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UVOD 

 

Turizem je ena najhitreje rastočih, razvijajočih se in dinamičnih gospodarskih panog v svetu. 

Pojavlja in razvija se v številnih vrstah in oblikah z namenom, da bi zadovoljil potrebe vseh 

oblik turističnega povpraševanja, vsem različnim profilom turistov in obiskovalcev. Po 

navedbah Svetovne turistične organizacije (angl. United Nations World Tourism Organisation, 

v nadaljevanju UNWTO) (2015, str. 2) je kljub številnim dejavnikom, ki upočasnjujejo 

napredek (npr. terorizem), v prihodnjih letih še vedno pričakovati konstantno letno rast. Zaradi 

hitre rasti in sprememb v turizmu se pojavlja potreba po novih, drugačnih, alternativnih, bolj 

specifičnih proizvodih, kar posledično pomeni vedno večje število novih destinacij z 

diverzificirano ponudbo, ki v večini temelji na naravnem okolju (Daniloska & Hadzi Naumova-

Mihajlovska, 2015, str. 308). 

 

Ena izmed vrst turizma, ki temeljijo na naravnem okolju je podeželski turizem (angl. rural 

tourism). Potreba po podeželskem turizmu se je v Evropi pojavila zaradi visoke stopnje 

urbanizacije in industrializacije, k hitrem razvoju in dostopnosti podeželja pa je med drugim 

pripomoglo izboljšanje transportnih pogojev. Prebivalci urbanih naselij so tako začeli 

povpraševati po »drugačnih« turističnih proizvodih in doživetjih na podeželju (UNWTO, 2004, 

str. 9). Toda podeželje je z vidika ekonomskega, družbenega in ekološkega okolja občutljiv 

sistem, zato je potrebno pri načrtovanju razvoja turizma upoštevati vse elemente in deležnike 

ter uveljaviti načela trajnostnega razvoja. Nepremišljeno in neprimerno načrtovanje ima lahko 

negativne in škodljive vplive na podeželje (UNWTO, 2004, str. 10). Ravno zato v destinaciji 

uspešen destinacijski management igra pomembno vlogo pri uravnavanju vplivov turizma na 

okolje. Namen destinacijskega managementa je namreč koordinacija posameznih elementov 

oziroma deležnikov v destinaciji s strateškim pristopom, ki povezuje vse te elemente v 

zaokroženo celoto in s tem poveča učinkovitost poslovanja, promocije in drugih investicij v 

turizem v destinaciji (UNWTO, 2007, str. 4).  

 

V Sloveniji ima podeželje zaradi neugodnih, a pestrih naravnih razmer značilnosti razpršene 

poselitve in s tem velikega števila majhnih naselij. Zaradi teh značilnosti ima visoko stopnjo 

naravne biodiverzitete in kulturne raznolikosti. Takšne značilnosti, ki so sicer neugodne za 

razvoj številnih gospodarskih panog, pa predstavljajo številne priložnosti za razvoj različnih 

oblik turizma, ki temeljijo na kakovostnem ekološkem okolju. Na podeželju naj bi bil ravno 

turizem ključ do razvoja, blaginje in uspeha (MKGP, 2007, str. 8; UNWTO, 2004, str. 9).  

 

Bloke kot turistična destinacija in del slovenskega podeželja so planota, ki se razteza med 

Cerkniškim poljem ter Loško in Ribniško dolino. V pisnih dokumentih so bile omenjene že 

1260 in od takratnega časa do danes se je na območju oblikovala bogata kulturna dediščina, ki 

je ohranila svojo avtentičnost (Občina Bloke, b.l.g). V kombinaciji z vsemi naravnimi danostmi 

podeželja in pravilnim destinacijskim managementom se na območju pojavlja velik potencial 

za oblikovanje uspešne in konkurenčne turistične destinacije s trajnostnim razvojem 

podeželskega turizma. 
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Namen magistrskega dela je analizirati turistično destinacijo Bloke kot integrirano celoto, ki 

vključuje vse deležnike in ostale elemente razvoja turistične ponudbe ter pri tem izpostaviti 

konkurenčne prednosti in možnosti za uspešen trajnostni razvoj podeželskega turizma. Pri tem 

je prvi cilj magistrskega dela preučiti podeželski turizem kot krovno obliko turizma na 

podeželju, njegove smeri razvoja in vrste, kako se koncept trajnostnega razvoja umešča v 

podeželski turizem ter kateri so pogoji za zagotavljanje konkurenčnosti in trajnosti v podeželski 

destinaciji. V ta kontekst je vključen tudi pregled razvoja podeželskega turizma v Sloveniji z 

vidika dosedanjih politik in strategij razvoja podeželja in turizma, oblikovanimi s strani javnega 

sektorja in razvojnih agencij. Prvi cilj je zajet v prvih dveh poglavjih.  

 

Drugi cilj, ki je zajet v tretjem poglavju magistrskega dela, je definirati in preučiti turistično 

destinacijo Bloke, identificirati ključne deležnike, izpostaviti glavne elemente turistične 

ponudbe ter na kratko predstaviti splošne značilnosti destinacije. Tretji cilj magistrskega dela 

je predstavitev ugotovitev empirične analize, katere bistvo je ugotoviti ali so izpolnjeni pogoji 

za doseganje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja podeželskega turizma v turistični 

destinaciji Bloke ter kakšen pomen ima destinacijski management v destinaciji. 

 

Metodologija, uporabljena pri izdelavi magistrskega dela, vključuje kritičen pregled strokovne 

literature in dosedanjih raziskav na področjih raziskovanja podeželskega turizma in 

destinacijskega managementa v povezavi s trajnostnim razvojem. S to metodologijo je 

oblikovana teoretična podlaga za empirični del naloge, ki predstavlja raziskavo, pri kateri je 

uporabljena metoda kvalitativnega raziskovanja s polstrukturiranimi intervjuji na majhnem 

vzorcu deležnikov v destinaciji. Tehnika je omogočila pridobitev željenih podatkov in 

informacij skozi vsebinsko bogate pogovore s ključnimi akterji razvoja turizma v turistični 

destinaciji Bloke.  

 

Empirična raziskava je z izvedbo intervjujev ter analizo rezultatov dala odgovore na zastavljena 

raziskovalna vprašanja glede dejanskega stanja in smeri razvoja podeželskega turizma v 

turistični destinaciji Bloke. Danes se namreč turistične destinacije na trgu soočajo z močno 

konkurenco, zato je zagotavljanje pogojev konkurenčnosti in trajnostnega razvoja za 

zadovoljevanje zahtevnega turističnega povpraševanja ključnega pomena. V analizi rezultatov 

in ugotovitev je tako predstavljena povezava med teoretično podlago o podeželskem turizmu, 

trajnostnem razvoju in destinacijskem managementu z dejanskim stanjem turizma v turistični 

destinaciji Bloke, predstavljene pa so tudi priložnosti in možnosti za nadaljnji razvoj 

podeželskega turizma v destinaciji, ki so bile ugotovljene tako na podlagi teoretične kot 

empirične raziskave. 

 

1 PODEŽELSKI TURIZEM  

 

Podeželski turizem je krovna vrsta turizma, ki se odvija na podeželskih destinacijah. Čeprav 

pojav ni nov, se je podeželski turizem začel pogosteje pojavljati v zadnjih petnajstih letih, saj 

številnim podeželskim destinacijam predstavlja možnost ekonomske in socialne prosperitete. 

Številni avtorji namreč v svojih strokovnih člankih izpostavljajo pomen podeželskega turizma 
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kot dejavnika gospodarskega razvoja na območjih, kjer gospodarstvo sicer propada. Izven 

urbanih naselij turizem pogosto predstavlja poglavitni razvojni faktor (Saxena, Clark, Oliver, 

& Ilbery, 2007, str. 7; STO, 2009, str. 26; UNWTO, 2004, str. 14). 

 

Izraz podeželski turizem se po navadi uporabi, kadar je podeželje ključna sestavina ponudbe. 

Značilnost podeželskega turizma je želja, da obiskovalcem nudi personalizirani pristop, okus 

naravnega in družbenega podeželskega okolja, ki jim omogoča, da bližje spoznajo in sodelujejo 

pri tradicionalnih običajih in vsakdanjih aktivnostih lokalnega prebivalstva. Je torej več kot le 

alternativna možnost konvencionalnim oblikam masovnega turizma – je stanje duha, ki turistu 

nudi novo izkušnjo (Euracademy, 2003, str. 10; Medlik, 2003, str. 145; UNWTO, 2004, str. 9).  

 

Sicer pa je težko izpeljati preprosto definicijo podeželskega turizma, ki bi vključevala vse 

njegove značilnosti. Avanturistični, izobraževalni, ekoturizem, športni (plezanje, jahanje, 

pohodništvo ipd.), zdravstveni, umetnostni, zgodovinski turizem so oblike, ki jih lahko 

povezujemo s podeželskim turizmom. Da je torej turizem definiran kot podeželski, se mora 

odvijati na območju, ki ima tipične značilnosti podeželja: majhna naselja, nizka gostota 

prebivalstva, kmetijstvo kot prevladujoča gospodarska panoga in tradicionalni družbeni običaji. 

Z geografskega in demografskega vidika se lahko podeželski turizem opredeli kot večstransko 

dejavnost, ki se odvija zunaj močno urbaniziranih območij, z majhnim obsegom gospodarske 

dejavnosti v turizmu ter na območju kmetijskih obdelovalnih in gozdnih površin. Z 

gospodarskega vidika pa se lahko podeželski turizem definira kot aktivnost, ki je odvisna od 

podeželja in izkorišča njegove danosti (Euracademy, 2003, str. 10; UNWTO, 2004, str. 9; 

Daniloska & Hadzi Naumova-Mihajlovska, 2015, str. 309–310).  

 

Značilnosti podeželskega turizma so torej, da (Daniloska & Hadzi Naumova-Mihajlovska, 

2015, str. 310):  

 

 se pojavlja na podeželskih območjih, izven urbanih naselij; 

 ponudbo zagotavljajo majhna in srednje velika turistična podjetja, le-ta pa se po navadi 

odvija v odprtem okolju, v stiku z naravno in kulturno dediščino ter tradicionalnimi 

družbenimi običaji; 

 sta ponudba in povpraševanje v manjšem obsegu, poudarek pa je na kakovosti in ne količini 

proizvodov; 

 je turistična rast počasna in organska z namenom dolgoročne prosperitete lokalnega 

prebivalstva in gospodarstva;  

 obstaja veliko različnih vrst in oblik turizma, ki predstavljajo kompleksnost podeželskega 

okolja, gospodarstva, zgodovine in lokacije. 

 

Slika 1 predstavlja okolje podeželskega turizma, ki vključuje glavne elemente, ki definirajo 

tovrstno obliko turizma.  Shema predstavlja odvisnost podeželskega turizma od geografskega 

območja – podeželje, od naravne in kulturne dediščine, podeželskih aktivnosti in življenja na 

podeželju.  
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Slika 1: Shema okolja podeželskega turizma. 

 

Podeželje 

Gore, jezera, reke, 

pokrajina, gozd, narava 

 

Podeželska dediščina 

Tradicionalna arhitektura 

Industrijska zapuščina 

Prazgodovina    

            Gradovi, cerkve, vasi 

  

Življenje na podeželju 

             Lokalne obrti, 

             Lokalni dogodki 

    Podeželska kulinarika 

                 Kmečki turizem 

         Tradicionalna glasba 

 

                

          Aktivnosti na podeželju 

        Jahanje, kolesarjenje, 

pohodništvo, ribolov, 

                vodni športi 

 

Vir: UNWTO, Rural Tourism in Europe: Experiences, Development and Perspectives, 2004, str. 13. 

 

Možnosti razvoja podeželskega turizma pogojuje prisotnost vseh zgoraj naštetih elementov 

naravnega okolja, kulturnega in socialnega okolja, ki predstavljajo temeljne vire turistične 

ponudbe in njenih proizvodov kot so aktivnosti v naravi.  

 

Da bi torej v celoti razumeli podeželski turizem, ga je potrebno gledati širše, in sicer kot del 

razvoja podeželja, ki je trajnostno integriran z drugimi vidiki življenja in gospodarstva na 

podeželju. Sam razvoj podeželja pa je opredeljen kot nameren proces trajnostnih sprememb v 

gospodarskem, družbenem, političnem, kulturnem in naravnem okolju, namenjen izboljšanju 

kakovosti življenja prebivalstva na podeželju. Pri tem procesu gre za dolgoročno načrtovanje s 

poudarkom na trajnosti, ki vključuje integriran razvoj vseh okolij na lokalni ravni in ni 

motiviran s strani širših nacionalnih potreb. Temeljiti mora na interesu aktivnega vključevanja 

lokalnega prebivalstva, saj sami najbolj poznajo svoje potrebe in probleme, imajo nadzor nad 

večino virov (zemljišča, stavbe, proizvodnja), njihova tradicija, znanja, sposobnosti in 

prizadevanja pa so pri tem ključna sila razvoja – bolj kot je lokalna skupnost živa in aktivna, 

več ljudi bo privabila in manj ljudi se bo odseljevalo (Euracademy, 2003, str. 2–6). 

 

Ponudba podeželskega turizma ima posebnost, da ni homogena, pač pa je sestavljena iz več 

storitev in proizvodov, ki se koristijo oziroma uporabijo hkrati. Koncept celotne turistične 

izkušnje ima zaradi zahtev po višjem standardu in kakovosti ponudbe v podeželskem turizmu 

pomembno vlogo. Celotno turistično izkušnjo sestavljajo glavna ali primarna izkušnja (na 

podlagi jedrne privlačnosti ali aktivnosti) in sekundarne izkušnje, ki zajemajo ostale 

»dopolnilne« storitve kot so npr. hrana, nastanitev in transport (Skuras, Petrou, & Clark, 2006, 

str. 184).  

 

 

 

Okolje 

podeželskega 

turizma 
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1.1 Vrste in oblike podeželskega turizma 

 

Podeželski turizem je zaradi svojih značilnosti popolno nasprotje od klasičnih masovnih oblik 

turizma (sonce – morje – pesek), zato bi lahko rekli, da spada med alternativne oziroma 

»drugačne« oblike turizma. Pojem alternativni turizem se danes uporablja v širšem pomenu in 

sicer kot skupni pojem za vse oblike turizma, ki se kakorkoli razlikujejo od prej omenjenega 

masovnega turizma. Pojem alternativni turizem ima več razlag, pogosto se uporablja tudi kot 

sinonim za okolju prijazni turizem. Skupno vsem razlagam je jasno ločevanje od oblik in 

negativnih posledic masovnega in pavšalnega turizma (Mihalič, 2006, str. 87–88). 

 

Mihalič (2006, str. 89) sicer navaja, da pojem alternativni turizem na začetku ni bil povezan z 

ekologijo, alternativni turisti pa naj bi bili le pionirji, ki so odkrivali nove destinacije, ki so jih 

nato že v nekaj letih preplavili »navadni« masovni turisti. Tako se je za okolju neškodljiv 

turizem pojavilo veliko število drugih nazivov (npr. mehki, zeleni ali kakovostni turizem), 

uveljavljen in trenutno najbolj poudarjen koncept pa je koncept trajnostnega turizma, ki je 

ekonomsko uspešen in ekološko zadovoljiv.  

 

Kot opredeljeno je vrsta podeželskega turizma kot krovna oblika turizma širok pojem, ki ima s 

pravilnim managementom možnost vključevanja značilnosti trajnostnega turizma. Ker se 

podeželje po geografskih, naravnih in kulturnih značilnostih razlikuje od območja do območja, 

ima vsaka destinacija drugačne priložnosti za razvoj turistične ponudbe, aktivnosti in 

konkurenčne prednosti. Takšne in drugačne možnosti so privedle do razvoja številnih oblik in 

vrst podeželskega turizma. Prav tako pa se lahko v eni destinaciji razvije več oblik in segmentov 

ponudbe podeželskega turizma. V nadaljevanju so predstavljene le nekatere najpogostejše 

oblike turizma, ki se pojavljajo na podeželju. 

 

1.1.1 Kmečki turizem 

 

Kmečki turizem (angl. agrotourism ali farm tourism) je najpogostejša oblika podeželskega 

turizma in ga imajo pogosto za njegovo sopomenko. Kmečki turizem je turizem, ki se odvija 

na obratovalni kmetiji, kjer turisti lahko opazujejo in/ali sodelujejo pri tradicionalnih kmečkih 

opravilih brez da bi uničevali oziroma posegali v gostiteljev ekosistem. Tudi v tem segmentu 

turizma se je začel pojavljati koncept trajnostnega razvoja in kmetje se zavedajo, da lahko s 

pravilnim managementom turizma na svoji kmetiji veliko pridobijo (Daniloska & Hadzi 

Naumova-Mihajlovska, 2015, str. 311; Dorobantu & Tenovici, 2012, str. 260).   

 

Turisti po navadi obiščejo turistično kmetijo z namenom sprostitve, izobraževanja in aktivnega 

vključevanja v kmečko življenje. Aktivnosti na turistični kmetiji vključujejo široko izbiro, od 

pridelovanja hrane do oskrbe živali, dela na polju ipd.  Za obratovalno kmetijo to pomeni 

dodatno oziroma dopolnilno gospodarsko dejavnost, ki prinaša dodaten prihodek, dejansko 

fizično pomoč in razprši tveganje oziroma manjšo odvisnost od le ene dejavnosti na kmetiji 

(Daniloska & Hadzi Naumova-Mihajlovska, 2015, str. 311; Dorobantu & Tenovici, 2012, str. 

260). 
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1.1.2 Turizem, vezan na naravo 

 

Turizem, vezan na naravo (angl. nature based tourism, v nadaljevanju NBT) je vezan na 

naravno okolje in zajema vse tiste vrste turizma, kjer so naravno okolje in njegove privlačnosti 

osnova za turistične aktivnosti. Ta vrsta turizma je postala popularna zaradi naraščanja ekološke 

osveščenosti in posledično povečanja interesa za naravna in neokrnjena okolja, ki so zaradi 

tehnološkega in ekonomskega razvoja postala relativno lahko dostopna (Mihalič, 2006, str. 

109–110). 

 

Krovni izraz NBT se uporablja za novejše, modernejše, neurbanizirane oblike turizma v 

naravnem okolju in vključuje tudi eko turizem in avanturistični turizem (le tiste oblike, ki se 

odvijajo v naravnem okolju). Eko turizem poleg naravnega okolja v svoj koncept vključuje tudi 

družbeno okolje in zahteva, da se upoštevajo vsi ekološki vplivi turizma. Medtem ko NBT sam 

po sebi ne zahteva, da so vrste turizma na katere se nanaša, tudi do okolja odgovorne ali da se 

skrbi za minimiziranje negativih okoljskih učinkov (Mihalič, 2006, str. 110). 

 

1.1.2.1 Eko turizem 

 

Eko turizem (angl. eco tourism) je ena novejših oblik podeželskega turizma, pomeni pa ekološki 

turizem, pri čemer izraz ekološki predstavlja skrb tako za naravno kot tudi družbeno okolje. 

Eko turizem je neposredno povezan z zaščitenimi območji, z uporabo preprostih oblik 

namestitve, s strogo okoljsko zakonodajo ter z omejenim številom obiskovalcev, njegov vpliv 

na okolje pa naj bi bil zanemarljiv. Tako se eko turizem po navadi razvije na zaščitenih ali celo 

neodkritih območjih pod pogojem, da naravno okolje ostane nedotaknjeno (Daniloska & Hadzi 

Naumova-Mihajlovska, 2015, str. 312; Mihalič, 2006, str. 107). 

 

Na strani turistične industrije je eko turizem rastoči nišni trg in pomembno orodje za trajnostni 

razvoj. Pogosto je opredeljen kot ena izmed zvrsti trajnostnega turizma, saj zasleduje iste cilje, 

njegova uspešnost pa je definirana kot rezultat trajnostnega razvoja – varovanje narave, 

izobraževanje obiskovalcev o trajnosti in koristi lokalnega prebivalstva. Kljub temu, da imata 

koncepta nekatere skupne značilnosti, se je eko turizem naprej razvijal ločeno od koncepta 

trajnostnega turizma. Glavne značilnosti, ki razlikujejo koncepta so, da je pri eko turizmu 

izobraževalna vsebina nujni sestavni del, da se vedno odvija v neokrnjenem naravnem okolju 

ter da je primernejši za individualne popotnike oziroma manjše skupine organiziranih potovanj 

(Mihalič, 2006, str. 107–108). 

 

Najpogostejši razlog, da se ljudje odločijo za eko turizem je želja po edinstvenem užitku v 

naravi in pokrajini, po spoznavanju novih krajev, običajev, ljudi, pridobivanju novega znanja 

in izkušenj, ter samem osebnem zbliževanju z vsem novim (Daniloska & Hadzi Naumova-

Mihajlovska, 2015, str. 313). 
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1.1.2.2 Avanturistični turizem 

 

Uradna definicija avanturističnega turizma (angl. adventure tourism) ne obstaja, lahko pa bi se 

opredelil kot potovanje, ki vključuje vsaj enega izmed treh elementov: fizično aktivnost, 

naravno okolje in kulturno vključevanje (UNWTO, 2014, str 10). 

 

Avanturistični turizem ima lahko ekstremne vplive na okolje, saj pri tej obliki turizma skrb za 

okolje vsaj na začetku ni bila vključena v koncept. Glavni namen avanturističnega turizma je v 

naravnem okolju doživeti novo izkušnjo, povezano s kontrolirano nevarnostjo in osebnimi 

izzivi. Sopomenke za to vrsto turizma so tudi pustolovski in adrenalinski turizem. Ena izmed 

značilnosti in prednosti avanturističnega turizma je, da privablja segment kupcev višjega 

cenovnega razreda, saj so to potrošniki, ki so strastni, radi tvegajo in so pripravljeni plačati več 

za unikatno, avtentično in razburljivo izkušnjo (Mihalič, 2006, str. 110; Turistični terminološki 

slovar, 2016; UNWTO, 2014, str. 10).   

 

V zadnjih letih je tudi ta oblika turizma doživela eksponentno rast, predvsem v novih, unikatnih 

destinacijah, kar je izpostavilo potrebo po uvedbi koncepta trajnostnega razvoja tudi pri tej 

obliki turizma, sploh ker avanturistični turizem temelji na ekološkem okolju, ki ga je potrebno 

ohraniti (UNWTO, 2014, str. 9).  

 

Pri avanturističnem podeželskem turizmu gre največkrat za športne aktivnosti kot so 

kolesarjenje, smučanje, pohodništvo, opazovanje ptic/živali, kanjoning, jamarstvo, lov in 

ribolov, rafting, gorsko plezanje in jahanje konjev (UNWTO, 2014, str. 9).  

 

1.1.3 Kulturni in izobraževalni turizem 

 

Je najbolj dinamično razvijajoča se veja moderne turistične industrije, tako s praktičnega kot 

tudi teoretičnega vidika. Kulturni turizem se na podeželskih območjih navezuje predvsem na 

kulturo, zgodovino in arheologijo destinacije. Ta oblika podeželskega turizma se osredotoča na 

lokalno tradicijo in prebivalstvo kot glavno privlačnost destinacije, največkrat pa se pojavlja v 

dveh oblikah. Prva in bolj konvencionalna oblika je, ko turisti spoznavajo kulturo skozi muzeje, 

prireditve, formalizirane predstavitve tradicije in glasbe v gledališčih in drugih prireditvenih 

prostorih (npr. hotelih), druga oblika pa je bolj antropološka, kjer je prisotna močna motivacija 

obiskovalca za učenje o pristni avtohtoni kulturi (Daniloska & Hadzi Naumova-Mihajlovska, 

2015, str. 313).  

