošolce, ki 

poteka že nekaj let, spoznava jih z zgodovino,  kulturo, itd. Otroke učimo na malce drugačen 

način – to je eden od projektov ki spodbuja lokalno samozavest, da si lahko ponosen, da si 

Kočevec. Pravzaprav se vse prepleta, ni le domača obrt, je kultura, gospodarstvo, mala obrt, 

eno z drugim živi ter črpa ideje in navdih, vse se prepleta.« 

»So tudi ljudje, ki ohranjajo domačo obrt zase za svojo družino, potomce, ne izdelujejo za 

prodajo.« 

»Ja tudi taki so…podeželske žene imajo tudi veliko izdelko, v šoli se spodbuja izdelovanje 

ročnih izdelkov.« 

»Ali ste katerega od projektov spodbudili osebno vi?« 

»Izdelovalski dan je predstavitev domače obrt, izdelovanja, občine, ljudi, zgodb,  ki so za temi 

izdelki…in seveda Zavod za turizem preplete vse to v celostno zgodbo, kadar gre za sejemske 

nastope je to kompleksnejša organizacija. Imamo kar nekaj institucij na tem področju. Zavod 

za ohranjanje kulturne dediščine Koprivnik in gospod Matko, na področju Kočevskega 

roga…izjemno veliko je naredil na tem področju. So posamezniki, imamo zbiratelje, ki 

delujejo individualno. Moram omeniti Mihaela Petroviča mlajšega, brez njega pa nič ne teče.« 

»Sem ga videla na tv, koliko mladih naravnanih podjetniško, ideje sežejo dlje od jutri…In to 

je treba vzpodbujat preko inštitucij…« 
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»Tukaj moramo narediti korak naprej, da privabimo ljudi, da pridejo na manjše in večje 

prireditve…če gledam tipični primer Poletni večeri, ko rečejo konec v petih minutah ljudje 

odidejo…ni medsebojnega druženja, povezovanja, na tem je treba delati. 

Tržnica je lep primer povezovanja, ljudje se tam počutijo kot doma…ne pridejo le po 

nakupih, pridejo zaradi druženja in povezovanja…ali samo na klepet. Tržnica je vsako sredo 

in soboto. Delamo pa na projektu trženje lokalnih proizvodov – kjer gre za uporabnike in 

proizvajalce domače hrane. Medsebojno povezovanje in trženje v javnih zavodih , občina bo  

poskušala v sklopu projekta uredit prodajalno lokalnih izdelkov kar pa ne pomeni samo 

izdelkov kot so prehrambeni izdelki, sir ipd. ampak tudi za domačo obrt…preuredili bomo 

prostor stare pekarne, na Ljubljanski 5.« 

»Kaj podobnega je že bilo…?« 

»Ja, zadruga je imela. Zdaj potekata dva projekta preko zadruge, kar je edino smiselno saj 

sodeluje z lokalnimi pridelovalci, občina tu pomaga s finančnimi sredstvi. Partner pri projektu 

smo v primeru, da smo lastnik objektov, kjer se izvajajo dejavnosti. Bolj se nagibamo k temu 

da so partnerji zavodi, zadruge, da so del tega življenja in, da na ta način dobijo reference za 

nove razpise. Je pa treba vedeti, da je pod vprašajem tudi zmogljivost občine, premalo je 

zaposlenih, projekti so zahtevni, vsako leto bolj.«  

»Ali je smiselno, da peljete podobne projekte kot zadruga?« 

»Ne, saj tukaj gre za sodelovanje , predstavljamo se skupaj, upravlja ga zadruga, prevzame 

»mehki« del, ki se nanaša na izobraževanje in podobno, občina da investicijo. Kadar se delajo 

taki projekti, vse potencialne bodoče uporabnike, deležnike, povabimo k sodelovanju, da 

slišimo kakšne so njihove možnosti, ideje….jih z veseljem vključimo. Problem je zalaganje 

sredstev (za izvedbo projekta), šele ob zaključku dobiš povračilo (čez leto dni, npr.) To je 

težava in tukaj vskoči občina.« 

»Kakšen je pomen domače obrti v kontekstu turističnega razvoja?« 

»Sva nekaj že prej povedali - ima izredno velik pomen, poudarjamo pomen pomoči pri trženju 

in oblikovanju skupne blagovne znamke…da bo lažje izdelovalcem, da pokrijejo začetne 

stroške. Njihova je ideja, izdelek, samo pakiranje in prodaja pa je v domeni zavoda.« 

»Na začetku sva tudi že omenili, da bi bili lahko izdelki namenjeni protokolarnim 

darilom…ali imajo potencial?« 

»Nekateri da. Ko imamo natečaj za Naj izdelek  komisija da pripombe na izdelek v smislu, da 

bi bil izdelek kompleten kar se tiče izdelave, zgodbe in embalaže, ki je izredno pomembna, 

tako, da dajo nasvete v tej smeri. Kako naredit celo zgodbo, izdelek, ki se trži mora imeti v 
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ozadju zgodbo, saj ljudje kupujejo zgodbo in ne le izdelek. Zgodba mora imeti povezavo na 

lokalno zgodovino, to vzpodbujamo, hkrati je to promocija in omogoča lažje trženje.« 