 

Kulturni turizem je na mednarodnem in nacionalnem nivoju pomemben z vidika medkulturnega 

dialoga med narodi, civilizacijami in lokalnimi manjšinami saj ne nazadnje predstavlja izvor 

turističnega gibanja. Iz tega razloga sta za razvoj kulturnega turizma v državi ključnega pomena 

tudi kultura in dediščina podeželja, ki ju je potrebno združiti s kulturno ponudbo mest in s tem 

ponuditi neko novo, konkurenčno, integrirano storitev (STO, 2009, str. 26).  
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Prednost razvoja kulturnega turizma v podeželski destinaciji je, da je kulturni turizem navadno 

manj vezan na vremenske razmere kot ostale oblike turizma, zato lahko pripomore k znatnemu 

podaljšanju turistične sezone (STO, 2009, str. 27). 

 

Izobraževalni turizem ni nov koncept, se pa vse pogosteje pojavlja. Kljub temu, da je element 

izobraževanja prisoten v večini oblik podeželskega turizma, predstavlja izobraževalni turizem 

svoj tržni segment. Po navadi poteka v organiziranih vodenih skupinah (šolske skupine ali 

skupine starejših ljudi, upokojencev), predavanja pa potekajo na terenu – v naravi ali ob obisku 

kulturnih znamenitosti, kjer se udeleženci učijo npr. o zgodovini, arhitekturi, živalskih vrstah, 

lokalni tradiciji, kulinariki, zaščiti okolja ipd. Izobraževalni turizem vključuje tudi raznorazne 

delavnice, kjer se turisti lahko naučijo jezika, umetnosti, kuhanja, kmečkih opravil, fotografije 

ipd. Za to vrsto turizma je značilno, da se odvija skoraj izključno izven visoke sezone, kar 

predstavlja veliko priložnost za zmanjšanje sezonskosti povpraševanja (Evropska komisija, 

2003, str. 8–13). 

 

1.2 Vključevanje koncepta trajnosti v podeželski turizem 

 

Do te točke magistrskega dela sta bila pojma trajnostni razvoj in trajnosti turizem že večkrat 

omenjena – v samem konceptu podeželskega turizma, v vseh njegovih oblikah in vrstah. 

Trajnostni turizem je turizem, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja. Trajnostni razvoj pa 

je definiran kot proces, ki naj zagotovi zadovoljevanja potreb sedanjih generacij in s tem ne 

onemogoči bodočim generacijam, da bi zadovoljile svoje lastne potrebe. Trajnostni turizem 

sam po sebi ni vrsta turizma, pač pa je koncept, ki se ga po definiciji lahko s pravilnim 

managementom uveljavlja v vseh destinacijah, v vseh različnih vrstah in oblikah turizma – od 

masovnega turizma do različnih segmentov nišnega turizma. Uveljavljanje koncepta trajnosti 

je pri razvoju turizma, ki temelji na naravni in kulturni dediščini (kot podeželski turizem) še 

toliko bolj pomembno, saj je tveganje degradacije naravnega in kulturnega okolja toliko večje 

(Evropska komisija, 2003, str. 7; Mihalič, 2006, str. 95; UNWTO & UNEP, 2005, str. 11).  

 

Trajnostni turizem mora skozi tri stebre (UNWTO & UNEP, 2005, str. 11): 

 

1. Optimizirati uporabo okoljskih virov, saj le-ti predstavljajo ključni dejavnik v turističnem 

razvoju, ohraniti ključne ekološke procese in pomagati ohraniti naravno dediščino in 

biodiverziteto. 

2. Spoštovati družbeno-kulturno avtentičnost lokalne destinacije, ohraniti njihovo izgrajeno in 

nesnovno kulturno dediščino in tradicionalne vrednote ter prispevati k medkulturnemu 

razumevanju in strpnosti. 

3. Zagotavljati dolgoročno gospodarjenje in pravično porazdeljene družbeno-ekonomske 

koristi med vse deležnike – zagotavljanje stabilne zaposljivosti in priložnosti zaslužka za 

lokalne skupnosti, zagotavljanje socialnih storitev in prispevanje k zmanjšanju revščine. 

 

Hkrati pa mora trajnostni turizem izpolnjevati tri zahteve (UNWTO & UNEP, 2005, str. 11): 
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1. Zagotavljanje visoke stopnje zadovoljstva obiskovalcev in dvigovanje njihove turistične 

ekološke zavesti. 

2. Zagotavljanje informiranosti in izobraževanja vseh relevantnih deležnikov v destinaciji. 

3. Zagotavljanje močnega političnega vodstva, ki gradi na sodelovanju vseh deležnikov. 

 

Evropska strategija za trajnosti razvoj turizma ima tako tri cilje (Denman & Mihalič, 2007, str. 

3): 

 

1. Ekonomska blaginja. 

V okviru tega cilja gre za zagotavljanje konkurenčnosti, rentabilnosti in blaginje turističnih 

podjetij in destinacij ter za ponudbo in oblikovanje kvalitetnih zaposlitvenih možnosti. 

2. Družbena enakost in povezanost. 

Pri tem cilju gre za povečanje kakovosti življenja lokalnih skupnosti s pomočjo turizma ter 

njihovo vključevanje v planiranje in management razvoja, hkrati pa je cilj ponuditi varno, 

kakovostno in celovito izkušnjo, ki izključuje kakršnokoli diskriminacijo. 

3. Zaščita naravnega in kulturnega okolja. 

Pri tem cilju gre za minimiziranje onesnaževanja in degradacije okolja ter uporabe 

neobnovljivih in redkih virov, hkrati pa za krepitev kulturnega bogastva in ohranjanja biotske 

raznovrstnosti. 

 

Bistvo trajnostnega turizma je torej, da pri svojem razvoju združuje in poskuša najti ravnovesje 

med vsemi dejavniki, ki so povezani z ekonomskim, ekološkim in družbenim sistemom, njegov 

namen pa je zmanjšanje negativnih vplivov, ki jih ima turizem na omenjene sisteme. V tem 

kontekstu ekološko okolje turističnega sistema predstavlja naravne, kulturne in družbene 

privlačnosti – v primeru podeželskega turizma ekološko okolje predstavlja Slika 1. Ekonomsko 

okolje predstavljajo vsa turistična podjetja, ki delujejo v destinaciji in morajo biti v primeru 

trajnostnega turizma odgovorna do ekološkega okolja ter kljub morebitnim dodatnim stroškom 

poslovati ekonomsko uspešno. Pojem družbeno okolje je mišljen kot institucionalno oziroma 

politično okolje in se nanaša na zbujanje družbene zavesti prek (ne)formalnih pritiskov za 

ekološko ravnanje (zakoni, predpisi, kodeksi obnašanja ipd.) (Mihalič, 2006, str. 13–14).  

 

Seveda pa trajnostni razvoj ne pomeni zaviranja rasti turizma, pač pa predstavlja in postavlja 

meje – kratkoročne in dolgoročne cilje, pri katerih se minimizira negativne vplive turizma na 

okolje. Na podeželju se lahko integriran trajnostni pristop pojasni s štirimi stebri razvoja 

(Euracademy, 2003, str. 5): 

 

1. Ljudje.  

Za trajnost tega stebra se mora pri razvoju načrtovati demokratičnost in varnost, enakopravnost 

oziroma enakost (skrb za revne, ženske in etnične manjšine), skrb za kakovost življenja vseh, 

vodstvo s strani ljudstva in partnerstvom vlade in spoštovanje do minulih ter prihajajočih rodov. 

2. Gospodarstvo. 

Za trajnost gospodarskega stebra se mora pri razvoju načrtovati pomoč za krepitev in 

diverzifikacijo podeželskega gospodarstva, zagotoviti, da bo imela največ koristi od 
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gospodarske aktivnosti lokalna skupnost, načrtovati dolgoročno gospodarsko blaginjo in 

preprečevati negativne stranske učinke gospodarske aktivnosti. 

3. Naravno okolje. 

Za trajnost stebra naravnega okolja je potrebno spoštovati naravni sistem, kulturno dediščino 

in celovitost okolja, zmanjšati rabo neobnovljivih virov in hkrati uravnavati rabo obnovljivih 

virov (ne trošiti hitreje kot jih lahko narava obnavlja), načrtovati učinkovito rabo vseh virov ter 

zmanjšati onesnaževanje in druge negativne vplive na naravno okolje. 

4. Institucije. 

Podporni steber, ki mora za trajnostni razvoj nadzorovati in upravljati načrtovanje ukrepe in s 

tem zagotoviti izpolnjevanje zgoraj naštetih kriterijev. 

 

Raziskave so pokazale, da postajata skrb za okolje in družbena odgovornost vse pomembnejši 

dodani vrednosti potrošnikom, ki ju morajo podjetja in destinacije vključiti v svojo ponudbo 

(Saskia Faulk, 2000, str. 3). Povečana prepoznavnost okoljskih vprašanj in s tem aktivno 

prizadevanje vladnih in nevladnih agencij ter okoljevarstvenikov za ozaveščenost o vplivu 

družbe na okolje je povzročilo, da je »skrb za okolje« postal pomemben globalni fenomen, ki 

spodbuja podjetja in destinacije k delovanju v okoljevarstveni smeri (Cheah, 2011, str. 452–

472). Sile, ki pritiskajo na turistični sektor za ukrepanje v smeri okoljsko prijaznejših praks so 

(Saskia Faulk, 2000, str. 4): 

 

 potrošnikova vse večja informiranost, 

 rast števila okoljskih predpisov in zakonodaje, 

 etična načela menedžerjev, 

 zadovoljstvo gostov, 

 vzdrževanje fizičnih objektov, 

 potreba po estetiki, 

 povečevanje vpliva »zelenih« investitorjev, ki želijo zmanjšati okoljska tveganja, 

 nadpovprečni vpliv okoljevarstvenih skupin na vedenje potrošnikov. 

 

Tudi z vidika povpraševanja je torej uveljavljanje koncepta trajnostnega turizma pomemben 

dejavnik konkurenčnosti podeželskih destinacij in tako novim kot že obstoječim destinacijam 

za razvoj predstavlja veliko možnosti in priložnosti za razvoj proizvodov, ki hkrati zagotavljajo 

varovanje okolja in konkurenčne prednosti. 

 

1.2.1 Vplivi podeželskega turizma na okolje 

 

Kot že omenjeno, v turističnem sistemu okolje predstavljajo trije elementi: ekonomsko oziroma 

gospodarsko okolje, družbeno oziroma institucionalno okolje ter ekološko okolje, ki predstavlja 

naravne, kulturne in družbene privlačnosti. Na podeželju je ta sistem treh okolij zaradi svojih 

značilnosti zelo občutljiv in vsaka sprememba povzroči posledice – negativne ali pozitivne. V 

izogib negativnim posledicam je zato potrebno uveljavljanje načel trajnosti, ki zahtevajo 

premišljeno načrtovanje in destinacijski management. Na tem mestu se tako pojavi vprašanje o 

medsebojnem izključevanju oziroma odvisnosti ekonomije in ekologije na področju 
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podeželskega turizma, saj le-ta temelji na privlačnosti okolja, ki je osnova turistične ekonomije. 

Kakovost podeželskega okolja je eno izmed osnovnih pričakovanj, ki jih imajo turisti, zato se 

je potrebno v primeru negativnih vplivov vprašati, ali je ekonomsko smiselno nadaljevati s 

praksami, ki so za okolje škodljive. Vplivi turizma na okolje se tako ločijo na ekonomske 

oziroma gospodarske ter ekološke vplive, oboji pa so lahko pozitivni ali negativni (Mihalič, 

2006, str. 45). 

 

V nadaljevanju so najprej predstavljeni pozitivni vplivi turizma na ekonomsko in ekološko 

okolje podeželja. V kolikor je turizem usmerjen v dolgoročno uravnotežen razvoj, lahko v neki 

podeželski destinaciji prevladujejo pozitivni vplivi. 

 

Podeželski turizem lahko pomembno prispeva k izboljšanju gospodarstva podeželskih regij. 

Koristi se kažejo ne le na strani povečanja bruto proizvoda in števila zaposlitev (zaposlitvena 

funkcija) v lokalnem okolju pač pa tudi v širšem smislu. Podeželski turizem prinaša nove 

poslovne priložnosti in s tem spodbuja diverzifikacijo lokalnega gospodarstva ter odpira nove 

trge za lokalne proizvode in storitve – pomaga ohranjati že obstoječe dejavnosti. S tem 

zagotavlja nov vir prihodkov in razpršitev tveganja kmetom na obratovalnih kmetijah in vsem, 

ki so ogroženi zaradi agrikulturnih sprememb (Euracademy, 2003, str. 10; UNWTO, 2004, str. 

15).  

 

Med pozitivne finančne vplive, ki jih ima turizem na ekonomsko okolje štejemo povečanje 

proračunskih prihodkov, od česar direktne proračunske prihodke za državo predstavljajo davki 

na plače turističnih delavcev in prihodke turističnih podjetij, za lokalno skupnost na podeželju 

pa razne oblike turističnih in transportnih taks za turiste. Direktne proračunske prihodke 

predstavljajo davki in carine na blago in storitve, s katerimi se trguje v turističnem sistemu. 

Turizem podeželju omogoča prenos bogastva oziroma sredstev iz bogatih urbanih območij v 

revna periferna podeželska območja (Mihalič, 2006, str. 47; Skuras et al., 2006, str. 184). 

 

Pozitivni ekonomski vplivi turizma v podeželski lokalni skupnosti se kažejo tudi v izboljšanju 

splošne infrastrukture (npr. ceste, komunala, telefonija, električno omrežje) in ponudbi javnih 

storitev (npr. javni transport, zdravstvo) s čimer se izboljša kakovost življenja lokalnega 

prebivalstva. Turizem pripomore tudi k vrednotenju (naravnih in kulturnih) dobrin, ki sicer 

gospodarsko ne bi bile pomembne (npr. sneg, gore, čist zrak, lep razgled) in ne bi mogle postati 

del turistične ponudbe in povpraševanja (Mihalič, 2006, str. 47; Senica, 2011, str. 12). 

 

V ekonomskem smislu ima turizem torej multiplikacijsko funkcijo. To pomeni, da direktna 

turistična potrošnja in prihodki iz turizma spodbujajo intenzivno gospodarsko dejavnost in 

investicije, kar sproža nove ekonomske aktivnosti. S povečanjem ekonomske aktivnosti pa 

postaja lokalna skupnost bolj privlačna tako za turiste kot prebivalce, saj se poveča vrednost 

nepremičnin, lokalnih javnih dobrin ter naravnih in kulturnih privlačnosti (Mihalič, 2006, str. 

47–48). 
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Ekološko okolje v turizmu je bilo že opredeljeno kot glavni vir turistične ponudbe oziroma 

glavno turistično privlačnost podeželske destinacije. Ta vir predstavlja tako kultura oziroma 

tradicija lokalne skupnosti in njeni ljudje kot tudi naravne danosti destinacije. 

 

Pozitivni vplivi podeželskega turizma na kulturno okolje se kažejo v spodbujanju zaščite 

kulturnih značilnosti destinacije – lokalne kulturne dediščine, umetnosti in obrti. Pojav turizma 

v nekem podeželskem okolju je lahko razlog za oživitev že pozabljenih običajev in tradicij iz 

katerih se lahko oblikujejo privlačni turistični proizvodi, ki nato zagotavljajo finančna sredstva 

za ohranjanje in zaščito kulturnega okolja. V samem procesu ohranjanja kulturne dediščine se 

med lokalnim prebivalstvom oblikuje in krepi kulturna zavest in potreba po ohranjanju le-te 

(Euracademy, 2003, str. 10; Mihalič, 2006, str. 50–51).  

 

Prav tako je v naravnem okolju pojav in razvoj turizma razlog za zaščito naravne dediščine in 

izboljšanje njene kakovosti, saj kakovostno naravno okolje poveča privlačnost pokrajine in 

privablja turiste. Turizem in turistični prihodki so v neki destinaciji, kjer je naravno okolje 

glavni razlog za prihod turistov, vir finančnih sredstev za zaščito in management občutljivih 

naravnih področij. Ta sredstva se lahko pridobivajo v obliki vstopnin v parke in rezervate in/ali 

v obliki prostovoljnih prispevkov turistov, pa tudi s strani vlad v obliki davkov in licenčnin za 

različne turistične aktivnosti (plezanje, lov, jamarstvo ipd.). Turizem z zaščito naravnega okolja 

pri turistih, lokalnih prebivalcih ter turističnih podjetjih in delavcih oblikuje in krepi ekološko 

zavest, etiko in odgovornost, kar spodbuja spremembe v obnašanju in ravnanju ljudi ter 

spodbuja ekološki management v podjetjih (zmanjševanje količine odpadkov, preprečevanje 

onesnaževanja, omejevanje količine obiskovalcev) (Mihalič, 2006, str. 55–56). Pojav turizma 

v naravnem okolju tako spodbuja trajnostno in odgovorno rabo naravnih virov, z zaščito 

območij pa zmanjšuje ogroženost biotske raznovrstnosti (Daniloska & Hadzi Naumova-

Mihajlovska, 2015, str. 313). 

 

V družbenem ekološkem okolju se pozitivni vplivi turizma kažejo v obliki povečanja strpnosti, 

razumevanja in zmanjševanja predsodkov ter spodbujanja medkulturnega spoznavanja, kar 

krepi mir na nacionalni kot tudi mednarodni ravni. Ugodni socialni učinki se kažejo tudi v 

povečanju življenjskega standarda in izboljšanju kakovosti življenja lokalnega prebivalstva 

zaradi že omenjenih ekonomskih učinkov (zaposlenost, infrastruktura, javne dobrine, nova 

turistična ponudba itd.). Z namenom zaščite obiskovalcev in turističnih zanimivosti se v 

destinaciji poveča tudi varnost, kar prav tako koristi lokalni skupnosti (Mihalič, 2006, str. 52; 

UNWTO, 2004, str. 15). 

 

V vsaki destinaciji, kjer razvoj turizma ni pravilno načrtovan oziroma kjer se uveljavljanje načel 

trajnosti iz takšnih ali drugačnih razlogov zanemarja, se pojavijo negativni vplivi na 

ekonomsko in ekološko okolje, ki imajo v prevelikem obsegu lahko nepopravljive posledice.  

 

Predvsem v manj razvitih državah in državah v razvoju lahko turizem prinese številne 

ekonomske nevarnosti oziroma neželene učinke, saj lahko večji del turističnih zaslužkov odteče 

iz rok lokalne skupnosti v korist podjetij, ki imajo sedež izven destinacije. Gre za dve vrsti 
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odtekanja – iz naslova uvoza in naslova izvoza. Pri prvem gre za pojav, ki nastopi, ko lokalni 

ponudniki zaradi hitre in nekontrolirane rasti ne morejo zagotoviti blaga, storitev in delovne 

sile za potrebe turističnega povpraševanja in jih morajo zato pridobiti izven destinacije 

(uvoziti). Pri odtekanju iz naslova izvoza gre za investicije multinacionalnih korporacij (npr. 

hotelskih verig) v destinacijo – razvoj ponudbe namestitev in drugih turističnih proizvodov, od 

katerih dobiček gre v državo, kjer ima korporacija sedež (Mihalič, 2006, str. 48–49).  

 

Razvoj infrastrukture je omenjen že pri pozitivnih ekonomskih vplivih, lahko pa prinese tudi 

neželene učinke, kot so (pre)visoki stroški. Pri tem gre namreč za visoka investicijska vlaganja, 

ki bremenijo lokalno skupnost in davkoplačevalce in lahko zmanjšajo naložbe v druge 

dejavnosti, kot npr. zdravstvo in šolstvo. Kadar pa se investicije v razvoj infrastrukture ne 

izvajajo pa se pojavijo problemi in stroški zaradi preobremenjenosti javnih storitev, kar 

povzroča nezadovoljstvo tako obiskovalcev kot lokalnih prebivalcev (Euracademy, 2003, str. 

10; Mihalič, 2006, str. 49; UNWTO, 2004, str. 15). 

 

Primer pozitivnih kot negativnih ekonomskih učinkov je tudi dvig cen oziroma inflacija 

osnovnih življenjskih potrebščin (hrana, pijača, nepremičnine). Kot pozitiven učinek se to 

odraža v izboljšanju kakovosti življenja lokalnega prebivalstva, v prevelikem obsegu pa to 

lahko izrine lokalno prebivalstvo iz turistične destinacije. V podeželskih destinacijah se pogosto 

pojavlja problem drugih domov (»vikendov«), ki si jih privoščijo obiskovalci iz urbanih naselij, 

le-ti pa lahko »pokvarijo« podobo naravne pokrajine (Mihalič, 2006, str. 49; UNWTO, 2004, 

str. 15).  

 

V destinaciji, kjer turizem postane glavna gospodarska dejavnost se pojavi nevarnost prevelike 

odvisnosti od le-te. Turistično povpraševanje ima značilnost visoke elastičnosti, kar pomeni, da 

je zelo občutljivo na kakršnekoli naravne, ekonomske ali politične spremembe in nevarnosti, 

poleg tega pa je za turistično gospodarstvo značilna močna konkurenca in konstantna pojavnost 

novih destinacij, kar lahko preusmeri oziroma zmanjša turistično povpraševanje v že obstoječi 

destinaciji. V homogeni turistični regiji nevarnost in negativne vplive prinaša tudi sezonskost 

povpraševanja, kar za lokalno prebivalstvo pomeni nestalnost zaposlitve, ki je povezana s 

problemom izobraževanja in vlaganja v kakovost delovne sile. Na podeželju lahko pojav 

turizma povzroči opuščanje tradicionalnih in predelovalnih obrti ter opuščanju obdelovanja 

kmetijskih površin (Daniloska & Hadzi Naumova-Mihajlovska, 2015, str. 313; Euracademy, 

2003, str. 9–10; Mihalič, 2006, str. 49–50).  

 

Na kulturnem področju lokalne skupnosti ima lahko turizem negativne vplive v obliki 

»skomercializiranja« (angl. comodification) kulture. To pomeni prilagajanje tradicionalne 

kulture in navad željam in potrebam turističnega trga, kar vodi v oddaljevanje od pristnosti in 

avtentičnosti, spremenijo pa se lahko tudi tradicionalne vrednote in religiozne zapovedi 

lokalnega prebivalstva. Pojavi se t.i. »odrska avtentičnost«, lokalna kultura pa postane igrana 

kultura, kjer so dogodki, festivali, predstavitve in izdelki prilagojeni okusom obiskovalcev z 

namenom povečanja povpraševanja. Turistična ponudba postane standardizirana, saj  turisti na 

eni strani želijo novosti in spoznavanje drugačnega, po drugi strani pa iščejo znane proizvode 
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in storitve (npr. poznane blagovne znamke, restavracije) (Daniloska & Hadzi Naumova-

Mihajlovska, 2015, str. 313; Mihalič, 2006, str. 51). 

 

V družbenem okolju se lahko zaradi turizma pojavijo negativne spremembe v zadovoljstvu 

lokalnega prebivalstva zaradi prevelikega števila turistov, ki obremenjujejo javne dobrine ali 

celo omejujejo njihov dostop (npr. plaže za kopanje, gorske poti ipd.). Prebivalstvo lahko 

postane nezadovoljno s svojim življenjskim stilom in razmerami, pojavi se potreba po imitaciji 

turistov in želja imeti iste stvari. Ker jim ekonomske okoliščine v katerih živijo tega po navadi 

ne dopuščajo, se lahko pojavi občutek manjvrednosti ali celo sovraštva do turistov. Vse to nato 

vodi v pojav kriminala, prostitucije in drog (Mihalič, 2006, str. 53–54; UNWTO, 2004, str. 15). 

 

Na kakovost naravnega okolja in njegovo degradacijo vpliva predvsem količina turistov, 

negativni učinki, ki jih nekontroliran obseg turizma prinaša, pa so onesnaženje in pomanjkanje 

vode (odplake, motorni čolni, večja poraba vode s strani turistov), onesnaženje zraka (transport, 

povečana poraba električne energije), hrup (povzroča stres za ljudi in živali), vizualno 

onesnaženje pokrajine s turističnimi objekti (so lahko arhitekturno neprimerni, prevelika 

pozidanost uničuje izgled pokrajine), fizično onesnaženje (smeti v gorah in vodah), ogrožanje 

avtohtonega rastlinstva in živalstva ter ekološke katastrofe (erozija zemlje, podnebne 

spremembe) (Mihalič, 2006, str. 57–59).  

 

1.2.2 Pogoji za uveljavljanje načel trajnostnega razvoja v podeželski destinaciji 

 

Namen trajnostnega razvoja turistične destinacije je zmanjšati negativne vplive turizma na 

ekološko, ekonomsko in družbeno okolje turističnega sistema ter ohranjati vire v destinaciji za 

trenutne in bodoče potrebe tako turistov kot tudi lokalne skupnosti. Potrebno je najti ravnotežje 

med zaščito in ohranjanjem virov ter zadovoljevanjem potreb in interesov deležnikov, kar je 

kompleksna naloga za managerje v destinaciji (UNWTO, 2007, str. 12).  

 

Načela, ki jih je potrebno upoštevati pri uveljavljanju trajnostnega razvoja v destinaciji so 

(Denman & Mihalič, 2007, str. 3): 

 

 Izbira celovitega in integriranega pristopa z upoštevanjem vseh različnih vplivov turizma. 

 Dolgoročno planiranje, saj gre pri trajnostnem razvoju za skrb za prihodnost. 

 Doseganje primerne (zmerne) stopnje rasti in razvoja. 

 Vključevanje vseh deležnikov in zagotavljanje njihove predanosti k sodelovanju. 

 Uporaba najboljših dostopnih znanj in raziskav o turističnih trendih in vplivih. 

 Minimiziranje in upravljanje tveganja po previdnostnih načelih. 

 Upoštevanje negativnih vplivov kot stroškov – cene turističnih storitev naj odražajo realen 

okoljski strošek vpliva turizma. 

 Postavljanje in spoštovanje omejitev (npr. določanje nosilnosti destinacije). 

 Zavezovanje k stalnemu nadzoru (angl. monitoring). 
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UNWTO (2007, str. 13) je za uveljavljanje trajnostnega razvoja v destinaciji predstavila model 

(poimenovan VICE model), ki managerjem omogoča načrtovanje razvoja v skladu z načeli 

trajnosti. V tem modelu je destinacijski management predstavljen kot interakcija med 

obiskovalcem, turističnimi ponudniki oziroma industrijo, lokalno skupnostjo in ekološkim 

okoljem destinacije.  

 

Model je predstavljen v Sliki 2 in ponazarja pomembnost destinacijskega managementa za 

oblikovanje partnerstev in skupnega načrtovanja upravljanja destinacije z namenom 

sprejemanja, vključevanja in zadovoljevanja obiskovalcev, doseganja dobičkonosne in uspešne 

turistične industrije, spodbujanja sodelovanja in povečevanja koristi lokalne skupnosti, ter 

zaščite in ohranjanja lokalnega naravnega in kulturnega okolja (UNWTO, 2007, str. 13). 

 

Slika 2: VICE model za uravnotežen trajnostni razvoj turistične destinacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: UNWTO, A Practical Guide to Tourism Destination Management, 2007, str. 13. 

 

Denman in Mihalič (2007, str. 7) sta v poročilu za trajnostni razvoj evropskega turizma 

izpostavila osem izzivov s katerimi se mora soočiti destinacija, da bi postala bolj trajnostna 

oziroma dosegla trajnosti razvoj. Za doseganje teh izzivov morata biti v destinaciji izpolnjena 

dva predpogoja in sicer možnost zagotavljanja ustreznih pogojev za uspešno poslovanje v 

turizmu (varnost, infrastruktura, kakovost ponudbe, dostopnost in zanesljivost informacij, 

dostop so učinkovitega trženja, ugodni pogoji za razvoj podjetništva, pravica potencialnih 

obiskovalcev do potovanj/počitnic) ter predvidevanje sprememb in seznanjanje z njimi 

(podnebne spremembe, tehnološke spremembe, trendi in spremembe na trgu, politične, 

ekonomske in družbene spremembe). 

 

Osem izzivov z doseganjem katerih lahko destinacija doseže in uspešno uveljavi koncept 

trajnostnega razvoja je (1) zmanjšanje sezonskosti povpraševanja, (2) zmanjšanje vpliva 

turističnega transporta, (3) izboljšanje kakovosti zaposlitev v turizmu, (4) vzdrževanje oziroma 

izboljšanje blaginje lokalne skupnosti v imenu sprememb, (5) zmanjšanje uporabe naravnih 

virov in proizvodnje odpadkov, (6) ohranjanje in valorizacija naravne in kulturne dediščine, (7) 

omogočanje ponudbe za vse (npr. prilagojena infrastruktura invalidom), (8) uporaba turizma 

kot orodja za globalni trajnostni razvoj (Denman & Mihalič, 2007, str. 8). 

Naravno in 

kulturno 

okolje 

Obiskovalec 

Lokalna 

skupnost 

Turistična 

industrija 
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V turistični destinaciji je za celosten trajnosti razvoj potrebno doseči več vidikov trajnosti –  

trajnost same destinacije, trajnost v poslovnem okolju in trajnostno oziroma odgovorno 

ravnanje tako med turisti kot lokalnim prebivalstvom – torej med vsemi deležniki v destinaciji.  

 

Zagotavljanje trajnosti destinacije je ena izmed funkcij organizacije za destinacijski 

management (angl. destination management organisation – v nadaljevanju DMO). DMO lahko 

zagotovi uveljavljanje trajnosti z oblikovanjem primerne strategije in vizije, ki se jo izvaja s 

celostnim pristopom, sodelovanjem in učinkovito komunikacijo med deležniki (angl. multi-

stakeholder approach), oblikovanjem partnerstev ter sistemom monitoringa trajnostnih 

indikatorjev. Ključno je, da so v razvojno strategijo formalno vključeni trajnosti cilji, ter da je 

oblikovana v skladu s splošno strategijo gospodarskega in okoljskega razvoja na območju 

destinacije. DMO si pri oblikovanju strategije in managementu destinacije lahko pomaga s 

sprejetjem že oblikovanih sistemov okoljskega managementa (npr. EMAS1). Za oblikovanje 

primerne trajnostne strategije destinacije mora DMO analizirati trenutno stanje v destinaciji, ki 

vključuje ocenjevanje virov in privlačnosti, raziskavo trga, analizo že obstoječih politik, 

identifikacijo partnerstev ter ovir, ki omejujejo partnerstva, posvetovanje z lokalno skupnostjo, 

zagotoviti politično (javno) podporo ter izvesti SWOT2 analizo. Ena izmed nalog DMO je tudi 

osveščanje in zagotavljanje, da vsi deležniki v destinaciji razumejo trajnostna vprašanja in kako 

jih reševati (Denman & Mihalič, 2007, str. 18–22). 

 

Trajnost v poslovnem okolju je drugi mehanizem za zagotavljanje trajnostnega turizma v 

destinaciji in vključuje ukrepe za spodbujanje trajnostnih praks pri poslovanju podjetij. Ključno 

je povezovanje trajnosti s konkurenčnostjo, ki je primarni cilj podjetij. Podjetja je potrebno 

spodbujati k dolgoročnemu načrtovanju s poudarkom na družbeni in okoljski odgovornosti. To 

je možno doseči skozi raziskave, posredovanje informacij, osveščanjem in izobraževanjem pa 

tudi s finančnimi podporami. Podjetja morajo aktivno sodelovati pri oblikovanju in izvajanju 

strategije razvoja destinacije, upoštevati okoljske faktorje pri svoji korporativni in finančni 

strategiji, se vključevati v socialni dialog in okrepiti povezanost z lokalno skupnostjo, prevzeti 

sistem okoljskega managementa (ki vključuje politiko zaposlovanja in izobraževanja 

zaposlenih ter politiko oskrbovalne verige) ter vključevati v prostovoljne aktivnosti (Denman 

& Mihalič, 2007, str. 22–29).  

 

Odgovorni turist je tretji mehanizem za uveljavljanje trajnosti v destinaciji. Da turist postane 

okoljsko osveščen in odgovoren, kar se odraža v njegovih potovalnih navadah in izbirah, je 

možno doseči z izobraževanjem in komunikacijo preko turističnih operaterjev (ki imajo še 

vedno velik vpliv na turistove odločitve) pa tudi skozi oblikovanje pravilnikov in kodeksov 

obnašanja ter skozi razlike v cenah in zaračunavanje taks (Denman & Mihalič, 2007, str. 25–

26). 

                                                 
1 EMAS (angl. ECO – Management and Audit Scheme) je sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij, ki 

omogoča nadzor nad vplivom aktivnosti ter sprejemanje ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. 

Organizacija mora za vključitev v sistem EMAS, ki jo v Sloveniji omogoča Agencija republike Slovenije za okolje, 

izpolnjevati s predpisi EU določene pogoje (Kaj pomeni EMAS, 2016). 
2 SWOT analiza pomeni analizo prednosti (angl. strenght), pomanjkljivosti (angl. weakness), priložnosti (angl. 

opportunity) in nevarnosti (angl. threat). 



  

17 

1.2.3 Možnosti in priložnosti za trajnostni razvoj podeželskega turizma  

 

UNWTO (2000, str. 9–17) je v svoji publikaciji za prihodnost evropskega turizma navedla 

pričakovano visoko rast podeželskega turizma, predvsem v Srednji in Vzhodni Evropi, kjer  naj 

bi bila pričakovana diverzifikacija turističnih proizvodov v smeri podeželskega in kulturnega 

turizma s poudarkom na trajnostnem razvoju. Prav tako so bile njihove takratne napovedi glede 

turističnih trendov, da je pričakovana rast proizvodov in trgov višjega cenovnega razreda (npr. 

upokojenci) ter načrtovanje in promocija krajših oddihov s poudarkom na kakovosti storitev. V 

izsledke raziskav je UNWTO takrat vključila tudi naraščajočo ekološko osveščenost in pomen 

razvoja turizma v skladu z načeli trajnosti. Takšna osveščenost je od takrat do danes sama po 

sebi spodbujala pojav novih nišnih trgov in proizvodov ter potrebo po »pobegu« v naravno 

okolje in s tem povpraševanje po krajših ali daljših aktivnostih v naravi. Motivi turistov za obisk 

podeželja so predvsem dobro fizično počutje in zdravje, intelektualna spodbuda (odkrivanje 

novega, izobraževanje), užitek v neokrnjeni naravi in pokrajini ter stik z drugačno kulturo 

(Evropska komisija, 2003, str. 9; UNWTO, 2000, str. 9–17). 

 

Na strani povpraševanja se je torej potreba po podeželskem turizmu pojavila primarno zaradi 

visoke stopnje urbanizacije in industrializacije, k razcvetu pa je pripomoglo tudi izboljšanje 

transportnih pogojev, ki so omogočili večjo dostopnost podeželskih destinacij (UNWTO, 2004, 

str. 13). Glavna vsebinska značilnost podeželskega turizma na strani povpraševanja je, da nudi 

urbanemu človeku možnost novih izkušenj in svobodnega prostora v naravi in podeželskem 

življenju, nasprotno od urbanega okolja. Podeželski turizem se je začel pospešeno razvijati, ko 

so se pojavile iniciative in zahteve za razvoj novih, okolju prijaznih vrst turizma, ki temeljijo 

na konceptu trajnostnega razvoja – so prijazne do naravnega okolja ter spoštujejo družbene in 

kulturne vrednote lokalnih skupnosti. Ekološka osveščenost je povzročila veliko spremembo v 

motivih in željah turistov, ki zdaj povprašujejo po avtentičnih in specifičnih aktivnostih in pa 

najpomembneje, po zagotovljeni višji kakovosti turističnih proizvodov in storitev. Alternativne 

oblike turizma so v zadnjem desetletju dosegle skoraj trikrat hitrejšo rast kot klasične oblike 

turizma (sonce, morje, pesek). Glede na raziskave Evropske komisije (2003, str. 2) so ljudje v 

Evropi že pred desetletjem začeli povpraševati po bolj kakovostnih trajnostnih proizvodih, 

krajših in pogostejših izletih ter drugačnih oblikah turizma, rast povpraševanja po novih oblikah 

podeželskega turizma pa naj bi bila trikrat hitrejša od rasti povpraševanja po ostalih oblikah 

turizma. V takratni raziskavi je kar 23 % Evropejcev odgovorilo, da je podeželje njihova prva 

izbira pri odločitvi za počitnice (Daniloska & Hadzi Naumova-Mihajlovska, 2015, str. 309; 

Evropska komisija, 2003, str. 3; Skuras et al., 2006, str. 183).  

 

Rast alternativnih oblik turizma naj bi tako izhajala iz večjega števila turistov (vedno več ljudi 

si lahko privošči potovanja) pa tudi iz premika povpraševanja med različnimi segmenti. Razlogi 

za omenjene premike in rast povpraševanja po alternativnih oblikah turizma, ki odpirajo 

priložnosti za razvoj podeželskega turizma so torej (Daniloska & Hadzi Naumova-Mihajlovska, 

2015, str. 309; Evropska komisija, 2003, str. 5; UNWTO, 2004, str. 13): 
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 turisti postajajo bolj izkušeni in preudarni pri izbiri potovanj in destinacij z željo po 

odkrivanju novih krajev in novih proizvodov, 

 turisti so postali bolj mobilni, liberalizacija in evropska integracija sta olajšali čezmejna 

potovanja, 

 turisti si skozi celo leto privoščijo krajše in pogostejše oddihe, 

 turisti so na svojih potovanjih aktivnejši, 

 evropska populacija se stara, vendar ostaja aktivnejša dlje, 

 med ljudmi se povečuje ekološka osveščenost, 

 turistom je postala pomembnejša kakovost kot cena, 

 visoka stopnja urbanizacije je v Evropi povzročila, da vse več ljudi išče pristen stik z naravo 

in avtentično kulturno dediščino. 

 

Priložnosti in možnosti za razvoj podeželskega turizma v novih destinacijah se torej kažejo 

skozi spremembo (predvsem evropskih) turističnih trendov. Turisti, ki za svoje potovanje 

izberejo podeželje z namenom spoznavanja kulturne in naravne dediščine pri turistični ponudbi 

lokalne skupnosti pričakujejo majhne namestitve z lokalno pridelano hrano in gostoljubje s 

strani gostiteljev, nikakor pa ne pričakujejo velikih hotelov z »all inclusive« ponudbo. Za razvoj 

kakovostne turistične ponudbe na podeželju tako niso potrebne visoke investicije, potrebna je 

le iznajdljivost in izvirnost za oblikovanje konkurenčnih proizvodov, osebni pristop do gosta in 

čar domačnosti podeželja (Evropska komisija, 2003, str. 9). 

 

Za tipičen profil turista, ki povprašuje po proizvodih podeželskega turizma, je v splošnem 

značilno (Evropska komisija, 2003, str. 10): 

 

 starost med 39 in 59 leti,  

 višja izobrazba in višji prihodki,  

 več potovalnih izkušenj, 

 pomembnejša kakovost kot cena, 

 ekološka osveščenost, 

 izbira potovanj izven visoke sezone. 

 

Zaradi takšnega profila turista in dejstva, da se evropska populacija stara ter ostaja aktivnejša 

tudi v poznejšem življenjskem obdobju, predstavlja sezonskost povpraševanja prej priložnost 

za razvoj kot grožnjo za podeželski turizem. Turist, ki povprašuje po proizvodih podeželskega 

turizma, si potovanje po navadi organizira sam in ne prek agencij ali operaterjev (razen pri eko 

ali avanturističnem turizmu, kjer so organizirane aktivnosti v naravi), povprečna dolžina 

bivanja pa je 7 dni ali manj (Evropska komisija, 2003, str. 11). 

 

Evropska komisija (2003, str. 11) loči tri tipe podeželskih turistov in sicer predanega turista, 

zainteresiranega turista in priložnostnega turista. Predani turist natančno načrtuje vse 

aktivnosti na svojem potovanju, ki zavzamejo večino njegovega časa. Te aktivnosti 

predstavljajo opazovanje narave, pohodništvo in izobraževalne dejavnosti (opazovanje ptic in 
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divjega življenja v naravi naj bi bila ena najhitreje rastočih aktivnosti v naravi). Zainteresirani 

turist se osredotoči predvsem na eno aktivnost oziroma privlačnost in se na podlagi tega odloči 

katero destinacijo bo obiskal, se pa v sami destinaciji ne bo osredotočil le na to aktivnost, ampak 

bo želel preizkusiti in spoznati še kaj drugega (sprehodi v naravnih rezervatih, kolesarjenje, 

festivali ipd.) in bo v ta namen ostal v destinaciji dlje ali pa bo ponovil svoj obisk. Zato je v 

destinaciji pomembno, da s svojo raznoliko ponudbo privablja turiste in izboljšuje 

konkurenčnost ponudbe. Priložnostni turist svojega potovanja ne načrtuje, pač pa se za 

destinacijo odloči na podlagi raznolikosti ponudbe in dostopnosti destinacije. Priložnostni 

turisti se bolj zanimajo za destinacijo kot celoto – zanima jih tako naravno kot družbeno in 

kulturno okolje – želijo spoznati pokrajino, lokalno gostoljubje, podeželsko življenje s širokim 

naborom aktivnosti. 

 

1.3 Destinacijski management za doseganje konkurenčnosti podeželskih 

destinacij  
 

Pri načrtovanju razvoja ne le podeželskega turizma pač pa tudi podeželja kot celote je tako 

potrebno upoštevati in uveljavljati načela koncepta trajnosti, torej uravnoteženega in 

integriranega razvoja. Na nekem območju oziroma regiji na podeželju morajo pristojni organi 

zagotoviti, da bo razvoj potekal v skladu z začrtano strategijo in politiko hkrati pa izhajal iz 

dejanskih potreb lokalne skupnosti.  

 

Ključnega pomena pri razvoju turistične destinacije na podeželju tako z vidika konkurenčnosti 

kot tudi z vidika trajnosti je integriran razvoj, ki pomeni (Euracademy, 2003, str. 5): 

 

 razvoj, ki se hkrati osredotoča na ekonomski, okoljski in družbeni razvoj; 

 razvoj, ki je usmerjen »od zgoraj navzdol« (upošteva nacionalne vladne politike in sprejema 

vladno podporo) in »od spodaj navzgor« (upošteva in vključuje lokalne vire); 

 vključuje vse sektorje – zasebni, javni in prostovoljni; 

 temelji na partnerstvu in sodelovanju. 

 

Pri razvoju turizma v neki destinaciji je zato potrebno organizirati organ ali skupino, ki bo 

skrbela za uravnotežen in integriran razvoj trajnostne ponudbe podeželskega turizma in s tem 

zagotovila tudi njeno konkurenčnost. Takšna skupina se po navadi opredeljuje kot že omenjena 

DMO. V nadaljevanju poglavja je najprej predstavljen pojem destinacijskega managementa 

nato pa DMO in njene funkcije. 

 

1.3.1 Opredelitev pojma destinacijski management 

 

Destinacijski management v turizmu je pojem, pri katerem je potrebno najprej definirati pojem 

turistične destinacije in pojem deležnikov (angl. stakeholder).  

 

UNWTO (2016) lokalno turistično destinacijo definira kot fizično območje, kjer turist vsaj 

enkrat prenoči, celotno območje pa lahko z osebnim vozilom prevozi v enem dnevu. Območje 



  

20 

vključuje turistične proizvode (storitve in privlačnosti) in ima tako administrativne kot fizične 

meje, znotraj katerih se oblikuje destinacijski management, podoba destinacije in percepcija za 

ustvarjanje konkurenčne prednosti. Lokalne turistične destinacije v sodelovanju združujejo več 

deležnikov, ki lahko sčasoma skozi mreženje razširijo meje destinacije. Bieger (2005, str. 56) 

je turistično destinacijo definiral glede na oddaljenost turista od domačega okolja (bolj kot je 

turist oddaljen, večje geografsko območje predstavlja destinacija, bližje je, manjše je območje 

destinacije) in glede na specifičnost cilja (ožji je cilj potovanja, manjše je geografsko območje 

in obratno).  

 

Da je neko geografsko območje definirano kot turistična destinacija mora izpolnjevati naslednje 

pogoje (Bieger, 2005, str. 56–57): 

 

1. Turisti morajo zaznati geografski prostor kot cilj svojega potovanja. 

2. Turistična destinacija mora imeti turistične privlačnosti, nuditi turistične pakete in aktivnosti 

za turiste, imeti namestitvene kapacitete in mora biti dostopna. 

3. Turistična destinacija mora imeti organizacijo za razvoj turizma, da se na trgu pojavlja kot 

konkurenčna in administrativna enota, njen razvoj pa temelji na sodelovanju med različnimi 

deležniki (destinacija mora biti vodena strateško, funkcije pa se razlikujejo glede na velikost 

in razvitost destinacije). 

 

Pojem deležnik v destinaciji je bil do te točke magistrskega dela že večkrat omenjen, deloma 

tudi že pojasnjen. Konkretneje, deležnike v destinaciji predstavljajo turistična podjetja oziroma 

zasebni sektor (hoteli, restavracije, agencije itd.), ostale podporne panoge in organizacije 

(ponudniki zabave, športa, rekreacije ipd.), DMO, javni sektor (nudi turistu  javne dobrine kot 

so cestna in ostala infrastruktura na državni, regionalni in lokalni ravni), lokalna skupnost, 

organizacije za upravljanje naravne in kulturne dediščine, transportni sektor, potrošniška 

združenja, sindikati, izobraževalne ustanove ter sami potrošniki oziroma turisti, ki iščejo 

kakovostno izkušnjo. Vsaka skupina deležnikov ima svoje interese in cilje pri razvoju turizma 

v destinaciji, ki jih je potrebo usklajevati in koordinirati, njihova vloga pa je pomembna za 

zagotavljanje konkurenčnosti destinacije. Turistični sistem destinacije se razvija v okolju 

različnih interesnih skupin, pri čemer pogosto prihaja do konfliktov glede zastavljanja ciljev 

znotraj posamezne skupine. DMO mora najti ravnotežje med temi skupinami deležnikov, 

koordinirati in usklajevati njihove interese in cilje ter zagotoviti, da imajo vsi deležniki koristi 

od razvoja turizma v destinaciji (Denman & Mihalič, 2007, str. 19; Crouch, 2007, str. 1; Lebe, 

2012, str. 86; UNWTO & UNEP, 2005, str. 3).  

 

Destinacijski management je pomemben dejavnik konkurenčnosti destinacije. Management 

destinacije temelji na enakih načelih, poteku in zahtevah kot management podjetja, kjer 

posamezne enote izvajajo določene poslovne funkcije z namenom, da uresničijo skupne cilje. 

Management destinacije je v tem pogledu zahtevnejši zaradi kompleksnosti odnosov med 

posameznimi deležniki (enotami), saj je destinacija bolj odprt sistem kot sistem podjetja in 

strateški resursi ter njihova uporaba zahtevajo kolektivno odločanje. Destinacijski management 

zahteva strateške, organizacijske in operativne odločitve z namenom upravljanja nastanka in 
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promocije integralnega turističnega produkta ter organizacije turistov na način, da se v 

destinaciji ohranja ravnovesje ter zagotovi trajnostni razvoj (Bieger, 2005, str. 61; Prašnikar, 

Makovec Brenčič, & Kneževič Cvelbar, 2006). 