»To prepriča tudi nas ko gremo v drug kraj…« 

»Seveda, vživimo se, ko smo sami v vlogi turista.« 

»Še eno gospodarsko vprašanje….ali lahko domača obrt ublaži gospodarske in socialne 

razmere pri nas?« 

»Vlagatelji ki prihajajo, npr. elektro industrija, bo vplivala na razmišljanje ljudi, gospodarsko 

rast, novi ljudje prinašajo drugo miselnost, odprtost. Bila je zelo zaprta miselnost, na nas je 

pozabila Ljubljana in na nas smo pozabili tudi mi sami. To vpliva na razmišljanje predvsem 

mlajše generacije, to je potrebno poudarit, bolj izobražene. Visoko izobraženih kadrov v 

Kočevju ni med brezposelnimi, razen redkih izjem. Vsi dobijo delo. Po eni strani seveda 

razvoj domače obrti, da se splača nekaj doma počet bolje kot gledati televizijo.  bodisi zaradi 

lastnega veselja ki posledično lahko pomeni nek zaslužek. Pri domači  obrti je tako, da ni 

obvezno imeti s.p., lahko pamaga zadruga pri prodaji. Mislim, da se je pokazalo v zadnjih treh 

letih, da je velik napredek, na področju domače obrti, lokalnih proizvajalcev. Se splača in se 

da preživet. Pred leti sem imela primer čebelarja, ki je poleg službe delal s čebelami. Toliko 

smo ga spodbujali, toliko je vložil v razvoj, da je kasneje pustil službo in se posvetil samo 

čebelarstvu. Delaš sicer 24 ur na dan a se da preživeti. Še posebej spodbujamo razvoj obrti v 

povezavi z lesom, takih ali drugačnih izdelkov. 

Na Festivalu lesa je vsako leto velik napredek, pri izobraževanju, promociji, sodelovanje na  

natečajih tudi svetovnega merila. Vpis v srednjo lesarsko šolo se je v zadnjih letih povečal, 

nekaj zaslug gre sigurno promociji. Delavnice so na voljo vsem, ki jih zanima les. To so tiste 

stvari, ki premikajo zadevo. Imaš idejo greš na PIK in ti pomagajo. Ročne spretnosti, volja, 

ideja…« 

»Zadnje vprašanje, kako je mogoče spodbuditi potenciale?« 

»Naravni, kulturni, zgodovinski potenciali – jih znate prepoznat. S stališča občine, finančna 

vzpodbuda po različnih kanalih, vpeljevanje novih programom prek zavodov, ki ljudi 

izobražujejo in usposabljajo ter tržijo. Pa seveda v širjenju pozitivnega vzdušja, razmišljanja, 

kar je najpomembnejše. Če ljudeje vidijo, da se razvija, spreminja, dogaja, da se splača imajo 

voljo, da pristopijo oz. da začnejo. Pot je potem nekoliko lažja, so ustaljene poti prek PIK in 

občine in drugi programi za razvoj podjetništva, kar zajema tudi domačo obrt.« 

»Kadri so iz vaše občine?« 
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»Ja, domačini. Moraš bit povezan s terenom, moraš poznat ljudi in razmere. Gre za 

neposreden človeški stik. Gre za zaupanje in šele nato sodelovanje. Lažje je če si lokalec. 

Včasih je veljalo, da se posle sklepa v gostilni…mora biti osebna vez, poznanstvo.« 

»Sodelujete z občino Ribnica, prevzamete kakšno idejo, se zgledujete po njih, saj so zelo 

prodorni?« 

»Ja, pri njih se vse splača…tradicija krošnjarstva in domače obrti je tam doma, mentaliteta 

ljudi je drugačna. Sodelovanje je bolj skopo, vedno smo si bili konkurenca. RC Kočevje 

Ribnica je povezovalni element. Odvisno je od projektov. Več pa sodelujemo z občinami 

Kostel Osilnica, Novo mesto, Črnomelj…Ribnica se ne vključuje veliko, razen rokodelskega 

centra.  

Razlike je opaziti tudi pri izdelkih, v Ribnici je večinoma klasična suha roba, v Kočevju pa se 

izdelek razvija, modernizira, gre korak naprej. To je razlika. Ribnica nima prekinjene tradicije 

in je bolj razpoznavna. Zgodovinsko je treba razumet, da se je vse začelo s krošnjarskih 

patentom potem pa so kočevski Nemci iz suhorobarstva prešli v kočevsko krošnjarstvo torej 

preprodajo izdelkov. Ker niso izdelkov izdelovali doma ampak so jih kupovali ter prodajali. 

Medtem pa so Ribničani izdelke izdelovali doma, prodajali pa po svetu. Ostajali so navezani 

na dom. V tem poslu so bile cele družine. Medtem se je v Kočevju vse skupaj razvijalo v 

nekoliko drugačni smeri. Ni šlo za izdelovanje amapak za prodajo. 

Vedno sem verjela, da je stvari možno premakniti na bolje in se premikajo na bolje. Povezati 

je treba potrebe politike in lokalnega okolja.« 

»Zahvaljujem se vam za pogovor in vrsto zanimivih informacij.« 
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