 

V osnovi se destinacijski management ukvarja z načrtovanjem, oblikovanjem ponudbe, 

trženjem in zastopanjem interesov različnih deležnikov destistinacije. Kot že omenjeno, je 

destinacija v primerjavi s podjetjem odprt sistem, zato poseben izziv predstavlja dejstvo, da ni 

neposrednih pooblastil dajanja navodil posameznim enotam, saj so le-te po navadi neodvisna 

podjetja in organizacije. Skupne vire, kot je npr. znamka destinacije je potrebno usklajevati in 

razvijati v sodelovanju – s tem se ustvarjajo mreže. Naloge znotraj mreže imajo značaj javnih 

dobrin in jih je potrebno kooperativno upravljati in tudi financirati (Lebe, 2012, str. 81). 

 

Po definiciji UNWTO (2007, str. 4) je management v destinaciji koordiniran sistem vseh 

elementov v destinaciji (privlačnosti, podporne storitve, dostop, marketing in cenovna politika). 

S strateškim pristopom povezuje te posamezne ločene elemente za boljše upravljanje 

destinacije v izogib podvojevanju stroškov promocije in informiranja, 

usposabljanja/izobraževanja, poslovne podpore ter z namenom prepoznavanja vrzeli, ki niso 

bile naslovljene oziroma rešene.  

 

Destinacijski management je torej na podlagi njegovih funkcij kot nadrejenega 

koordinacijskega organa znotraj destinacije odgovoren za uspešno delovanje celotne destinacije 

in doseganje njene konkurenčnosti na globalnem trgu. Razlogi za vzpostavitev destinacijskega 

managementa so (Prašnikar et al., 2006; UNWTO, 2007, str. 9): 

 

 gibanje na turističnem trgu usmerjajo turisti in ne ponudniki; 

 turisti povprašujejo po integralnem turističnem proizvodu, ki ga po navadi nudi lahko le več 

neodvisnih turističnih ponudnikov; 

 turisti povprašujejo po destinaciji kot celoti in sicer tisti, ki najbolje zadovolji njihove 

potrebe na potovanju oziroma počitnicah; 

 povezovanje in sodelovanje vseh posameznih deležnikov, ki delujejo v destinaciji je 

potrebno za oblikovanje integralnih turističnih proizvodov in njihovem trženju ter za 

usklajen trajnostni razvoj destinacije. 

 

Uspešen destinacijski management lahko destinaciji prinese številne koristi (UNWTO, 2007, 

str. 9): 

 

 omogoča vzpostavitev konkurenčne prednosti destinacije z močnim in edinstvenim 

pozicioniranjem ter kvalitetno ponudbo, ki pomeni dobro razmerje med vrednostjo in 

kakovostjo – oba faktorja uspeha zahtevata koordiniran managerski pristop, ki temelji na 

skupni viziji in močnih partnerstvih; 

 zagotavlja trajnostni razvoj turizma s čimer destinacija ohranja svojo okoljsko integriteto in 

resurse – svoje posebnosti, blaži tudi socialne in kulturne konflikte, ki jih prinaša turizem; 
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 širi koristi turizma vsem v sistemu turistične destinacije (spodbujanje podjetništva, 

kmetijstva in podeželskega turizma, ohranjanja domače obrti in trgovine, oblikovanje 

proizvodov, ki temeljijo na lokalnih dobrinah itd.); 

 izboljšuje ekonomske učinke turizma, povečuje donosnost turistične industrije – z 

organiziranim managementom, načrtovanim prostorskim razvojem in ciljnim trženjem je 

možno podaljšati povprečno bivanje turista v destinaciji, povečati njegovo porabo in 

zmanjšati sezonsko odvisnost povpraševanja; 

 z oblikovanjem blagovne znamke izboljša prepoznavnost destinacije in povečuje lojalnost 

in verjetnost ponovnega obiska; 

 omogoča inovativnost pri oblikovanju turističnih proizvodov, raznolikost ponudbe in s tem 

višjo dodano vrednost; 

 povečuje učinkovitost in uspešnost razvoja in trženja. 

 

1.3.2 Organizacija za destinacijski management in njene funkcije 

 

Funkcije destinacijskega managementa opravlja organizacija za destinacijski management 

oziroma DMO, ki oblikuje strategijo destinacije ter nato vodi in koordinira aktivnosti v 

destinaciji skladno z le-to. Cilji DMO so usklajeni z omenjenimi razlogi in koristmi 

destinacijskega managementa. To je iskanje in zagotavljanje trajnostnega ravnotežja med 

ekonomskimi koristmi in njegovimi socio-kulturnimi in okoljskimi stroški, zagotavljanje 

dolgoročnih koristi lokalnega prebivalstva, maksimiranje zadovoljstva turistov in njihovih 

koristi ter maksimiranje dobičkonosnosti in multiplikativnega učinka turizma v destinaciji 

(Buhalis, 2000, str. 97–116).  

 

DMO je v destinaciji vodilna enota, ki združuje različne avtoritete, deležnike in profesionalne 

delavce z namenom ustvarjanja partnerstev, ki vodijo v skupno vizijo destinacije. Naloga DMO 

ni nadzorovanje aktivnosti pač pa učinkovito upravljanje resursov in znanja z določeno stopnjo 

neodvisnosti in objektivnosti (UNWTO, 2007, str. 3; 2016). 

 

UNWTO (2007, str. 4) navaja več pravnih oblik DMO. DMO se lahko organizira kot oddelek 

znotraj javne institucije, kot partnerstvo javnih institucij s skupno upravljalno enoto, kot javno-

zasebno partnerstvo za opravljanje le določenih funkcij ali kot zasebno podjetje. Najpogostejša 

pravna oblika DMO je javno-zasebno partnerstvo, ki združuje javne in zasebne interese in 

funkcije, financira pa se iz javnih sredstev in je opredeljeno kot neprofitna organizacija. Glavni 

viri financiranja DMO so torej turistične prenočitvene takse, posebne takse za podjetja, ki so 

neposredno povezana s turizmom (igralnice, bari, restavracije), članarina v DMO (turistična 

društva), strateška partnerstva in vladna nepovratna sredstva (subvencije) (Lebe, 2012, str. 83–

85). 

 

Tabela 1 predstavlja javni in zasebni sektor v smislu prednosti in slabosti za destinacijski 

management. V zasebni sektor se kot pravno formalna oblika DMO uvršča zasebno podjetje, 

turistično društvo (v nadaljevanju TD), turistična zadruga in delniška družba, ustanovljena s 

strani interesnih skupin. V javni sektor se DMO uvršča kot del javne uprave ali javni zavod.  
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Tabela 1: Prednosti in slabosti pravnih oblik DMO v javnem in zasebnem sektorju. 

 
Javni sektor Zasebni sektor 

Prednosti 

Dolgoročni strateški pristop. 

Podpora malim in srednje velikim podjetjem. 

Zagotavljanje kakovosti. 

Povečevanje osveščenosti prebivalstva in podjetij. 

Upravljanje z javno infrastrukturo. 

Lažje in bolj pravično financiranje. 

Politična podpora. 

Kratkoročni taktični pristop. 

Osredotočenje na prodajo. 

Boljše upravljanje odnosov s strankami (CRM). 

Osredotočanje na tržne priložnosti. 

Odzivnost in učinkovitost odločanja.  

Neodvisnost od politike. 

Finančna podlaga z ustanovitvenim kapitalom. 

Slabosti 

Slaba osredotočenost na nove posle. 

Šibkost pri generiranju dohodka. 

Toleriranje slabe izvedbe. 

Počasne odločitve, pomanjkanje fleksibilnosti. 

Odvisnost od politike. 

Premajhna osredotočenost na javno dobro. 

Omejeni interesi in viri pri dolgoročnem planiranju. 

Slaba povezanost z javnim sektorjem. 

 

Vir: UNWTO, A Practical Guide to Tourism Destination Management, 2007, str. 137, tabela 17. 

 

Management DMO kot neprofitne organizacije v primerjavi z dobičkonosno naravnanimi 

podjetji ne more imeti jasnih in merljivih ciljev v obliki ustvarjanja dodane vrednosti, donosa 

ali dobička, zaradi česar je težko objektivno oceniti njeno učinkovitost in uspeh (v primeru, da 

DMO pridela podjetniški dobiček pomeni, da ni v celoti uporabila vseh finančnih sredstev 

namenjenih razvoju destinacije, kar pomeni neučinkovitost). Hkrati mora pri svojem delovanju 

upoštevati politične sile, zaradi česar je močno omejena njena podjetniška svoboda (Lebe, 2012, 

str. 83–85). 

 

Temeljne funkcije destinacijskega managementa so podobne kot temeljne poslovne funkcije 

podjetja: načrtovanje, razvoj in oblikovanje storitev/proizvodov in tržno komuniciranje. V 

strokovni literaturi o destinacijskem managementu so najpogosteje omenjene naslednje 

funkcije: funkcija oblikovanja ponudbe, funkcija trženja/marketinga, funkcija zastopanja 

interesov deležnikov ter strateško/načrtovalno funkcija (Lebe, 2012, str. 81). Izbira in izvedba 

funkcij turistične organizacije je odvisna od specifičnosti turistične ponudbe oziroma 

proizvoda. V nadaljevanju sta predstavljeni Biegerjeva teorija (Bieger, 2005, str. 67) in teorija 

UNWTO (2007, str. 4). 

 

Biegerjeva teorija predstavlja turistično destinacijo kot sistem posameznih ponudnikov storitev, 

kjer so nekatere storitve integriranega proizvoda javne dobrine (npr. informacijske storitve ali 

deli infrastrukture), s katerimi je potrebno upravljati na višji ravni. Zunanji učinki turizma 

prinašajo tako pozitivne koristi (ki jih zaznavajo predvsem drugi gospodarski sektorji) kot tudi 

negativne okoljske posledice, zaradi česar želita imeti javnost in politika možnost vpliva na 

razvoj turizma. Ena od značilnosti turističnega sistema v destinaciji je tudi abstraktnost 

turističnih proizvodov, ki jih je potrebno razložiti in enotno tržiti (Bieger, 2005, str. 67). 
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Bieger (2005, str. 67) temeljne poslovne funkcije destinacije imenuje kooperativne, saj morajo 

pri njihovem izvajanju združeno sodelovati vsi deležniki za celotno destinacijo. Izpeljal je štiri 

glavne funkcije in njihove naloge za celovito kooperativno turistično destinacijo in so 

predstavljene v Sliki 3. 

 

Slika 3: Funkcije in naloge turistične destinacije po Biegerjevi teoriji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: T. Bieger, Management von Destinationen, 2005, str. 67. 

 

Zaradi omenjenih značilnosti turistične destinacije Bieger (2005, str. 67) opredeljuje štiri 

funkcije kooperativne turistične destinacije ter naloge, ki jih zajemajo: 

 

1. Funkcija načrtovanja, ki je pomembna z vidika koordinacije posameznih ponudnikov 

storitev in javnih dobrin (npr. infrastrukture). Pri tem je poudarek na izdelavi vizije, 

poslanstva in konkurenčne strategije turističnega razvoja v destinaciji. 

2. Funkcija oblikovanja ponudbe, ki vključuje vzpostavitev in zagotavljanje delovanja 

informacijskega sistema ter centra za stik s strankami (npr. turistični informacijski center – 

v nadaljevanju TIC). Del funkcije je tudi oblikovanje in razvoj inovativnih tržno učinkovitih 

turističnih proizvodov s programi za animacijo in oskrbo gostov ter pozitivnimi zunanjimi 

vplivi. Funkcija vključuje tudi vzpostavitev sistema za zagotavljanje in kontroliranje 

kakovosti turistične ponudbe, zagotavljanje izobraževanja in svetovanja za turistična 

podjetja ter organizacijo večjih prireditev in dogodkov. 

3. Funkcija zastopanja interesov. Zaradi značilnosti turističnega sistema je pri razvoju 

turizma v destinaciji pomembno, da se zastopa tako interese javnosti kot tudi drugih 

gospodarskih sektorjev ter politike. Gre predvsem za spodbujanje lokalnega prebivalstva k 

pozitivnemu odnosu do turizma, koordiniranje interesov panoge ter za zastopanje interesov 

turizma v politični javnosti in obratno (zastopanje političnih interesov za konkretne turistične 

projekte). 

4. Funkcija trženja, ki zajema naloge kot so izdelava trženjske strategije destinacije, tekoče 

analiziranje turističnega trga (konkurenčne situacije), management blagovne znamke 

Integriran turistični proizvod kot sistem 

posameznih ponudnikov storitev 
Funkcija načrtovanja 

Funkcija oblikovanja ponudbe Posamezne delne storitve integriranega 

proizvoda so javne dobrine 

Turistični proizvod ima pozitivne in 

negativne zunanje učinke 

Turistični proizvodi so abstraktni 

kontaktni proizvodi 

Funkcija zastopanja interesov 

Funkcija trženja 
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(pozicioniranje) glede na ciljni trg ter ohranjanje podobe destinacije, tržno komuniciranje 

(oglaševanje, pospeševanje prodaje, zagotavljanje stikov z javnostjo), oblikovanje cenovne 

strategije za turistične proizvode ter aktivna prodaja z zagotavljanjem distribucijskega 

sistema in managementom ključnih kupcev. 

 

UNWTO (2007, str. 4–6) opredeljuje tri funkcije destinacijskega managementa, naloge pa 

razdeli med DMO-ji na treh nivojih in sicer nacionalnem, regionalnem ter lokalnem nivoju, pri 

čemer se morajo določene naloge, kot so spodbujanje podjetništva, zagotavljanje nepristranskih 

informacijskih storitev ter vlaganje v raziskave in razvoj, izvajati na vseh treh nivojih, večino 

nalog pa opravljata lokalna in regionalna DMO.   

 

Funkcija zagotavljanja primernega okolja je pomembna za zagotavljanje temeljev 

uspešnega destinacijskega managementa in zajema elemente socialnega, ekonomskega in 

naravnega okolja. Funkcija vključuje razvoj infrastrukture in načrtovanje/planiranje, razvoj 

človeških virov, razvoj proizvodov, razvoj tehnologije in informacijskega sistema ter 

povezovanje z ostalimi sektorji in distribucijo. Funkcija trženja zajema naloge promocije 

destinacije z namenom privabljanja obiskovalcev. Vključuje management blagovne znamke in 

imidža destinacije, akcije za spodbujanje podjetništva v turizmu, management odnosov s 

strankami ter zagotavljanje rezervacijskega sistema in nepristranskih informacijskih storitev. 

Funkcija zagotavljanja storitev v destinaciji se osredotoča na zagotavljanje kakovostne 

izkušnje obiskovalca v sami destinaciji. Ta funkcija vključuje koordinacijo in management 

kakovosti storitev za čim večje zadovoljstvo obiskovalcev, razvoj novih proizvodov, razvoj in 

organizacijo dogodkov za animacijo gostov, razvoj in upravljanje turističnih privlačnosti, 

izobraževanje in usposabljanje turističnih delavcev, poslovno svetovanje, oblikovanje strategije 

ter vlaganje v raziskave in razvoj. 

 

1.3.3 Pogoji za doseganje konkurenčnosti turistične destinacije 

 

Konkurenčnost destinacije je opredeljena kot koncept, ki vključuje cenovno konkurenčnost, 

visoko raven produktivnosti na različnih ravneh turistične industrije ter kvalitativne faktorje 

privlačnosti destinacije. Skupna privlačnost temeljnih privlačnosti destinacije (in s tem 

potencialno doživetje obiskovalca) mora biti večja kot jo lahko ponudijo ostale turistične 

destinacije (Dwyer, Forsyth, & Dwyer, 2010, str. 759). 

 

Za trg podeželskega turizma je značilno, da se razvija v močno konkurenčnem okolju, saj so 

za številna podeželska območja značilne podobne karakteristike, vse destinacije pa imajo isti 

cilj. Turist pri izbiri destinacije preuči številne elemente in dejavnike, ki v destinaciji zanj 

tvorijo turistični proizvod. Turistični proizvod v destinaciji je edinstvena kombinacija storitev, 

ki nudijo namestitev, prehrano, zabavo, umetnost, aktivnosti, privlačnosti, naravno okolje ipd. 

V primeru, da za turista vsaj ena od željenih storitev ne bo dostopna, se za destinacijo ne bo 

odločil, saj ni konkurenčna ostalim, ki te storitve nudijo. Da je turistični proizvod konkurenčen, 

mora torej biti integralen (povezovati več deležnikov v destinaciji), multidisciplinaren, 
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poskrbeti mora za osebnostni razvoj turista, dinamičen in diferenciran od drugih proizvodov 

(Euracademy, 2003, str. 15).  

 

Za turistično destinacijo je vzpostaviti, obdržati in okrepiti svojo konkurenčno prednost v 

visoko konkurenčnem globalnem gospodarskem okolju turistične industrije velik izziv, za 

katerega so značilne nekatere kompleksne posebnosti (Crouch, 2007, str. 1): 

 

 Turistična destinacija se po svoji naravi močno razlikuje od klasičnih komercialnih 

konkurenčnih proizvodov – proizvod turistične destinacije je izkušnja, ki jo nudi turistu, le-

ta pa je rezultat ne le enega posameznega ponudnika, pač pa vseh deležnikov v destinaciji, 

ki vplivajo na turistovo izkušnjo. Takšna množičnost vseh vključenih »igralcev«, ki tvorijo 

integralno ponudbo turističnih storitev, naredi management destinacije neizmerno bolj 

kompleksen v primerjavi z managementom preprostejših proizvodov enega samega podjetja.  

 Turistični proizvod je sestavljen iz velikega števila in obsega različnih atributov in tako 

zagotovi, da je vsaka turistična izkušnja edinstvena. 

 Cilji v konkurenčnem okolju turistične industrije niso vedno jasni in merljivi ter se pogosto 

ne ujemajo – predvsem prihaja do razlik v ciljih zasebnega in javnega sektorja. Management 

destinacije se mora osredotočiti na tiste cilje, ki destinaciji zagotavljajo doseganje 

konkurenčne prednosti.  

 

Teorije in raziskave o konkurenčnosti turističnih destinacij so se začele razvijati v devetdesetih 

letih prejšnjega stoletja z namenom merjenja in razumevanja le-te. Razvite teoretične in 

konceptualne zasnove nam prikazujejo, da se konkurenčnost turističnih destinacij ne more 

opredeliti kot majhen skupek dejavnikov, pač pa kot obsežen seznam relevantnih, vendar ne 

enakovrednih spremenljivk (zaradi specifičnosti posamezne destinacije in tržnega segmenta 

nimajo vse spremenljivke enakega vpliva). Oblikovani so bili številni modeli konkurenčnosti 

in delovanja turističnih destinacij, med katerimi je potrebno izpostaviti model avtorjev Ritchie 

in Crouch (2005), model avtorjev Dwyer in Kim (2003) ter model avtorja Heatha (2002). 

Ritchiejev in Crouchov model poudarja pomembnost primerjalne prednosti (ki izhaja iz 

»podedovanih« virov) ter konkurenčne prednosti (ki izhaja iz zmožnosti upravljanja in 

razporejanja z viri), pri čemer upošteva tudi vpliv dejavnikov globalnega makro-okolja in 

lokalnega mikro-okolja. Dwyer in Kim (2003) v svojem modelu poudarita vire privlačnosti 

turistične destinacije in jih razdelita na podedovane (naravna in kulturna dediščina), izgrajene 

(turistična infrastruktura, zabava, aktivnosti) ter podporne (splošna infrastruktura, kakovost, 

dostopnost). Heathov model destinacije pa je ponazorjen kot hiša, kjer temelje predstavljajo 

infrastruktura, varnost, lokacija in dostopnost, nastanitvene kapacitete, gostoljubnost, 

avtentičnost in druge konkurenčne in primerjalne prednosti. Vezivo oziroma cement v 

destinaciji predstavljajo deležniki, komunikacijske sposobnosti, partnerska zavezništva, 

raziskave in informacijski sistem ter spremljanje in nadzor uspešnosti. Gradnike destinacije 

predstavljajo trajnostna razvojna politika, uravnotežen razvoj, strateški marketing in strategija. 

Streho destinacije predstavlja politična volja, vodenje, skupne vrednote, vizija in poslanstvo, 

odnos lokalne skupnosti, podjetništvo ter razvoj človeških virov (Crouch, 2007, str. 2–4; 

Semeja, 2011, str. 14–15). 



  

27 

Vendar pa univerzalnega modela turistične destinacije ni, lahko pa se na podlagi študije 

omenjenih modelov opredeli ključne dejavnike vzpostavitve in konkurenčnosti turistične 

destinacije (Dwyer & Kim, 2003; Heath, 2002; Ritchie & Crouch, 2005): 

 

 ponudba temeljnih virov in privlačnosti (naravne danosti, zgodovina in kultura, dogodki, 

možnosti za aktivnosti, turistična infrastruktura in tržne vezi med destinacijo in ciljnimi trgi) 

– več kot je privlačnosti, večja je dodana vrednost; 

 povpraševanje po temeljnih virih in privlačnostih s strani tujih obiskovalcev kot lokalnega 

prebivalstva; 

 odnos in vloga lokalne samouprave do razvoja turistične destinacije; 

 organiziranost in vloga DMO; 

 informacijski sistem turistične destinacije. 

 

Konkurenčnost turistične destinacije je potrebno presojati v luči interakcije med obiskovalcem 

in destinacijo, ki se časovno zgodi v dveh ključnih trenutkih – prvi stik se zgodi, ko se 

obiskovalec odloča o obisku destinacije (zbiranje informacij, tehtanje možnosti), drugi stik se 

zgodi, ko obiskovalec dejansko obišče destinacijo. Pri prvem stiku je pomembno, da so 

informacije o destinaciji dostopne, predstavljena ponudba pa bogata in raznolika, hkrati pa 

vsebinsko smiselna in celovita – gre za medsebojno vsebinsko dopolnjevanje posameznih 

proizvodov, ki ga je mogoče doseči s sodelovanjem, načrtovanjem in koordinacijo med 

ponudniki. Pri drugem stiku mora destinacija izpolniti pričakovanja obiskovalca, pri tem pa se 

začne konkurenčen boj, ki ga morajo ponudniki v destinaciji preoblikovati v konkurenčno 

sodelovanje z namenom povečanja dodane vrednosti za obiskovalca in maksimiziranja njegove 

potrošnje (Dowling, Roering, Carlin, & Wisnieski, 1996, str.156; Kotler, 2003, str. 109).  

 

Številni avtorji v strokovni literaturi (Go & Govers, 1999; Buhalis, 2000; Ritchie & Crouch, 

2005; Dwyer & Kim, 2003) navajajo, da sta partnerstvo in sodelovanje med ponudniki 

turističnih storitev v destinaciji predpogoj za ustvarjanje in ohranjanje konkurenčnosti 

destinacije, ki je tako delno odvisna tudi od konkurenčnosti turističnih podjetij, ki delujejo v 

destinaciji – podjetja s kvalitetnimi temeljnimi kompetencami tvorijo osnovo za 

vzpostavitev konkurenčne turistične destinacije. Zavezništva se morajo oblikovati tudi med 

zasebnim in javnim sektorjem, tesno pa mora biti sodelovanje tudi z ostalimi deležniki, kar 

tvori osnovno sposobnost turistične destinacije, da nudi kakovostne turistične proizvode. 

Podjetja poleg sodelovanja dvigujejo raven konkurenčnosti tudi s specializacijo, inovacijo, 

investiranjem, prevzemanjem tveganj in etičnimi poslovnimi praksami, ki poudarjajo 

spoštovanje posameznika in spodbujajo odprto in pošteno poslovno okolje s timskim duhom, 

pripadnostjo in komunikacijo. Da se neodvisni ponudniki v destinaciji odločijo za strateško 

zavezništvo, mora obstajati skupen interes za sodelovanje, usklajevanje in medsebojno 

koordinacijo ponudbe na podlagi skupnih odločitev, hkrati pa morajo imeti ponudniki skupno 

poenoteno in jasno vizijo glede razvoja turistične destinacije pri čemer morajo koristi presegati 

pričakovana tveganja posameznega partnerja. 
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Uspeh turistične destinacije je odvisen tako od skupne strategije, ki je oblikovana za doseganje 

konkurenčne prednosti, sledi ciljnemu tržnemu pristopu, gradi lastno blagovno znamko in se s 

tem diferencira in prinaša visoko zadovoljstvo obiskovalcev. DMO mora pri tem zagotoviti 

kakovostno in močno vodenje, ki je ključno za ohranjanje fokusa in zagotavljanje, da vsi 

deležniki upoštevajo strategijo in delajo v isti smeri (UNWTO, 2007, str. 12).  

 

2 RAZVOJ PODEŽELSKEGA TURIZMA V SLOVENIJI 

 

Slovensko podeželje ima glede na svetovne turistične trende zaradi svojih naravno-geografskih 

razmer in strukture prostora velik potencial za razvoj turizma. Slovenske pokrajine so glede na 

svojo majhnost zelo raznolike, kar je turistom bolj všeč kot standardizacija, masovna 

proizvodnja in pogosta pojavljanja enake ali podobne ponudbe. Programi za razvoj slovenskega 

podeželja in njihovo izvajanje se ocenjujejo kot relativno uspešni (MKGP, 2008, str. 12; 

Potočnik Slavič, 2014, str. 280).  

 

2.1 Slovensko podeželje kot prostor 

 

Slovenija je ena manjših evropskih držav, a hkrati je dežela različnih klimatskih in 

geomorfoloških značilnosti, kjer se stikajo različne kulture alpskega, mediteranskega in 

panonskega sveta. Je ena izmed držav članic Evropske unije, ki imajo nadpovprečen delež 

podeželskih območij. Po kriterijih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angl. 

Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) se v podeželska območja 

uvršča 67 % vseh občin oziroma 77 % celotnega ozemlja, na podeželju pa živi 41 % vsega 

prebivalstva. Pred spremembo NUTS3 klasifikacije leta 2015, je bila Slovenija na ravni NUTS 

2 ena regija, ki se je v celoti uvrščala v podeželsko območje (MKGP, 2007, str. 8).  

 

Za slovensko podeželje je značilno, da ga odlikujejo velika reliefna razgibanost, raznovrstnost 

kulturne krajine, stavbene in naselbinske dediščine ter bogati in raznoliki naravni sistemi. 

Zaradi velike reliefne razgibanosti – le slabih 20 % celotnega ozemlja predstavljajo ravninska 

območja z dolinami in kotlinami – je bila že v preteklosti otežena prehodnost in s tem omejene 

možnosti za poselitev in organizacijo gospodarskih dejavnosti. Za slovensko podeželje je zaradi 

razmeroma neugodnih, a pestrih naravnih razmer značilno (MKGP, 2008, str. 6): 

 

 razpršena poselitev in veliko število manjših naselij, 

 specifična struktura rabe zemljišč, 

 visoka stopnja naravne in biotske raznovrstnosti, 

 kulturna raznovrstnost, 

 bogastvo površinskih in podzemnih voda, 

 raznolikost kulturne krajine. 

                                                 
3 NUTS je skupna evropska klasifikacija teritorialnih enot, ki jo je vzpostavil Eurostat, da bi zagotovil celovito in 

dosledno členitev, potrebno za zbiranje, razvoj in usklajevanje regionalnih statistik v Evropski uniji (Skupna 

klasifikacija statističnih teritorialnih enot (NUTS), 2016) 
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Demografska značilnost slovenskega podeželja je relativno redka poselitev z zgoščeno 

poselitvijo ravninskih delov, kjer na slabih 20 % ozemlja živi skoraj 60 % vsega prebivalstva. 

Staranje prebivalstva v manjših razpršenih naseljih je najbolj značilno v hribovitem 

predalpskem in dinarsko–kraškem svetu ter ob državni meji. Za ta območja je značilno tudi 

odseljevanje mladega prebivalstva, nizka rodnost in slabša izobrazbena struktura (MKGP, 

2007, str. 9).  

 

Toda migracijski tokovi na podeželju so dvojne narave – po eni strani se beleži povečevanje 

prebivalstva na podeželju v bližini urbanih naselij, po drugi strani pa se, kot že omenjeno, na 

odročnejših podeželskih območjih še naprej pojavlja negativen demografski in s tem tudi 

gospodarski trend. Tako imenovano suburbano podeželje je najbolj dinamičen del podeželja, 

vezan na ožja in širša obmestja, podaljšana vzdolž avtocestnega križa, območja pa so privlačna 

tako za bivanje kot tudi različne gospodarske dejavnosti (Klemenčič, 2006, str. 4).  

 

Na demografske trende na podeželju je neposredno povezano hitro zmanjševanje aktivnega 

kmečkega prebivalstva kot nosilca vzdrževanja kulturne pokrajine. Hkrati pa so nekatera 

območja slovenskega podeželja postala socialnoekonomsko zelo pestra zaradi priseljevanja 

neagrarnega prebivalstva – bogataši v razkošnih rezidencah in mlade družine, ki se priseljujejo 

zaradi različnih motivov (stik z naravo, vzgoja otrok, cenejši življenjski stroški ipd.). Posledica 

mešanja agrarnega in neagrarnega prebivalstva so (negativne) spremembe v kulturno-

družbenem življenju, kjer je ponekod kolektivno zavest zamenjal individualizem, odnosi so 

marsikje postali sterilni s čimer je zamrlo družabno življenje. Pojav t.i. modernizacije podeželja 

tako zajema preobrazbo podeželske družbe in slabitev povezav med družbo in naravo, ki se 

kaže v spremembi obnašanja in dojemanja podeželskih ljudi in fizični spremembi 

(modernizaciji) podeželja (Klemenčič, 2006, str. 3–6; MKGP, 2007, str. 9–10).  

 

Na slovenskem podeželju se kmetijska dejavnost opušča, redke so izjeme, ki organizirajo 

velikopotezno živinorejo. Kmetijske obdelovalne površine v lasti »nekmetov« se povečini 

zaraščajo, za preživetje majhnih kmetij pa se vse bolj uveljavljata ekološko kmetovanje in 

dopolnilne dejavnosti (turizem), kar pa še vedno ni dovolj za boljši gospodarski napredek. Kljub 

neagrarnemu prebivalstvu se obrtno-storitvene gospodarske dejavnosti slabo razvijajo in večina 

prebivalstva še vedno ostaja v odvisnosti od večjih mest. Podeželje tako funkcijsko postaja 

vedno bolj prostor za bivanje in rekreacijo, ni več le kmetijsko, kmetijstvo pa nima več le 

funkcije pridelave hrane (Klemenčič, 2006, str. 4).  

 

Klemenčič (2006, str. 4) kot gospodarsko slabost odmirajočega podeželja vidi v nezmožnosti 

oziroma nemoči domačinov, da bi izkoristili vse večje zanimanje urbanega prebivalstva za 

podeželje v smislu turizma, rekreacije, zdrave prehrane, izobraževanja ipd. Po drugi strani pa 

demografsko ogrožena območja predstavljajo potencial za turizem na slovenskem podeželju, 

saj naj bi bila zaradi počasnega gospodarskega razvoja praviloma velika ohranjenost naravnega 

okolja. Kljub temu, da delež kmečkega prebivalstva upada in se večina prebivalcev slovenskega 

podeželja ne preživlja več s kmetijstvom, pa je podeželju poleg naravnega okolja uspelo 
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obdržati tudi značilne razvojne in kulturne vzorce, ki so opredeljeni kot prednosti oziroma 

priložnosti za razvoj podjetništva in podeželskega turizma (MKGP, 2007, str. 53). 

 

2.2 Ključni strateški dokumenti in smernice za razvoj podeželja 

 

Na področju programov in strategij razvoja podeželja je bilo do sedaj v Sloveniji predstavljenih 

veliko smernic, država pa ima že dolgoletne izkušnje z njihovim izvajanjem. Trende razvoja 

v smeri »ne-množičnega« turizma upošteva tudi agrarna politika Evropske skupnosti, s čimer 

kmete spodbuja k iskanju alternativnih virov dohodka in istočasno pomaga pri razvoju 

podeželskega turizma, ki velja za eno od poti k splošnemu razvoju podeželja. Programi 

celostnega razvoja podeželja se izvajajo na lokalni ravni, z njimi se dopolnjuje klasične ukrepe 

kmetijske politike, vseskozi pa je namen in cilj isti: razvoj podeželja, ki temelji na lastnih 

razvojnih potencialih, poudarja značilnosti območja, zagotavlja nova delovna mesta in 

poseljenost z uveljavljanjem trajnostnih načel (temeljijo na izrabi naravnih virov in ohranjanju 

naravne in kulturne dediščine) (MKGP, 2008, str. 7; Senica, 2011, str. 17).  

 

2.2.1 Program razvoja podeželja 2007–2013 in 2014–2020 

 

Program razvoja podeželja 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 

nadaljevanju MKGP) predstavilo v obsežni publikaciji, kjer je predstavljena analiza stanja 

slovenskega podeželja z vidika prednosti in pomanjkljivosti in izbrana strategija za soočanje z 

le-temi. Predstavljena je utemeljitev izbranih prednostnih nalog ob upoštevanju smernic 

skupnosti in nacionalnega strateškega načrta ter predvidenega učinka iz predhodnega 

vrednotenja. Program vključuje tudi finančni načrt črpanja sredstev Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja (MKGP, 2007, str. 1). 

 

V programu je predstavljena natančno izdelana SWOT analiza slovenskega podeželja, pri 

čemer je bila podlaga za njeno izdelavo analiza danosti in stanja kmetijstva, živilstva in 

gozdarstva ter vpetost teh panog v dogajanje na podeželju. Izbrana strategija za soočanje s 

prednostmi in pomanjkljivostmi, ki izhaja iz analize stanja, izraža potrebe po izboljšanju 

konkurenčnosti vseh treh sektorjev primarne proizvodnje (kmetijstva, živilstva in gozdarstva) 

ter hkrati teži h krepitvi ekonomskega in socialnega stanja podeželja ter uveljavitvi podjetniške 

miselnosti. Prednostne naloge programa zajemajo ukrepe na štirih oseh (MKGP, 2007, str. 55): 

 

 os 1: izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gospodarskega sektorja; 

 os 2: izboljšanje okolja podeželja; 

 os 3: izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega 

gospodarstva (z namenom izboljšanja infrastrukture in povečanja privlačnosti podeželskega 

okolja za razvoj drugih dejavnosti, zlasti turizma); 

 os 4: program LEADER (opisan v nadaljevanju). 

 

MKGP (2007, str. 56–284) kot največjo slabost za razvoj slovenskega podeželja navaja 

neugodno demografsko strukturo (starostno in izobrazbeno) ter nizko stopnjo specializacije v 
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kmetijstvu in gozdarstvu, kar povzroča zaostajanje v produktivnosti, zmanjšano učinkovito 

rabo in onemogočeno ustrezno tržno strukturo. Kot prednost je navedeno dobro ohranjeno in 

raznoliko okolje ter ugodno stanje vrst in habitatov, kar predstavlja ugodne okoljske razmere 

za ekološko kmetovanje in turizem. Za namen razvoja turizma na podeželju je program 

načrtoval naslednje ukrepe: diverzifikacija gospodarstva v nekmetijske dejavnosti s 

spodbujanjem domače in umetnostne obrti kot tradicionalnega znanja; obnova in razvoj vasi 

(infrastruktura, izboljšanje kakovosti življenja); ohranjanje in izboljševanje dediščine 

podeželja. 

 

Program razvoja podeželja 2014–2020 konkretno na področju turizma ne predvideva večjih 

ključnih premikov. Od predhodne programske strategije se razlikuje predvsem v smislu večjega 

spodbujanja inovacij in prenosa znanja skozi povezovanje za zagotavljanje večje učinkovitosti 

poslovanja kmetijskih gospodarstev s poudarkom na trajnostnem in ekološkem razvoju 

(Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 2016). 

 

2.2.2 Projekt CRPOV in projekti RPP  

 

MKGP je že leta 1991 začelo s pripravo Celostnega razvoja podeželja in obnova vasi (v 

nadaljevanju CRPOV) z namenom reševanja kmetijske in podeželske problematike. MKGP je 

bil organizator in sofinancer programa, za namene izvajanja programa pa je bila finančna 

pomoč ponujena v obliki vsakoletnih javnih razpisov MKGP. Ministrstvo je izdelalo enotno 

metodologijo, s katero naj bi se olajšala in poenotila priprava razvojnih projektov, pripravljavci 

in izvajalci programa pa so bile občine in druge institucije na lokalnem nivoju. Program naj bi 

izboljšal kvaliteto življenja v vseh pogledih, izvedeni projekti pa so se nanašali predvsem na 

spodbujanje razvoja dopolnilnih prihodkovnih virov, turističnih dejavnosti, infrastrukture, 

ohranjanje dediščine ter različnih aktivnosti za spodbujanje društvenih in socialnih vsebin (npr. 

skupni nastopi trženja) (MKGP, 2008, str. 8). 

 

Glavni cilj CRPOV je bil oblikovanje razvojnega motiva in vizije obravnavanega območja, ki 

je bil odraz soglasja velike večine lokalnega prebivalstva. Razvojne dejavnosti so bile za namen 

celostne obravnave razdeljene na pet delovnih področij in sicer (MKGP, 2008, str. 8–9): 

 

 življenjski prostor, kjer so bile opredeljene splošne geografske in okoljske značilnosti 

posameznih območij s ciljem spodbujanja domačinov k izkoriščanju lokalnih razvojnih 

potencialov in posebnosti; 

 naselitveni prostor, ki je zajemal ukrepe za razvoj infrastrukture in urejanje prostora; 

 kulturni prostor, kjer je bil predstavljen zgodovinski razvoj kraja in tradicije, objekti naravne 

in kulturne dediščine in kulturne dejavnosti; 

 družbeni prostor, ki je predstavljal demografske značilnosti (starostna, spolna, izobrazbena 

struktura, socialni in ekonomski položaj) in potrebe po storitvah in dejavnostih v skupnosti; 

 delovni prostor, v okviru katerega so bile predstavljene aktivnosti na podlagi izkušenj 

prebivalcev in razvojnih možnosti območja, ukrepi pa so morali biti usklajeni z regionalnimi 

in nacionalnimi strategijami.  
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Projekti CRPOV so predstavljali nov pristop k razvoju podeželja z aktivnim vključevanjem 

lokalnega prebivalstva. V relativno kratkem času se je na podeželju vzpostavilo veliko število 

razvojnih organizacij, pri projektih pa je največjo težavo predstavljal prehod iz uvajalne faze 

v izvedbeno, saj se je na tej točki zaključila približno tretjina projektov (MKGP, 2008, str. 12). 

 

Projekti Razvojnih programov podeželja (v nadaljevanju RPP) so bili trije pilotski projekti 

MKGP za večja zaokrožena območja. Njihov cilj je bil povezati točkovne projekte CRPOV, ki 

so se izvajali le na manjših področjih, v zaokroženo celoto (MKGP, 2008, str. 10). 

 

Izdelava posameznega RPP je potekala v treh fazah, kjer se je v prvi fazi ocenila pripravljenost 

lokalnih skupnosti in drugih partnerjev za izdelavo skupnega programa na izbranem področju. 

Pri projektu so sodelovali vsi deležniki v lokalni skupnosti – predstavniki občin in drugih javnih 

institucij, predstavniki gospodarstva, društev in zainteresiranih občanov, vsak pa je dobil svoje 

naloge in pristojnosti. Druga faza je bila izdelava RPP za izbrano območje, ki je moral vsebovati 

analizo stanja (SWOT analizo, analiza obstoječih razvojnih aktivnosti). V programu je bilo 

potrebno oblikovati razvojno vizijo, skupni tržni proizvod (po katerem je že ali naj bi postalo 

območje prepoznavno) in slogan, s katerim so se lahko poistovetili vsi deležniki in je vplival 

na prepoznavnost območja. Zadnja faza je bila izvajanje in upravljanje projektov, vključevala 

pa je informiranje, usposabljanje, promocija, skupno trženje in druge aktivnosti (MKGP, 2008, 

str. 10).  

 

RPP so bili programi, ki so bili izdelani po pristopu »od spodaj navzgor« kar pomeni, da je bil 

njihov namen dopolnjevanje klasičnih ukrepov državnih politik, izvajali pa so se na lokalni 

ravni. Problemi, ki so se pojavili pri izvajanju in nadgradnji izvedbe programov, so bili premalo 

učinkovita ali sploh neobstoječa partnerstva, nejasna razmerja pri izvajanju, upravljanju in 

financiranju projektov ter pomanjkljivo medsektorsko sodelovanje in izvajanje javno-zasebnih 

projektov (MKGP, 2008, str. 11). 

 

2.2.4 Program LEADER 

 

Iniciativo za razvoj podeželja LEADER je Evropska skupnost predstavila že leta 1991 in je 

preko treh programskih obdobij postala sestavni del politike razvoja podeželja. V Sloveniji se 

je začela izvajati v programskem obdobju 2007 – 2013. Namen iniciative je izboljšanje 

razvojnih možnosti podeželja ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega 

prebivalstva, njegov osnovni cilj pa je integriran razvoj podeželja z izgradnjo lokalnih 

zmogljivosti, izboljšanjem zaposlenosti, diverzifikacijo dejavnosti, izboljšanjem upravljanja na 

podeželskih območjih, širjenjem inovativnosti in promocijo partnerskega sodelovanja 

(Euracademy, 2003, str. 4; MKGP, 2008, str. 13–16). Temeljna načela oziroma ključne 

značilnosti pristopa LEADER so predstavljene v Tabeli 1. 
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Tabela 2: Temeljna načela pristopa LEADER. 

 
1. Lokalne razvojne 

strategije izhajajo iz 

območja. 

Razvojne strategije podeželskih območij, ki zagotavljajo dovolj kritične mase 

človeških, ekonomskih in finančnih virov, so učinkovitejše, če o njih odločajo 

lokalni akterji. Območje mora biti homogeno, družbeno povezano, s skupno 

tradicijo in lokalno identiteto z občutkom pripadnosti ter skupnimi potrebami. 

Ukrepi so tako bolj specifični in ustrezajo resničnim potrebam ter lokalnim 

konkurenčnim prednostim. 

2. Pristop »od spodaj 

navzgor«. 

 

Se navezuje na prvo značilnost in opredeljuje sodelovanje lokalnih akterjev pri 

sprejemanju odločitev glede strategije in prednostnih nalog. Lokalni akterji v 

tem pogledu predstavljajo različne interesne skupine (ekonomske, družbene), 

širše prebivalstvo in zasebne institucije. Pristop zagotavlja krepitev 

zmogljivosti z ozaveščanjem, usposabljanjem, sodelovanjem in združevanjem 

lokalnega prebivalstva in se je izkazal kot uspešen, saj daje veliko priložnosti 

za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.  

3. Javno-zasebna 

partnerstva: lokalne 

akcijske skupine (v 

nadaljevanju LAS). 

 

LAS ima nalogo, da opredeli in izvede oblikovano razvojno strategijo ter 

opravlja s finančnimi sredstvi. Predvsem so LAS učinkovite pri spodbujanju 

trajnostnega razvoja, saj povežejo lokalno skupnost za doseganje sinergij skozi 

interakcijo različnih partnerjev, pri čemer omogočajo prilagoditve in 

spremembe v kmetijskem sektorju, vključevanje skrbi za okolje, diverzifikacijo 

gospodarstva in kakovost življenja. LAS je sestavljena iz predstavnikov 

različnih interesnih skupin in je lahko ustanovljena le začasno, za pridobitev 

LEADER podpore. Od LAS se pričakuje, da poveže interesne skupine, da ima 

avtonomijo odločanja, da poveže različne ukrepe, da zna izkoristiti priložnosti, 

ki jih ponujajo lokalni viri, da je odprta za nove ideje in da zna povezati ločene 

sektorske pristope. 

4. Inovativnost. Ta značilnost omogoča LAS, da ima pri izbiri aktivnosti in načinu izvedbe 

projektov veliko mero svobode in fleksibilnosti. Podeželska območja imajo 

zaradi omejenih virov šibkejše povezave z raziskovalnimi in razvojnimi 

središči, zato so omejena tudi pri uvedbah radikalnih novosti. Podeželsko 

območje lahko inovativnost doseže s prenosom informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij, razvitih drugod, s posodobitvijo tradicionalnih 

oblik znanja in izkušenj ter iskanjem rešitev za težave, ki jih ostale strategije 

niso mogle odpraviti. 

5. Povezani in 

večsektorski ukrepi. 

Namen LEADER je povezati več sektorjev dejavnosti in oblikovati strategijo 

razvoja in ukrepe v usklajeno celoto za integriran razvoj. 

6. Povezovanje v 

mrežo. 

Ta značilnost pristopa LEADER pomeni izmenjavo dosežkov, izkušenj in 

znanja med skupinami LEADER, podeželskimi območji, upravami in 

organizacijami z namenom prenašanja dobre prakse, razširjanja inovacij in 

nadgrajevanja znanja. Pomaga premagovati izolacijo, s katero se srečujejo 

nekatera odročnejša podeželja območja, in spodbuja sodelovalne projekte. 

7. Sodelovanje. Sodelovanje v tem kontekstu pomeni nadgradnjo povezovanja – pomeni skupne 

projekte z drugimi skupinami LEADER za razširitev lokalnih dejavnosti (npr. 

doseganje kritične mase, ki je potrebna, da je nek projekt uspešen). V okviru 

programa obstajata dva tipa sodelovanja in sicer medpodročno in meddržavno 

sodelovanje, vključen pa mora biti oprijemljiv skupni projekt, ki ga upravlja 

skupna struktura. 

 

Vir: Evropska komisija, The LEADER approach – a basic guide, 2006, str. 8–14. 
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Program LEADER temelji na podobnem principu kot CRPOV in RRP, torej »od spodaj 

navzgor«, s čimer omogoča lokalnim prebivalcem podeželskih skupnosti sodelovanje pri 

razvoju svojega območja in izvedbi načrtovanih ukrepov. Namenjen je izvajanju lokalnih 

razvojnih strategij z zagotavljanjem jasnih in preglednih postopkov, podpore ustreznih javnih 

služb in potrebne tehnične pomoči.  

 

Program LEADER je uspešen na področju razvoja podeželskega turizma, saj se je v Evropi 

od 900 ustanovljenih LAS kar 70 % odločilo za ukrepe, povezane z razvojem turizma, 

konkretneje s področjem lokalne dediščine (Euracademy, 2003, str. 10). V Sloveniji je bil 

program LEADER v začetku izvajanja opredeljen kot četrta prednostna os v nacionalnem 

strateškem načrtu razvoja podeželja (Progam razvoja podeželja 2007–2013), del sredstev za os 

4 pa je bil namenjen vzpostavitvi in delovanju LAS. S tem naj bi se zagotovilo permanentno 

usposabljanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za vključitev v pripravo in izvedbo lokalne 

razvojne strategije na lastnem območju. V programskem obdobju 2007–2013 se je pristop 

izkazal za učinkovitega pri naslavljanju številnih izzivov lokalnega okolja, predvsem v krepitvi 

lokalne identitete, občutka pripadnosti, socialne kohezije ter pri ustvarjanju pogojev za boljše 

izkoriščanje razvojnih potencialov. Ukrepe LEADER je v Sloveniji izvajalo 33 LAS, s čimer 

so prispevale k uresničevanju ciljev strategij lokalnega razvoja (MKGP, 2007, str. 57; 2008, 

str. 18; 2014, str. 141). 

 

Predstavljeni razvojni programi podeželja so v Sloveniji vzpostavili dobro podlago za nadaljnji 

razvoj in oblikovanje ter izvajanje strategij, saj je na podeželju začelo delovati veliko število 

razvojnih institucij, pridobljena pa so bila številna znanja in izkušnje (MKGP, 2008, str. 12). 

Glede na predstavljene naravno-geografske, kulturne in gospodarske značilnosti slovenskega 

podeželja, je turizem panoga, ki ima veliko potenciala za svoj razvoj in lahko marsikateremu 

območju prinese blaginjo, od lokalne skupnosti pa je odvisno, kako bo izkoristila številne 

priložnosti z vidika razpisov in strategij. Poleg tega je v vseh programih poudarjen pomen 

uravnoteženega trajnostnega razvoja podeželja, ki je v skladu s trendi povpraševanja in ponudbe 

podeželskega turizma. 

 

2.3 Smernice za razvoj podeželskega turizma 

 

V tem poglavju so predstavljene smernice za razvoj podeželskega turizma v Sloveniji z vidika 

strateških usmeritev razvoja turizma in z vidika zakonodaje ter birokratskih in tehničnih 

pogojev za opravljanje dopolnilne dejavnosti turizma na kmetiji. V tem sklopu so predstavljeni 

številni elementi, ki v Sloveniji spodbujajo razvoj podeželskega turizma, pa tudi nekateri, ki ga 

omejujejo.  

 

2.3.1 Ključni strateški dokumenti za razvoj podeželskega turizma 

 

V razvojnih programih za slovenski turizem (Strategija slovenskega turizma 2002–2006, 

Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007–2011 (v nadaljevanju RNUST) in 

Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016) je podeželski turizem opredeljen kot 
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pomemben del strategije slovenskega turizma z vidika regionalnega razvoja. Razvoj 

slovenskega turizma že od začetka ni bil usmerjen v množični turizem, pač pa v personaliziran 

pristop in ponudbo. Največji problem, s katerim se Slovenija sooča je prepoznavnost na 

turističnem trgu, zato je bil temeljni cilj resolucije razvoj prepoznavne in tržno naravnane 

kakovostne turistične ponudbe, prilagojene potrebam turistov z višjo kupno močjo. Razvoj 

ponudbe naj bi potekal na geografsko zaokroženih območjih – gore, morje s Krasom, 

zdravilišča, mesta in podeželje (Vlada Republike Slovenije, 2012, str. 11–13). 

 

V programskem obdobju 2002–2006 je podeželski turizem s poudarkom na razvoju 

turističnih kmetij v svoji ponudbi združeval tri temeljna programska področja (rekreativni, 

podeželski in doživljajski turizem), hkrati pa predstavljal pomemben del dopolnilne turistične 

ponudbe temeljnim produktnim (zdraviliški, igralniško-zabaviščni in poslovni turizem) in 

geografskim (Julijske Alpe, Pohorje-Maribor, Kras, Obala) področjem. Poudarjena je bila 

pomembnost slovenskih etnoloških posebnosti (vino, kulinarika, dediščina, način življenja) in 

možnosti za aktivne in doživljajske počitnice s širokim spektrom zanimivih turističnih 

privlačnosti na podeželju. Administrativni model upravljanja je zamenjal podjetniški pristop, 

pri razvoju turizma pa naj bi poslovni subjekti posamezne kraje tržili s pomočjo proizvodov, 

programov in zaokroženih turističnih območij. Poleg tega je bil poudarjen pomen povezovanja 

interesov na vseh nivojih upravljanja (državni, regionalni, lokalni, podjetniški) na področjih, 

kjer ima Slovenija konkurenčne prednosti (MG, 2002, str. 2–32; Vlada Republike Slovenije, 

2012, str. 14). 

 

Koncept trajnostnega družbeno-gospodarskega in skladnega regionalnega razvoja je v vseh treh 

programskih obdobjih močno poudarjen in temelji na uravnoteženem razvoju. Prav tako je 

poudarjen koncept konkurenčnosti in kakovosti ponudbe, oblikovanja integralnih turističnih 

proizvodov in tržnih niš ter destinacijskega managementa s poudarkom na javno-zasebnem 

partnerstvu in vlogah posameznih deležnikov. Model destinacijskega managementa, ki je bil 

predstavljen v RNUST, naj bi zagotovil poenostavljenost in s tem večjo učinkovitost 

slovenskega turizma na vseh področjih (Vlada Republike Slovenije, 2012, str. 15).  

 

V razvojnih strategijah so kot ciljne skupine slovenskega podeželskega turizma opredeljene 

družine in otroci ter upokojenci, največji tuji trg za podeželski turizem pa predstavljajo 

avstrijski, nemški in nizozemski individualni gostje. Zaradi majhnosti in relativno lahke 

dostopnosti bi lahko v Sloveniji podeželski turizem opredelili tudi kot enodnevni izletniški 

turizem za domači trg. V primerjavi s Hrvaško naj bi imela Slovenija v podeželskem turizmu 

neposredne konkurenčne prednosti, v primerjavi z Avstrijo pa relativne konkurenčne prednosti 

in sicer boljšo organiziranost ponudbe, povezanost turističnih storitev, izvirnost in kakovost 

ponudbe ter uvajanje modernih trženjskih pristopov (MG, 2002, str. 20). 

 

Za razvoj slovenskega podeželskega turizma je bilo v programskem obdobju 2002–2006 

predvideno (MG, 2002, str. 47): 
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 razvoj prometne in informacijske infrastrukture ter poenotenje oznak turističnih poti in 

znamenitosti, 

 razvoj malih hotelskih kapacitet, gostišč in penzionov, povečanje ležišč na turističnih 

kmetijah, 

 razvoj kampov in počivališč za avtodome na turističnih območjih podeželja, 

 razvoj slovenskih vinskih kleti v okviru družinskega vinarskega podjetništva, 

 oblikovanje tematskih poti (kulturne, gozdne poti, vinske ceste ipd.) 

 razvoj verige vrhunskih slovenskih gostiln in gostišč pod skupno blagovno znamko, 

 vključevanje etnoloških prireditev in običajev v integralne turistične proizvode in izboljšanje 

njihove promocije in trženja, 

 razvoj kolesarskih poti s spremljajočo ponudbo, 

 razvoj evropskih pešpoti v okviru skupnega programa s sosednjimi državami. 

 

Program RNUST je bil usmerjen bolj v razvoj politik za management turističnih destinacij 

in ne tako na posamezna področja turizma v Sloveniji. Opredeljene politike so zajemale razvoj 

turističnih destinacij, razvoj človeških virov, trženje in promocijo, trajnostni in regionalni 

razvoj, zagotavljanje kakovosti, razvoj informacijske tehnologije, razvoj poslovnega okolja in 

investicij ter spodbujanje raziskav in razvoja v turizmu. Mreženje (angl. networking) je 

opredeljeno kot temeljna strategija razvoja, le-to pa naj bi uresničevali skozi nadgradnjo modela 

organiziranosti na vseh ravneh, internacionalizacijo ponudbe, oblikovanjem destinacij ter 

razvojem novih oblik managementa (MG, 2006, str. 23–35).  

 

V trenutnem programskem obdobju je temeljna strategija razvoja turizma povečanje 

konkurenčnosti na mednarodni ravni, ustvarjanje ugodnega poslovnega okolja ter učinkovito in 

inovativno trženje, na vseh področjih pa je poudarjen trajnostni koncept ter kakovost turističnih 

proizvodov in storitev. V Sloveniji so določeni turistični centri (smučišča, zdravilišča in obala) 

dobro razviti in širijo ponudbo, medtem ko na podeželju še vedno primanjkuje turistične 

ponudbe, kljub temu, da podeželje ponuja veliko potenciala (Vlada Republike Slovenije, 2012, 

str. 23).  

 

2.3.2 Turizem kot dopolnilna dejavnost na kmetiji 

 

Za dopolnilno dejavnost na kmetiji se štejejo dejavnosti, povezane s kmetijsko in gozdarsko 

dejavnostjo, ki nudijo boljši izkoristek delovne mehanizacije in (družinske) delovne sile na 

kmetiji. Slovenija je v turistično gospodarstvo na kmetijah, konkretno v naložbe na turističnih 

kmetijah z nastanitvijo, izletniškemu turizmu in domači obrti, namenila del sredstev sklada 

SAPARD v okviru predpristopnih pogajanj za vstop v Evropsko Unijo. Cilji ukrepa za 

gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji so bili zagotoviti dodatni dohodek, nova delovna mesta, 

izboljšati socialni položaj kmetov ter ohraniti poseljenost podeželja (MG, 2006, str. 48–70).  

 

V Tabeli 3 je razvidno, da je od leta 2000 število registriranih dejavnosti na družinskih kmetijah 

v Sloveniji padlo in sicer za 24 %, medtem, ko se je število registrirane dopolnilne dejavnosti 
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turizem na kmetijskem gospodarstvu povečalo in sicer za 5 %. Iz danih podatkov lahko 

razberemo, da sta oba kazalnika v obravnavanem obdobju nihala, predvsem v letih 2003 in 

2005, ko se je tudi bistveno zmanjšalo število družinskih kmetij. Izpostavila bi tudi obdobje 

2010–2013, ko je število družinskih kmetij padlo za 3 %, število vseh registriranih dopolnilnih 

dejavnosti je padlo za  14 %, število registriranih dejavnosti turizem pa zrastlo za 13 %. Od 

vseh registriranih dopolnilnih dejavnosti po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 

(v nadaljevanju SURS) je turizem na kmetijskem gospodarstvu najpogostejša, sledijo ji 

predelava lesa, komunalne storitve ter predelava sadja in zelenjave (SURS, 2016). 

 

Tabela 3: Število registriranih vseh dopolnilnih dejavnosti in dopolnilne dejavnosti turizem 

na družinskih kmetijah v Sloveniji od leta 2000 do 2013. 

 
Leto 2000 2003 2005 2007 2010 2013 

Število družinskih kmetij 86.336 77.037 77.042 75.209 74.425 72.176 

Registrirane dopolnilne 

dejavnosti 
  3.987   2.867  3.146   3.116   3.535   3.031 

Dopolnilna dejavnost 

turizem 
     692      675     628      655      642      726 

 

Vir: SURS, Podatkovni portal SI-STAT, 2016. 

 

Oblike turistične dejavnosti na kmetiji so gostinske in negostinske. Med gostinske dejavnosti 

spadajo (Združenje turističnih kmetij Slovenije, b.l.a): 

 

 kmetije z nastanitvijo – kmetija lahko ponuja sobe, apartmaje, prostor za kampiranje ali 

druge oblike prenočevanja (npr. na seniku), storitve pa ponuja v obliki nočitve z zajtrkom 

ali polnega in polpenziona, pri tem lahko nudi oskrbo z lastnimi pridelki; 

 izletniške kmetije – ponuja (domačo) hrano in pijačo, ne nudi prenočišč; 

 vinotoči in osmice – obliki strežbe in prodaje lastnega vina in drugih doma pridelanih pijač. 

Razlika je, da v vinotoču nudijo hrano in pijačo skozi vse leto, osmice pa so odprte največ 

dvakrat na leto do deset dni. 

 

Med oblike negostinske dejavnosti na kmetiji spadajo ogled kmetije in njene okolice ter 

značilnosti, prikaz del iz osnovne kmetijske, gozdarske ali ostalih vrst dopolnilnih dejavnosti 

na kmetiji, prevoz potnikov s tradicionalnimi in kmečkimi vozili, ježa živali, oddajanje površin 

za piknike, muzeji in tematske zbirke in tematski parki ter api oziroma čebelarski turizem 

(Združenje turističnih kmetij Slovenije, b.l.a). 

 

Turistično dejavnost na kmetiji opredeljujeta Zakon o kmetijstvu in Zakon o gostinstvu in gre 

za eno zahtevnejših dopolnilnih dejavnosti. Predpisi določajo minimalne tehnične pogoje, 

minimalen obseg storitev, pogoje glede kategorizacije, sanitarno zdravstvene pogoje, opremo, 

naprave in osebe ter veterinarsko sanitarne pogoje za proizvodnjo živil živalskega izvora. Po 

omenjenih zakonih je potrebno za registracijo in opravljanje dopolnilne dejavnosti izpolnjevati 

določene pogoje glede velikosti kmetije, dohodek in fizični obseg pa sta omejena. Za 
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opravljanje turistične dopolnilne dejavnosti na kmetiji so določeni pogoji glede ponudbe hrane 

(kmetija mora zagotoviti takšen obseg dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30 % vrednosti lastnih 

surovin, največ 30 % surovin lahko kupi v trgovini, ostalo mora pridobiti od drugih kmetij), 

pogoji glede opremljenosti prostorov in sob/apartmajev/kampov (morajo biti urejeni v skladu s 

pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih), pogoji glede zagotavljanja varne hrane 

(ustrezanje higienskim zahtevam), pogoji glede oblikovanja obratovalnega časa ter pogoji glede 

kakovosti turistične ponudbe (kategorizacija nastanitev z jabolki, kateri lahko sledi 

specializacija v obliki ekološke turistične kmetije, družinam z 

otroki/kolesarjem/invalidom/ljubiteljem konj prijazna turistična kmetija, vinogradniška 

turistična kmetija, turistična kmetija s ponudbo za zdravo življenje) (Združenje turističnih 

kmetij Slovenije, b.l.a, b.l.b). 

 

Poglavje o razvoju podeželskega turizma v Sloveniji predstavi splošno sliko o možnostih in 

priložnostih, ki jih slovensko podeželje kot tako dejansko nudi za razvoj uspešnega in 

konkurenčnega turizma. Hkrati da vpogled v vzpostavljanje optimalnih pogojev za razvoj z 

vidika politične podpore, to je strateških usmeritev, številnih razpisov, namenjenih sredstev in 

ukrepov za razvoj podeželja, ki so v veliki meri usmerjeni ravno v turistično panogo. Poglavje 

nam nudi informacije za interpretacijo empirične raziskave o dejanskem stanju razvoja 

podeželja in podeželskega turizma v obravnavani turistični destinaciji. 

 

3 TURISTIČNA DESTINACIJA BLOKE 

 

Turistična destinacija oziroma bolje rečeno mikro-destinacija Bloke leži na planoti, ki se razteza 

na skrajnem robu Notranjske, med Cerkniškim poljem ter Loško in Ribniško dolino. Bloška 

planota (oziroma Bloke) kot turistična destinacija in del slovenskega podeželja je uspela 

ohraniti svojo bogato kulturno dediščino in avtentičnost, ki v kombinaciji z vsemi naravnimi 

danostmi podeželja tvori velik potencial za oblikovanje uspešne turistične ponudbe s 

trajnostnim razvojem podeželskega turizma. 

 

3.1 Demografske, gospodarske in naravno-geografske značilnosti 

 

Demografske značilnosti občine so v nekaterih kazalnikih skladne s kazalniki celotne 

Slovenije, v nekaterih pa se močno razlikujejo. V letu 2014 je imela občina Bloke približno 850 

moških prebivalcev in 700 žensk (skupno 1.550), z nizko gostoto prebivalstva (21 prebivalcev 

na km², slovensko povprečje je 102 na km²) in visokim negativnim skupnim prirastom in sicer 

-15,4 (na 1.000 prebivalcev), pri čemer je bil naravni prirast višji od slovenskega povprečja 

(1,9), selitveni pa veliko nižji (-17,3; v Sloveniji -0,2). Povprečna starost občanov je leta 2014 

znašala 43,4 leta in se v povprečju dviga hitreje kot v celotni Sloveniji, vrednost indeksa 

staranja4 pa je bila za občino Bloke višja kot za celotno Slovenijo. Po veroizpovedi je velika 

večina prebivalcev katoliške vere (SURS, 2002; 2014). 

 

                                                 
4 Indeks staranja je razmerje med številom najmlajših (0–14 let) in številom najstarejših (nad 65 let) v občini. 
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Pri gospodarskih značilnostih občine je potrebno omeniti obrat Kovinoplastike iz Loža ter 

tovarno Jub (nekdanji Novolit), ki je nosilec razvoja in največji delodajalec na območju občine. 

Sicer pa je bilo leta 2014 v občini registriranih skupno 132 podjetij (registrirano kot pravna ali 

fizična oseba), ki je zaposlovalo 227 oseb (1,7 osebe na podjetje). Leta 2008 so bila v občini 

registrirana 103 podjetja, ki so zaposlovala 566 oseb (5,5 osebe na podjetje). Takšno zmanjšanje 

števila zaposlenih v občinskih podjetjih gre pripisati predvsem gospodarski krizi in odpuščanju 

prej omenjenih največjih gospodarskih obratov v občini. V občini je bilo leta 2013 le 17,3 % 

delovno aktivnega prebivalstva, kar je najmanj izmed občin Primorsko-notranjske regije (tu so 

v regijo vštete še občine Cerknica, Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica in Loška dolina, povprečje 

delovno aktivnega prebivalstva v regiji je bilo 31,1 %), in 6 % kmetijskega prebivalstva, kar je 

največ v regiji (v ostalih regijah manj kot 2 %). Glavna gospodarska dejavnost po SKD v regiji 

je predelovalna dejavnost, ki v ustvari največ dodane vrednosti. Turizem kot gospodarska 

dejavnost je v destinaciji relativno slabo razvit, predvsem v smislu števila turističnih 

ponudnikov, ki je zelo nizko (RRA Zeleni kras, d.o.o., 2014, str. 37; SURS, 2014).  

 

Naravno-geografske značilnosti so eden izmed ključnih virov za oblikovaje turistične 

ponudbe v destinaciji Bloke. Bloška planota leži na nadmorski višini 720 do 800 metrih, pravijo 

pa ji tudi slovenski Tibet. Star ljudski rek namreč pravi »na Blokah je devet mesecev zima, tri 

pa mraz«. Seveda to ni čisto res, poletne temperature se dvignejo tudi nad 30°C, celinska klima 

pa ustvarja primerne pogoje za kmetovanje in aktivnosti v naravi, so pa značilne pozne 

spomladanske pozebe in zgodnje jesenske slane. V Sloveniji je le malo tako ravnega 

poseljenega površja tako visoko. Planota se je oblikovala v kraško-apnenčastem svetu na jugu, 

prepletenem z vodami, ki se pojavljajo in izginjajo, na severu pa je dolomitna, z mešanico 

apnenca ter kalcijevega in magnezijevega karbonata (Občina Bloke, b.l.g; Kolenc, 2006, str. 9–

13). 

 

Bloke imajo le malo površinskih tokov, najbolj znan potok je Bloščica, ki svojo strugo oblikuje 

že tisočletja, zaradi majhnega padca pa na apnenčastem površju ustvarja plitve kotanje, 

meandre, mlake in mrtve rokave, ki so domovanje za nekatere vrste ogroženih in avtohtonih 

rastlin (mesojeda rosika, rumena mešinka in poletna škrbica – raste samo na Blokah) in živali 

(predvsem ptic). Bloščica v vasi Velike Bloke skozi požiralnik izgine iz površja in odteče proti 

Cerkniškemu jezeru. Močvirnat svet, ki ga ustvarja v svojem toku, je danes največje še 

ohranjeno nizko barje v Sloveniji. Poleg ostalih gozdnih živali, imajo v bloških gozdovih svoje 

domovanje tudi ogroženi ris, medved in volk (Občina Bloke, b.l.g; Kolenc, 2006, str. 9–13).  

 

Slika 4 predstavlja geografsko lego občine in turistične destinacije Bloke, ki se razteza na 75 

km² in zajema 45 naselij in zaselkov (Občina Bloke, b.l.g). 
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Slika 4: Geografska lega občine in turistične destinacije Bloke. 

Vir: Sinergise, laboratorij za geografske informacijske sisteme, d.o.o., Občina Bloke, b.l. 

 

3.2 Ključni elementi razvoja podeželskega turizma 

 

Kot ključni elementi razvoja turistične destinacije Bloke so opredeljeni osnovni viri 

privlačnosti, to sta naravna in kulturna dediščina, prireditve in aktivnosti na eni strani ter 

ponudniki turističnih storitev na drugi strani. Na razvoj turizma v destinaciji vplivajo tudi 

dosedanji dosežki na področju turizma in pa aktivnosti regionalne destinacijske organizacije 

Zeleni kras. 

 

3.2.1 Naravna in kulturna dediščina, prireditve in aktivnosti 

 

Najpomembnejši element naravne dediščine je že omenjen potok Bloščica, ki v svojem barju 

skriva zaklade neokrnjene narave, njeno porečje pa je vključeno v ekološko mrežo Natura 2000. 

Sicer pa tudi celotna, z nizkimi griči posejana planota, nudi številne možnosti za opazovanje in 

aktivnosti v naravi. Zaradi zakraselosti površja in močvirij brez studencev, so Bločani v 

poletnih mesecih pogosto trpeli zaradi pomanjkanja vode, zato so v vaseh zgradili velika vodna 

korita, t.i. štirne, v katerih so zbirali vodo za gospodinjske potrebe in napajanje živine, danes 

pa so del kulturne dediščine. Naravna posebnost Bloške planote je tudi zimzeleno listnato drevo 

bodika, del gozda je celo zakonsko zavarovan (Kolenc, 2006, str. 13). 

 

Tudi soteska reke Iške je svojevrsten naravni simbol Bloške planote, ki izvira na njeni severni 

strani in teče proti Ljubljanskemu barju. Reka teče po tektonski prelomnici, zato so ponekod 
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nastale tudi do 400 metrov globoke soteske. Poleg povirja Iške je vredna ogleda tudi miniaturna 

soteska Kadice, ki je slikovita in polna slapišč in tolmunov. Soteska skriva tudi znamenitost, 

ki ji domačini pravijo Mateča deklica, gre pa za skalni osamelec na robu strme kamnite stene, 

ki spominja na človeško podobo (Kolenc, 2006, str. 31–32).   

 

Bloke imajo za sabo že bogato zgodovino in s tem možnost ponuditi svojim obiskovalcem 

vpogled v svojo avtohtono kulturno dediščino. Na območju občine je možno najti kar štirinajst 

cerkva v dveh župnijah (Sv. Trojica in Fara) – najstarejša podružnična cerkev med njimi je Sv. 

Urh, ki stoji na razvalinah gradu Nadlišek in ima 600 let stare zvonove (spadata med najstarejše 

zvonove na Slovenskem), sicer pa je starost cerkva težko določiti, saj so bile skoraj vse v času 

turških napadov požgane in kasneje obnovljene. Grad Nadlišek je bil edina bloška fevdalna 

postojanka, ki je med turškimi napadi služil kot utrdba. V 17. stoletju je utrdba vse bolj 

razpadala, grajske zidove so kasneje uporabili za gradnjo cerkve in nižje ležečega lovskega 

dvorca – gradu Pajkovo, ki si ga je dal zgraditi Turjaški grof Auersperg, da je lahko prihajal 

na lov in od katerega so danes prav tako ostale le še razvaline (Kolenc, 2006, str. 20; Občina 

Bloke, b.l.h).  

 

Tradicionalni Bloški smučar je simbol Blok, saj ga imajo upodobljenega v svojem občinskem 

grbu, Bloke pa so znane kot »zibelka smučanja«. Bločani naj bi bili v času Valvasorja edini v 

srednji Evropi, ki so uporabljali smuči pri hoji in vijuganju po snegu iz praktičnih razlogov, 

kasneje (med obema vojnama) pa so začeli organizirati tečaje in smučarske šole za sodobno 

smučanje in Bloke so takrat postale turistični smučarski kraj. Leta 1954 je bil na Blokah 

organiziran Bloški patrolni tek, prvi pravi Bloški teki pa so bili organizirani leta 1975. Do danes 

je bilo že 24 tradicionalnih Bloških tekov. Bločani so leta 2014 odprli muzej posvečen 

bloškemu smučanju in življenju Bločanov v starih časih z namenom ohranjanja bogate kulturne 

dediščine (Bloški teki, b.l.; Občina Bloke, b.l.b; Kolenc, 2006, str. 9).  

 

Kot kulturno oziroma arhitekturno dediščino je potrebno omeniti še Napoleonov most v vasi 

Velike Bloke – kamnit most z več loki je bil obnovljen med francosko okupacijo in je bil nekoč 

glavna prometnica med Trstom in Hrvaško. V Novi vasi je možno videti tudi več kot 400 let 

staro Ponikvarjevo hišo, ki je še krita s slamo in ima značilnosti starih kmečkih domačij 

(Kolenc, 2006, str. 9).  

 

V župniji Svete Trojice so ob manjšem potoku Cerkniščica nekoč delovali številni mlini in 

vodne žage. Med njimi lahko najdemo še ohranjeno Seljakovo kovačijo, kjer so izdelovali 

izvrstne sekire in tesarske plenkače. V dolini pod Sv. Trojico je bilo svoj čas kar enajst žag in 

šest mlinov, od katerih je ostal le še Bočkov mlin, ki občasno še vedno oživi (Kolenc, 2006, 

str. 19). 

 

Eden izmed posebnih simbolov Blok je tudi znameniti Bloški vol, pri čemer ni šlo za posebno 

pasmo pač pa za dobro vzrejene živali, ki so jih Bločani še mlade kupovali na dolenjskem pa 

tudi čez mejo. Danes znamenitih Bloških volov ni več, najdemo lahko le še kovinsko skulpturo 

v vasi Zavrh (Kolenc, 2006, str. 10). 
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Bloke pa so znane tudi po Martinu Krpanu. Avtor zgodbe o tem literarnem junaku Fran Levstik 

je dobro poznal te kraje, prav tako kažejo na izvor Martina Krpana ravno iz teh krajev raziskave 

kasnejših avtorjev, saj se je pogosto pojavljalo vprašanje od kod v resnici izvira Martin Krpan. 

Bločani ga imajo vsekakor za svojega, saj v občini deluje kulturno društvo Martin Krpan, prav 

tako pa vsako leto organizirajo že tradicionalni pohod po Krpanovi poti, kjer si lahko 

obiskovalci ob poti ogledajo večino naravnih in kulturnih znamenitosti Blok. Običajno se na 

pohod odpravi 700 do 1200 pohodnikov (Občina Bloke, b.l.f).   

 

Največ obiskovalcev na Bloke privabi Bloško jezero, ki pa je sicer umetnega izvora. Nastalo 

je leta 1964 z namenom spodbujanja turizma, jezerski bregovi pa so danes priljubljena lokacija 

za nedeljske piknike, kopanje in ribolov. Je tudi ena izmed najbolj priljubljenih izletniških točk 

za motoriste, kolesarje, pohodnike in sprehajalce, pozimi pa tudi drsalce. V okolici je zrasla 

množica vikend hišic. Leta 2003 so ga obnovili in jezero na Volčjem je tako postalo osrednja 

turistično-rekreacijska točka v občini (Občina Bloke, b.l.c).  

 

Poleg jezera, Bloških tekov in pohoda po Krpanovi poti pa obiskovalce na Bloke privabi tudi 

Mihaelov sejem, ki se odvija v septembru in je najpomembnejša prireditev v Novi vasi, v letu 

2013 je pritegnil dobrih 5000 obiskovalcev. Začetki sejma naj bi segali v leto 1366, ljudje pa 

so na sejem na Bloke prihajali po znamenite Bloške vole (in številne druge dobrine) od blizu in 

daleč (tudi Istre).  

 

Za bolj aktivne obiskovalce je na Blokah veliko število možnosti za kolesarjenje, pohodništvo, 

konjeništvo, tek na smučeh, snowkite in ribolov. Raj za kolesarje povezuje 45 vasi z asfaltno 

podlago, poti pa peljejo tudi skozi neokrnjeno naravo, mimo številnih zanimivosti, vsako leto 

je organiziran tudi dogodek Kolesarjenje po Blokah. V okviru konjeništva je vsakoletno 

organizirana tudi že tradicionalna konjeniška prireditev »Spretnost je umetnost«. Prav tako 

imajo Bloke tudi na tem področju bogato zgodovino (že od Martina Krpana in njegove kobilice 

s katero je tihotapil sol po bloških hribih). Za pohodnike je privlačna z informacijskimi tablami 

označena Krpanova pot, skozi Bloke pa pelje tudi Evropska pešpot E6. Na Blokah lahko najdejo 

poti tako zahtevnejši pohodniki kot tudi manj zahtevni sprehajalci. V zimskih mesecih sta 

priljubljena tek na smučeh in snowkite. Kadar je na Bloški planoti dovolj snega so urejene in 

utrjene tekaške proge, dolge tudi do 20 km. Snowkite ali kajtanje na snegu je relativno nov 

šport, ki se je na Blokah prvič pojavil leta 2000, ko so prvi kajtarji odkrili idealno lokacijo tako 

za začetnike kot naprednejše kajtarje. Bloke so v kajtarskem svetu postale prepoznavne ne le v 

Sloveniji pač pa tudi mednarodno – leta 2007 so na Blokah želeli organizirati svetovno 

prvenstvo, vendar je bilo odpovedano zaradi neprimernih vremenskih razmer. Športni ribolov 

je na Bloškem jezeru dovoljen skozi vse leto po principu »ujemi – spusti« (Občina Bloke, b.l.a). 

 

3.2.2 Turistični ponudniki  

 

Statistični podatki o turističnem gospodarstvu v občini Bloke so na spletnem podatkovnem 

portalu Statističnega urada Republike Slovenije zelo okrnjeni. V Tabeli 4 so prikazani podatki 

o številu ležišč ter prihodih in prenočitvah domačih in tujih turistov v občini Bloke. Za leti 2009 
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in 2011 so dostopni le podatki o številu ležišč. Iz Tabele 4 se lahko razbere, da je število 

prihodov in prenočitev tujih turistov znatno večje kot število domačih. Podatki ne zajemajo 

enodnevnih obiskovalcev Bloške planote. Domači turisti so v povprečju v destinaciji ostali 2,1 

dan (povprečje dvigujeta leti 2010 in 2012), tuji turisti so v povprečju v destinaciji ostali 1,6 

dni (povprečje dvigujeta leti 2010 in 2015).  

 

Tabela 4: Število ležišč ter prihodi in prenočitve domačih in tujih turistov v občini Bloke od 

leta 2009 do 2015. 

 
Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ležišča 30   48 34   50  55   55   51 

Prihodi - 172 - 543 603 425 332 

Domači -    7 -   88  56   37   89 

Tuji - 165 - 455 547 388 243 

Nočitve - 371 - 871 916 665 635 

Domači -   21 - 236   85  54 177 

Tuji - 350 - 635  831 611 458 

 

Vir: SURS, Podatkovni portal SI-STAT, 2016. 

 

Glede na število prihodov in prenočitev tako domačih kot tujih turistov sta bili za destinacijo 

Bloke najbolj produktivni leti 2012 in 2013. Mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov 

na podatkovnem portalu nam razkrivajo izrazito sezonsko povpraševanje in sicer je največ 

obiska v obravnavanem obdobju meseca julija in avgusta; glavna turistična sezona pa se začne 

aprila oziroma maja in se zaključi septembra oziroma oktobra (SURS, 2016). 

 

Daleč najbolj prepoznaven in perspektiven ponudnik turističnih storitev na Blokah je podjetje 

Hija d.o.o., ki je lastnik in ustanovitelj Parka Idila ob Bloškem jezeru. Podjetje poleg 

glampinga5 ob jezeru ponuja tudi storitve in izdelke domače umetnostne obrti, ukvarja se z eko 

kmetovanjem – ekološko kmetijo nudijo na ogled organiziranim skupinam, upravljajo 

Brunarico ob jezeru in okrepčevalnico Lovec v novi vasi ter skrbijo za urejenost okolice jezera. 

V Parku Idila šest lesenih hišk z nastanitvijo nudi obiskovalcem stik z naravno, organizirajo 

piknike, obletnice in izlete po Blokah (tudi za podjetja). Za otroke organizirajo izlete in 

delavnice z naslovom Izlet v deželo Martina Krpana (Občina Bloke, b.l.c). 

 

Pred kratkim je svoja vrata na Blokah odprl ponudnik Hostel 24, kar je pripomoglo k povečanju 

namestitvenih kapacitet za devetdeset ležišč. Hostel nudi tudi izposojo koles in druge športne 

opreme, ter organizacijo posebnih dogodkov kot so poroke in obletnice ali team-building in 

seminarji za podjetja. Hostel je eden izmed štirih hostlov podjetja Hostel 24, d.o.o. – ostali trije 

se nahajajo v Ljubljani (Hostel 24, 2016). 

 

                                                 
5 Izraz je izpeljan iz besedne zveze glamurozni kamping. Gre za nov koncept kampinga v naravi, kjer nastanitev 

predstavljajo že postavljeni šotori, lesene hiške (tudi na drevesu), vile, kabine itd. (What is glamping? 2016). 
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Penzion Slamar  je podeželska domačija, ki stoji že od leta 1857 v Novi vasi. Je gostišče, ki 

obiskovalcem nudi šest sob s štirinajstimi ležišči za nastanitev. V gostišču je razstavljena 

smučarska oprema starih bloških smučarjev. Apartmaji Lavrič svojim gostom nudijo pet 

apartmajev za dve do štiri osebe, gostje pa se lahko sprostijo tudi v svetu savn s turško, finsko 

ali infrardečo savno. Sobe na Blokah nudi tudi ponudnik Prenočišča Lastovka in sicer imajo 

na voljo šest dvoposteljnih sob. Kmetija z nastanitvijo Knavs se nahaja v vasi runarsko. Ne 

gre za turistično kmetijo pač pa ponudnika polnega penziona ali polpenziona z možnostjo 

pogostitve večjih zaključenih skupin. Na voljo imajo šest sob s štirinajstimi ležišči, pri njih pa 

je možna tudi izposoja koles. Od gostinskih ponudnikov se na Blokah nahajata še Gostilna 

Miklavčič in Okrepčevalnica pri Dominu (Apartmaji Lavrič, 2016; Občina Bloke, b.l.e). 

 

Ranč Bloke konjeniškim ljubiteljem in obiskovalcem nudi široko paleto ponudbe – od 

prenočišč (šest dvoposteljnih sob) do tečajev jahanja, prodaje konj, terenskega jahanja, oskrbe 

konj itd. Ranč v sodelovanju s konjeniškim društvom Divji konji organizira prireditve, ki 

privabljajo številne ljubitelje konj (Ranč Bloke, 2016). 

 

Sicer pa dogodke, ki privabljajo številne obiskovalce na Bloško planoto organizirajo društva, 

ki delujejo v občini. Največ dogodkov organizira Turistično društvo Bloke ob pomoči drugih 

društev kot sta Športno in Kulturno društvo Bloke in drugi. Na Blokah je društvena dejavnost 

relativno močno razvejana, saj v občini deluje kar šestnajst društev na različnih področjih 

(Občina Bloke, b.l.d).  

 

3.2.3 Regionalna razvojna agencija Zeleni kras 

 

Regionalna razvojna agencija (v nadaljevanju RRA) je neprofitna organizacija, ustanovljena 

leta 2000, in opravlja naloge regionalnega razvoja v skladu z zakonom o skladnem regionalnem 

razvoju na območju občin Bloke, Cerknica, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. 

Njene naloge obsegajo pripravo, izvajanje in nadzor projektov, usposabljanje za uspešno 

črpanje nacionalnih in evropskih sredstev, koordinacijo med vsemi odgovornimi subjekti in 

interesnimi skupinami za regionalni razvoj podeželja, svetovanje in izobraževanje, 

informiranje, komuniciranje in promocija regije ter spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

S tem predstavlja operativno strukturo, ki nudi razvojno organizacijsko-tehnično in strokovno 

podporo, hkrati pa predstavlja tudi stalnega partnerja v dialogu med ministrstvi, vladnimi 

organizacijami, občinami, podjetji in drugimi institucijami. RRA kot partner v mednarodnih in 

medregionalnih projektih promovira načela trajnostnega razvoja in skrb za varovanje okolja 

(RRA Zeleni kras, d.o.o., b.l.). 

 

RRA Zeleni kras je vodilni partner, ki v pravnih in upravnih zadevah zastopa septembra 2015 

ustanovljeno in oktobra 2016 potrjeno LAS Notranjska, ki pokriva območje treh občin Bloke, 

Cerknica in Loška dolina. Z uradno potrditvijo LAS in Strategije lokalnega razvoja s strani 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se lahko začne črpanje skupno 1.277.865,00 € 

sredstev Evropskega kmetijskega sklada za regionalni razvoj ter Evropskega sklada za 

regionalni razvoj. Tematska področja ukrepanja so ustvarjanje novih delovnih mest, razvoj 
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osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in 

drugih ranljivih skupin (RRA Zeleni kras, d.o.o., 2016). 

 

Znotraj RRA Zeleni kras kot samostojna profitna enota deluje Regionalna destinacijska 

organizacija (v nadaljevanju RDO) Postojnska jama-Zeleni kras, njen namen pa je spodbujanje 

rasti in razvoja kvalitetnih in trajnostnih oblik turistične dejavnosti ter dvig prepoznavnosti 

turistične destinacije Zeleni kras pod istoimensko destinacijsko blagovno znamko. V regiji se 

zavedajo, da je turizem eno ključnih razvojnih področij, cilji za obdobje 2014–2020 pa so 

naslednji (RRA Zeleni kras, d.o.o., 2014, str. 101): 

 

 da turizem postane ena vodilnih gospodarskih panog v regiji, 

 povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Zeleni kras kot zelene destinacije, 

 povečanje obsega in diverzifikacija turistične dejavnosti v regiji, 

 povezovanje različnih ponudnikov za oblikovanje inovativnih trajnostnih proizvodov. 

 

3.2.4 Dosedanji uspeh razvoja turizma v destinaciji Bloke 

 

Turizem na Blokah je najbolj cvetel med obema vojnama – Nova vas je bila v tistem času 

najbolj prepoznavna, slovela pa je kot turistični smučarski kraj z dobro razvito ponudbo – 

smučarskimi tečaji in kar nekaj možnostmi nastanitve. Od leta 1934 je obiskovalce na Bloke 

privabljalo jadralno letalstvo z organizirano letalsko šolo, šport pa je bil brez možnosti motorne 

vleke precej bolj naporen kot je danes. Vzgonski vetrovi so omogočali dolgotrajno jadranje, 

rekorderni avion pa je danes razstavljen na letališču Jožeta Pučnika. V zgodnje začetke turizma 

na Blokah spadata tudi že omenjeni Mihaelov sejem in Bloški teki (Kolenc, 2006, str. 9). 

 

Po drugi svetovni vojni se uspešna turistična dejavnost na Blokah ni mogla postaviti nazaj na 

noge. Zgodba o ponovnem rojstvu Blok kot turistične destinacije se je začela šele pred 

trinajstimi leti, ko so obnovili in uredili okolico Bloškega jezera ravno z namenom spodbujanja 

turistične dejavnosti. Podjetje Hija d.o.o. je prevzelo razvoj turistične ponudbe ob jezeru, skupaj 

s turističnim društvom Bloke so oblikovali tematsko Krpanovo pot, postavili glamping Park 

Idila in danes je Bloško jezero »nova zvezda na turističnem nebu«. V letu 2016 je Bloško jezero 

namreč prejelo naziv najboljšega izletniškega kraja s strani Turistične zveze Slovenije z 

obrazložitvijo »vabljiv mir in domačnost v kombinaciji z naravnim okoljem« (Uredništvo NPN, 

2016). 

 

Občina se s svojimi projekti zavzema za izboljšanje cestne, okoljske (čistilne naprave za 

odpadne vode in vodovod) in telekomunikacijske infrastrukture, s čimer ima koristi tako 

turistična industrija kot tudi lokalno prebivalstvo, saj se izboljšuje njihova kakovost življenja. 

Ravno to je bil primarni namen investicij – ustvariti ugodne življenjske pogoje za lokalno 

prebivalstvo, za zmanjšanje oziroma zajezitev odseljevanja, saj se v občini zavedajo resnosti 

problema. Posledično so se s tem ustvarili tudi ugodnejši pogoji za razvoj turizma in drugih 

gospodarskih panog. Eden izmed uspehov za namen razvoja turizma je izgradnja večnamenske 

dvorane Bloški smučar, kjer je tudi stalna muzejska razstava bloškega smučarja. Okoli 
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Bloškega jezera so zgradili novo cestno infrastrukturo (med drugim tudi povečali parkirišče) in 

novo čistilno napravo za odpadne vode z namenom varovanja jezera pred onesnaženjem (Doles, 

2015, str. 2). 

 

4 RAZISKAVA RAZVOJA PODEŽELSKEGA TURIZMA V TURISTIČNI 

DESTINACIJI BLOKE 

 

Turistična destinacija Bloke je podeželska destinacija in glede na informacije predhodnih 

poglavij ima idealne pogoje za uspešen razvoj podeželskega turizma. Preučitev stanja v 

destinaciji z empirično analizo bo dalo jasnejšo sliko o tem, kako se dejansko razvija turizem v 

destinaciji – ali je v skladu s preučenimi smernicami in predstavljeno strokovno literaturo. V 

nadaljevanju so najprej predstavljeni namen in cilji empirične raziskave z raziskovalnimi 

vprašanji, nato pa so predstavljeni rezultati raziskave in ključne ugotovitve.  

 

4.1 Namen in cilj empirične analize z opredelitvijo raziskovalnih vprašanj 

 

Turistična destinacija Bloke ima veliko potenciala za uspešen razvoj turizma, pri čemer 

učinkovito upravljanje s turističnimi viri in elementi v destinaciji igra pomembno vlogo. Namen 

empirične raziskave v tem magistrskem delu je preučiti kakovost in učinkovitost 

destinacijskega managementa z vidika konkurenčnosti in trajnosti turistične destinacije Bloke. 

Cilji empirične analize so zajeti v raziskovalnih vprašanjih, ki se glasijo: 

 

RV 1: Kako je v destinaciji razvit destinacijski management in kdo oziroma katera organizacija 

je prevzela funkcijo DMO? 

RV 2: Kako oziroma do katere stopnje se deležniki povezujejo pri razvoju turizma – kakšne so 

možnosti za razvoj integrirane ponudbe podeželskega turizma v destinaciji Bloke? 

RV 3: Ali so izpolnjeni pogoji za doseganje konkurenčnosti turistične destinacije Bloke? 

RV 4: Ali so izpolnjeni pogoji za trajnostni razvoj destinacije in proizvodov podeželskega 

turizma? 

 

Rezultati empirične analize nam omogočajo vpogled v dejansko stanje – kako se turizem v 

destinaciji umešča v širši družbeni oziroma okolijski kontekst, kako različni deležniki 

sodelujejo med seboj, kakšno vlogo (aktivno ali pasivno) igra lokalna samouprava pri razvoju 

turizma ter kakšen odnos ima lokalno prebivalstvo do turizma. Vse informacije, pridobljene s 

kvalitativno metodo, nam dajejo celostno sliko destinacije in pri tem izpostavljajo možnosti 

nadaljnjega razvoja v enovito celoto skupka raznolikih proizvodov, ki se med seboj povezujejo 

in dopolnjujejo ter ustvarjajo možnosti za konkurenčne prednosti. 
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4.2 Metodologija 

 

Za empirično analizo magistrskega dela je bila uporabljena metoda kvalitativnega raziskovanja. 

Pri tej metodi gre za zbiranje primarnih podatkov z nestrukturiranimi ali polstrukturiranimi 

tehnikami na majhnem vzorcu (Vogrinc, 2008, str. 81). Za namen magistrskega dela sem izbrala 

tehniko neposrednega polstrukturiranega globinskega intervjuja, pri katerem sem na podlagi 

teoretičnega dela o podeželskem turizmu in destinacijskem managementu ter raziskovalnih 

vprašanj oblikovala temeljna vprašanja in iztočnice. Intervjuje sem izvedla v sami destinaciji 

med ključnimi deležniki, vprašanja pa sem prilagajala glede na njihovo vlogo pri razvoju 

turizma. Rezultate in ugotovitve sem na podlagi prejetih informacij dopolnila še z lastnimi 

priporočili. V Tabeli 5 je predstavljen seznam intervjuvancev, katera je njihova vloga deležnika 

v destinaciji ter termin in kraj izvedbe intervjuja. Kot je razvidno iz Tabele 5, sem na temo 

destinacijskega managementa, konkurenčnosti in trajnostnega razvoja turistične destinacije 

Bloke izvedla osem intervjujev med predstavniki petih različnih interesnih skupin deležnikov 

v destinaciji.  

 

Tabela 5: Seznam sogovornikov v globinskih polstrukturiranih intervjujih. 

 

 Intervjuvanec Vloga deležnika Termin pogovora Kraj pogovora 

1. Jože Doles Župan 6.12.2016 Nova vas, Bloke 

2. Matej Pakiž TD Bloke 3.12.2016 Nova vas, Bloke 

3. Martina Lah Ponudnik Hija d.o.o. 3.12.2016 Andrejčje, Bloke 

4. Jure Ponikvar Ponudnik Ranč Bloke 17.12.2016 Nova vas, Bloke 

5. Alojz Lokalni prebivalec 4.12.2016 Lovranovo, Bloke 

6. Helena in Tomaž Lokalna prebivalca 17.12.2016 Ulaka, Bloke 

7. Maja Obiskovalka 17.12.2016 Volčje, Bloke 

8. Tjaša in Luka Obiskovalca 6.12.2016 Ljubljana 

 

Vogrinc (2008, str. 57) navaja štiri oblike analize kvalitativnega gradiva in sicer vsebinsko, 

hermenevtično, simeotično ter kvalitativno vsebinsko analizo. Za analizo zbranih primarnih 

podatkov sem uporabila slednjo metodo, katere bistvo je iskanje tem oziroma kod, s čimer se 

kvantificira kvalitativne podatke. Uporabila sem prožen deduktivni pristop, pri katerem sem že 

vnaprej na podlagi poznavanja problematike in raziskovalnih vprašanj določila seznam kod, ki 

sem jih preverjala pri pregledu odgovorov. Nato sem uporabila metodo tematske mreže, kjer 

sem primerjala kode med seboj in jih združila v kategorije. Proces kodiranja in kategoriziranja 

mi je na sistematičen način omogočil interpretacijo preučevanega pojava. Sam postopek je bil 

izpeljan računalniško (številni kvalitativni raziskovalci sicer še vedno uporabljajo ročni pristop) 

(Vogrinc, 2008, str. 79). Za kvalitativno analizo s pomočjo računalnika sem za namen 

magistrske naloge uporabila računalniško programsko opremo Atlas/ti. 

 

V Tabeli 6 je predstavljen seznam kod, razporejenih v kategorije, s pomočjo katerih sem prišla 

do rezultatov kvalitativne analize in sklepnih ugotovitev o razvoju podeželskega turizma na 

Blokah. S prožnim deduktivnim pristopom sem vnaprej določila seznam devetih kod, ki sem 

jih nato združila v tri kategorije, ki so v skladu z opredeljenimi raziskovalnimi vprašanji. Na 

podlagi treh kategorij je tudi analiza rezultatov in ugotovitev predstavljena v treh sklopih, na 
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koncu vsakega sklopa je povzetek ugotovitev oblikovan kot odgovor na zastavljena 

raziskovalna vprašanja.  

 

Tabela 6: Seznam kategorij in kod kvalitativne analize odgovorov globinskih intervjujev. 

 

Raziskovalno vprašanje Kategorija Kode 

RV 1 in RV 2 Destinacijski management 

Destinacijski management 

Sodelovanje med deležniki 

Omejitve razvoja 

RV 3 Konkurenčnost destinacije 

Konkurenčnost 

Podpora občine 

Priložnosti 

RV 4 Trajnostni razvoj destinacije 

Trajnostni razvoj 

Lokalni prebivalci 

Osveščenost obiskovalcev 

 

4.3 Analiza rezultatov in ugotovitve 

 

Na podlagi teoretičnega sklopa tega magistrskega dela ter prejetih informacij iz globinskih 

polstrukturiranih intervjujev, sem oblikovala sklepne ugotovitve o stanju podeželskega turizma 

v turistični destinaciji Bloke. Konkretni odgovori na raziskovalna vprašanja so predstavljeni na 

koncu posameznega sklopa. 

 

4.3.1 Destinacijski management v turistični destinaciji Bloke 

 

Destinacijski management v smislu povezovanja integrirane ponudbe v neko celoto, 

koordinacije aktivnosti posameznih ponudnikov, oblikovanja skupne vizije in strategije ter 

trženja na Blokah manjka, ga ni. Sogovorniki so za to opredelili več razlogov, vendar ne delijo 

vsi enakega mnenja. Tudi mnenja o tem, kdo bi moral prevzeti funkcijo DMO so različna. 

 

TD Bloke je kot glavni razlog odsotnosti destinacijskega managementa izpostavil 

pomanjkanje finančnih resursov in pomanjkanje znanja. Sogovornik je predpostavljal, da naj bi 

vlogo DMO prevzelo ravno TD, ki pa zaradi pomanjkanja finančnih resursov deluje na 

prostovoljni bazi, zaradi česar kader nima pravega znanja za učinkovito delovanje na vseh 

področjih. Zaradi tega v destinaciji koordinacijo določenih aktivnosti, promocijo na 

mednarodni ravni in oblikovanje strategije usklajujejo oziroma prepuščajo regionalni 

destinacijski organizaciji – RDO Zeleni kras, pri čemer deležniki v destinaciji vseeno vidijo 

veliko slabosti. Prednosti, ki jih povezovanje z RDO Zeleni kras nudi so prisotnost na večjih 

turističnih sejmih, katerih si Bloke kot samostojna mikrodestinacija ne morejo privoščiti, ter 

potencialno povezovanje ponudbe s sosednjimi turističnimi destinacijami (občinami). S 

povezovanjem s sosednjimi občinami (predvsem Cerknico in Loško dolino) ima namreč 

destinacija Bloke relativno dobre izkušnje in v tem vidi priložnosti za razvoj. Kljub temu pa je 

bilo izpostavljeno, da je RDO premalo aktivna, da so bila pričakovanja glede njihove 

učinkovitosti večja ter da nudi Blokam kot samostojni mikrodestinaciji premalo podpore (se 

osredotoča na bolj aktivne in prepoznavne destinacije). V kontekstu RDO Zeleni kras je bilo 
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med izvedbo intervjujev tudi izpostavljeno, da se Bloke zaradi svojih naravno-geografskih 

značilnosti in stopnje razvoja turizma ne vključujejo oziroma ne morejo poistovetiti s skupno 

blagovno znamko Zeleni kras in je tudi zato učinkovitost aktivnosti manjša.  

 

Župan izpostavlja, da je problem RDO-jev in zavodov, ustanovljenih s strani javnega sektorja, 

pomanjkanje interesa in prav tako tudi znanja. Organizacije, ki so ustanovljene na pobudo 

države ali na podlagi razpisov, so po njegovem mnenju pogosto neučinkovite in delujejo na 

neki deklarativni ravni, brez konkretnih učinkov. DMO bi morala zato biti profitna organizacija 

in ustanovljena s strani zasebnega sektorja, njena ustanovitev pa bi izhajala iz dejanskih potreb, 

interesa in motivacije. Pri tem bi posamezni deležniki ponudniki izvajali aktivnosti za 

izboljšanje kakovosti svoje ponudbe, DMO pa bi te aktivnosti koordinirala in tržila ponudbo. 

Po drugi strani pa nekateri sogovorniki menijo, da bi morala ravno občina prevzeti pobudo za 

organizacijo destinacijskega managementa, da bi morala biti torej ustanovljena in financirana s 

strani javnega sektorja.  

 

Aktivnosti destinacijskega managementa na lokalni ravni na Blokah tako izvajajo posamezni 

deležniki sami. Med ponudniki so nekateri zelo ambiciozni in prevzemajo večino aktivnosti ter 

povečujejo kakovost svoje ponudbe, ostalim pa primanjkuje interesa in motivacije. Nekateri 

ponudniki so celo opustili turistično ponudbo in se začeli osredotočati na druge segmente svoje 

dejavnosti. Razlogi za to pa so ravno v pomanjkanju destinacijskega managementa, ki bi med 

seboj povezoval ponudnike, koordiniral aktivnosti in prevzel funkcijo trženja. Če ni podpore iz 

okolice, so omenjene aktivnosti za vsakega posameznega ponudnika preveliko breme, saj se 

sam sooča še z vsemi zakonodajnimi pogoji in birokracijo (ki je je ogromno, ni pa nemogoča) 

ter številnimi davčnimi in finančnimi obveznostmi. Občina se kot deležnik v destinaciji do neke 

mere trudi koordinirati turistične aktivnosti, prav tako TD, največkrat v primeru dogodkov in 

prireditev. Vendar, kot že omenjeno, TD primanjkuje finančnih resursov in znanja, občina pa 

se osredotoča bolj na ustvarjanje pogojev za razvoj turizma v smislu zagotavljanja osnovne in 

okoljske infrastrukture. 

 

Deležniki v destinaciji so si tako enotni, da na Blokah manjka organizacija, ki bi povezovala 

ponudbo, koordinirala aktivnosti turističnega društva, občine in ponudnikov, pripravila skupne 

in celovite programe za turiste, spodbudila sodelovanje med deležniki ter s trajnostnim 

načrtovanjem spodbudila tudi nadaljnji razvoj turizma oziroma njegove ponudbe in kakovosti. 

Vsem sogovornikom se zdi tudi pomembno oblikovanje neke skupne vizije in strategije 

razvoja na lokalni ravni, da bi v njej vsak deležnik našel svoj interes, željo in cilj pri razvoju 

turizma. Trenutno načrtovanje razvoja turizma je na Blokah kratkoročno in interesno 

neusklajeno, oblikovanje strategije na regionalni ravni v okviru RDO Zeleni kras pa nima 

konkretnih učinkov. Bilo je izpostavljeno, da bi morale turistične agencije kot deležniki na 

regionalni in nacionalni ravni bolj aktivo prevzeti funkcijo trženja lokalnih turističnih 

destinacij.  Glede na Tabelo 1 v tem magistrskem delu obstaja več pravnih oblik ustanovitve 

DMO, tako s strani javnega kot zasebnega sektorja, pri vseh pa obstajajo določene prednosti in 

slabosti. Najboljša rešitev za mikrodestinacijo Bloke bi bila ustanovitev DMO kot javno-

zasebnega partnerstva, pri čemer bi bili zastopani tako interesi širše javnosti lokalnega okolja, 
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zagotovljena politična podpora, hkrati pa bi se povečala fleksibilnost in osredotočenost na 

promocijo, strateški taktični pristop in tržno usmerjenost. Javni in zasebni sektor bi si tako delila 

funkcije destinacijskega managementa, ki jih navajata Bieger (2005, str. 67) in UNWTO (2007, 

str. 4–6). 

 

Sodelovanje in povezovanje med deležniki v destinaciji Bloke je zelo slabotno oziroma ga 

sploh ni. To stanje je pogojeno z različnimi dejavniki, sogovorniki so največkrat izpostavili 

zavist in osebne zamere oziroma »ne-prijateljstvo«. Bloke so namreč relativno majhna 

destinacija, kjer se vsi poznajo med seboj. Drugi dejavniki so pomanjkanje ambicij, motivacije 

in znanja ter pasivnost tako nekaterih ponudnikov kot lokalnega prebivalstva. Kot je 

predstavljeno v tretjem poglavju, so ponudniki turističnih storitev na Blokah maloštevilni, nekaj 

izmed njih že z dolgoletno tradicijo. Problem, ki ga to predstavlja je, da se omenjeni ponudniki 

težko prilagajajo hitro spreminjajočemu se turističnemu trgu v smislu kakovosti pa tudi obsega 

ponudbe, saj po tem preprosto ne vidijo potrebe. Vsi z dejavnostjo zaslužijo ravno toliko kot 

potrebujejo in to jim je dovolj. V destinaciji je zgolj en ponudnik, ki razvija svojo turistično 

ponudbo in raste, zato se vsi preveč zanašajo nanj v smislu razvoja ponudbe celotne destinacije 

– na lastno pobudo namreč na svoji recepciji deli informacije o ponudbi celotnih Blok pa tudi 

o ostalih ponudnikih (opravlja torej določene naloge TIC-a).  

 

V preteklosti so v destinaciji v sklopu turističnega društva že poskušali povezati ponudnike med 

seboj z namenom sodelovanja med njimi, vendar je bil projekt neuspešen. Intervjuvanci v tem 

vidijo velik problem, saj se s tem zmanjšuje kakovost celotne ponudbe v destinaciji – en sam 

težko naredi vse. Kljub vsemu je pomembno, da se ključni deležniki v destinaciji zavedajo 

pomena povezovanja ponudbe v neko integrirano celoto, da je razvoj le-te na lokalnem nivoju 

več kot nujen. Zavedajo se, da trenutno ponudba deluje razdrobljeno in ne kot povezana celota, 

kljub temu, da jo turisti zaznavajo kot kakovostno. 

 

Lokalni prebivalci kot deležniki v destinaciji se za razvoj nove turistične ponudbe ne odločajo, 

kljub temu, da obstajajo številne možnosti in da je turizem ena redkih panog, ki se na tistem 

podeželskem območju lahko uspešno razvije. Problem ni v pomanjkanju idej, katerih je 

ogromno, pač pa je po besedah lokalnih prebivalcev eden od temeljnih problemov v občinski 

politiki, ki bi morala biti mlajši generaciji prijaznejša ter bolj naklonjena novim idejam, 

aktivnostim in pobudam. Helena in Tomaž sta kot predstavnika mlajše generacije na Blokah 

zelo zainteresirana za oblikovanje turistične ponudbe, vendar imata z občino in TD slabe 

izkušnje – ko sta se na njih obrnila z novo idejo, sta dobila zelo negativen odziv in idejo opustila 

(če pa bi se s strani občine in ostalih deležnikov pokazal interes za turizem in povezovanje, bi 

vsekakor sodelovala). Tako se na eni strani mladi odseljujejo oziroma iščejo poslovne 

priložnosti izven domače občine, na drugi strani pa so starejše generacije preveč pasivne in v 

turizmu ne vidijo ali ne želijo videti možnosti razvoja. Hkrati se po besedah lokalnih 

prebivalcev problem pojavlja tudi pri dostopnosti informacij za spodbudo razvoja podjetništva 

– v smislu, da bi se za podjetništvo v turizmu navdušilo več prebivalcev. Tretji problem pri 

oblikovanju nove turistične ponudbe s strani lokalnih prebivalcev pa je pomanjkanje podpore 

iz okolice, lokalne skupnosti, torej pomanjkanje povezovanja med vsemi deležniki. Kar nekaj 
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sogovornikov ne vidi omejitve zaradi finančnih resursov, saj obstajajo številni neizkoriščeni 

skladi in razpisi. Priložnost za spodbujanje naklonjenosti lokalnega prebivalstva in spodbujanje 

podjetništva v turizmu je tudi občinsko glasilo Bloški korak, ki izhaja štirikrat letno, sestavljeno 

pa je iz člankov in prispevkov tako s strani občine kot lokalne skupnosti. 

 

Z zgornjimi rezultati in ugotovitvami analize intervjujev med deležniki je možno odgovoriti na 

prvi dve raziskovalni vprašanji o tem, kako je v destinaciji razvit destinacijski  management., 

katera organizacija je prevzela funkcijo DMO ter kakšne so možnosti za razvoj integrirane 

ponudbe podeželskega turizma skozi povezovanje med deležniki v destinaciji Bloke. V 

destinaciji koncept destinacijskega managementa ni razvit. Tudi ni enotnega oziroma 

samostojnega organa, ki bi prevzel funkcijo DMO. Na lokalni ravni se določene funkcije, 

predvsem trženje in koordinacija le nekaterih aktivnosti v primeru dogodkov, izvajajo s strani 

občine in turističnega društva Bloke, nekatere funkcije (trženje na tujih trgih in oblikovanje 

strategije) se izvajajo na regionalni ravni, ostale funkcije pa posamezni ponudniki izvajajo sami, 

v kolikor jim je to v interesu (koordinacija nekaterih aktivnosti, zagotavljanje informacij itd.).  

 

Na vprašanje glede povezovanja deležnikov v destinaciji je odgovor prav tako negativen – 

deležniki v destinaciji se ne povezujejo, če pa že pride do sodelovanja, pa sta vključena največ 

dva deležnika, zato so trenutne možnosti za razvoj integrirane ponudbe podeželskega turizma 

majhne. Kljub temu pa se vsi deležniki zavedajo pomena partnerstev in sodelovanja ter, da to 

predstavlja možnost razvoja neke celovite ponudbe, ki nudi obiskovalcu dodano vrednost. 

 

4.3.2 Konkurenčnost turistične destinacije Bloke 

 

V turistični destinaciji Bloke je ponudba temeljnih virov in privlačnosti za oblikovanje 

proizvodov podeželskega turizma zelo bogata – tako naravna kot kulturna dediščina. Ponudba 

je opredeljena in podrobneje opisana v tretjem poglavju tega magistrskega dela, prav tako pa jo 

tudi vsi intervjuvani deležniki v destinaciji zaznavajo kot bogato ponudbo, ki predstavlja 

številne možnosti, ki so še neizkoriščene. Med pogovori je bila kot temeljni vir privlačnosti 

največkrat omenjena neokrnjena narava s svežim in čistim zrakom ter svetlobno in okoljsko 

neonesnaženostjo. Poleg neokrnjene narave je v destinaciji tudi lepo število tradicionalnih obrti, 

na katerih bi se lahko oblikovalo turistične proizvode. Kot temeljni vir privlačnosti bi se lahko 

v destinaciji izpostavilo tudi vse več ekološkega kmetovanja, saj je ravno zaradi neokrnjene 

narave in naravno-geografskih razmer nesporno in bi lahko bilo stalni del turistične ponudbe. 

Pestre so tudi možnosti ponudbe lokalnih jedi.  

 

V turistični destinaciji Bloke povpraševanje po temeljnih virih in privlačnostih ter 

proizvodih podeželskega turizma hitro raste. Prepoznavnost destinacije se je povečala 

predvsem zaradi ponudbe glampinga (nova posebnost in privlačnost Blok, ki je bila objavljena 

tako v domačih kot tudi v tujih medijih) in urejenosti ter povečevanja kakovosti ponudbe 

Bloškega jezera. Zaradi neokrnjene narave se povečuje povpraševanje s strani aktivnih turistov 

(pohodnikov, kolesarjev, sprehajalcev), zaradi privlačnosti jezera, nižjih poletnih temperatur in 

relativno lahke dostopnosti pa se povečuje tudi število enodnevnih obiskovalcev. Tudi dogodki, 
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kot so Krpanov pohod, Mihaelov sejem in Bloški teki vsako leto povečujejo prepoznavnost in 

povpraševanje. Okoljsko osveščeni turisti (ki v destinaciji prevladujejo) poleg naravnih 

privlačnosti povprašujejo tudi po izdelkih in dobrinah lokalnega izvora ter po stiku z lokalnimi 

prebivalci in njihovo tradicijo. Na žalost je takšna ponudba po besedah sogovornikov v 

destinaciji še premalo razvita.  

 

Odnos lokalne samouprave (občine) do razvoja turistične destinacije je pozitiven, občina 

pa po besedah župana in nekaterih deležnikov igra aktivno vlogo. Občina naj bi bila zelo 

naklonjena razvoju turizma v destinaciji, saj vidi potencial za ustvarjanje novih delovnih mest 

in preprečevanje odseljevanja prebivalstva. Poleg zagotavljanja osnovne in okoljske 

infrastrukture, se občina trudi za razvoj turizma s pripravo razpisov, organizira in objavlja 

izobraževanja (delavnice in izobraževanja so sicer večinoma v domeni RRA Zeleni kras), nudi 

subvencije za nova delovna mesta in turističnemu društvu nudi finančne resurse za prisotnost 

na sejmih ter izdajo turističnih brošur in katalogov. Ravno na pobudo občine se je uredilo 

Bloško jezero in njegova okolica, zgradila večnamenska dvorana Bloški smučar ter izboljšala 

infrastruktura. 

 

Kljub temu imajo sogovorniki različna mnenja o podpori občine pri razvoju turizma. Nekateri 

menijo, da bi občina morala prevzeti bolj aktivno vlogo pri oblikovanju destinacijskega 

managementa oziroma spodbuditi ustanovitev DMO. Prav tako nekateri ne vidijo mladim 

prijaznega napredka in splošnega razvoja občine, kar pripisujejo nesodelovanju občine na 

nacionalnih in evropskih razpisih za razvoj podeželja. Bilo je tudi izpostavljeno, da občina kljub 

prošnjam ne poskrbi za boljše cestne označbe do znamenitosti/privlačnosti v destinaciji ter ne 

spremeni komunalne politike v okolici jezera.  

 

Informacijski sistem je vzpostavljen na obeh nivojih – občina Bloke ima svojo spletno stran, 

na kateri so načeloma dostopne vse informacije o dogodkih, turističnih aktivnostih in 

znamenitostih ter ponudnikih. V sami destinaciji je informacijski sistem slabše vzpostavljen, 

turisti pogosto težko dobijo informacije o celotni ponudbi v destinaciji in ostalih zanimivosti 

(TIC je odprt le v delovnem času Pošte, informacije pa je možno dobiti le še na recepciji parka 

Idile), katerih dostopnost je po njihovih besedah slabo označena. Tudi lokalni prebivalci ne 

poznajo dobro celotne ponudbe destinacije in težko svetujejo turistom v primeru, da se le-ti 

obrnejo na njih. Enotnega rezervacijskega sistema ni, rezervacije se izvajajo preko telefona ali 

elektronske pošte, kontakti pa so objavljeni na spletni strani občine ali RDO Zeleni kras.  

 

Kot prednosti turistične destinacije Bloke je potrebno izpostaviti cenovno konkurenčnost – ker 

je destinacija še na začetku razvoja, so cene turističnih storitev relativno ugodne, kar je verjetno 

posledica pomanjkanja skupne politike trženja. Nekatere od prednosti so, kot že omenjeno, 

bližina in relativno lahka dostopnost iz drugih krajev, urejena cestna infrastruktura, neokrnjena 

narava in prijetnejše poletne temperature. Ponudbe temeljnih virov in privlačnosti za 

oblikovanje turističnih proizvodov je številno. Obstoječa ponudba je sicer po besedah nekaterih 

sogovornikov razdrobljena in pomanjkljiva, nekateri pa jo vidijo kot zakroženo v neko smiselno 

celoto. Res, da je ponudbe turističnih storitev malo, vendar tista ki je, jo turisti zaznavajo kot 
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kakovostno in se v destinacijo radi vračajo. V primerjavi s sosednjimi občinami so Bloke, po 

besedah župana, naredile velik korak naprej v razvoju turizma. Med sogovorniki so bila torej 

mnenja o konkurenčnosti in zaokroženosti ponudbe deljena. Tisti, ki vidijo koliko potenciala 

za razvoj novih proizvodov obstaja na Blokah, menijo, da je ponudna popolnoma 

nekonkurenčna. Tisti pa, ki kot destinacijo opredeljujejo zgolj Bloško jezero in nekaj okoljskih 

vasi pa menijo, da je ponudba konkurenčna in celovita.  

 

In res so si Bloke svojo prepoznavnost najbolj povečale z oblikovanjem glamping ponudbe in 

ureditvijo jezera. Poleg tega veliko pozornosti in enodnevnih obiskovalcev pritegnejo tudi že 

tradicionalne prireditve, ki se spet odvijajo le na območju centra – Nove vasi (razen Krpanovega 

pohoda). Že od ureditve jezera in oblikovanja gostinske ponudbe ob njem (pred dobrimi 

desetimi leti), se razvoja turizma po besedah župana lotevajo z nekim sistematičnim pristopom, 

ki je obrodil sadove. V preteklem letu so namreč za svoja prizadevanja na področju razvoja 

turizma dobili tri prestižne nagrade in sicer naziv Najboljši izletniški kraj s strani Turistične 

zveze Slovenije, častno Valvasorjevo priznanje za muzej Bloškega smučarja in pa prvo mesto 

na Dnevnikovi izvidnici6. Zdaj imajo na Blokah veliko priložnost izkoristiti vso to pozornost 

in prepoznavnost in tega se zavedajo, zavedajo pa se tudi, da jih čaka še veliko dela in da je to 

šele začetek. 

 

Priložnosti za razvoj turizma v destinaciji so številne. Nekaj je bilo že omenjenih – gre 

predvsem za velik potencial razvoja kakovostne ponudbe, ki ga prinaša povezovanje med 

deležniki in vzpostavitev DMO. Priložnost za razvoj novih turističnih proizvodov se kaže tudi 

v LAS Notranjska, čeprav deležniki od projekta nimajo velikih pričakovanj, saj se spet odvija 

na državno pobudo in temelji na javnih razpisih, s čimer deležniki nimajo dobrih izkušenj. 

Program LEADER naj bi temeljil na principu od »spodaj navzgor«, vendar v praksi naj ne bi 

bilo tako. Poleg tega je bila pri tem izpostavljena nedostopnost informacij s strani občine glede 

razpisa in pa prekratki roki za zbiranje dokumentacije. Kot priložnost za razvoj destinacije sem 

opredelila tudi odprtje novega hostla z 90 ležišči. Sicer ga nobeden od sogovornikov ne vidi kot 

vsebinsko smiseln del ponudbe destinacije, med drugim so vsi izpostavili visoke stroške 

vzdrževanja (kar ni v skladu s trajnostnim razvojem), vendar pa s pravim managementom kljub 

temu predstavlja nekaj potenciala za razvoj in prilagajanje ter dopolnjevanje ponudbe z novimi 

in svežimi idejami. 

 

Pri priložnostih razvoja destinacije je bila med pogovori izpostavljena tudi možnost oblikovanja 

in vzpostavitve lokalne značke ali celo znamke geografskega porekla za lokalno pridelane in 

tradicionalne proizvode in jedi. Trenutno gostinska ponudba v destinaciji (razen pri gostilni 

Miklavčič) ni lokalno usmerjena, kar je v smislu trajnostnega razvoja pa tudi konkurenčnosti 

velika slabost. Potem so bile izpostavljene tudi številne možnosti nišnega turizma (kot npr. 

astronomski turizem ali terapevtski turizem s konji in čistim zrakom). 

 

                                                 
6 Dnevnikova izvidnica je reportaža, ki jo objavita skrita gosta v destinaciji, pri tem pa ocenjujeta različne elemente 

ponudbe. Ocena ponudbe temelji na mnenju skritih gostov, ljudstva in strokovne žirije (Petan, 2016). 
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V okviru pogojev za doseganje konkurenčnosti destinacije je potrebno izpostaviti tudi slabosti, 

ki so bile ugotovljene med opravljanjem raziskave. Poleg nezmožnosti sodelovanja med 

ponudniki je v destinaciji za razvoj integrirane ponudbe podeželskega turizma velik problem 

odseljevanje mladih. Ravno mladi so po navadi tisti, ki imajo sveže ideje, ki imajo vizijo, voljo, 

motivacijo in ambicije pa tudi znanje oziroma iznajdljivost. Nekateri sogovorniki vidijo kot 

omejitev in slabost razvoja turizma na Blokah z vidika povečanja obsega ponudbe pomanjkanje 

znanja v smislu turistične tradicije. V preteklosti se, razen nekaj gostiln in penziona, nihče ni 

ukvarjal s turistično dejavnostjo, zato ljudje tega niso navajeni in v turizmu ne vidijo številnih 

priložnosti, ki se odpirajo. S povezano in integrirano ponudbo bi bilo možno na Bloke privabiti 

obiskovalce v vseh letnih časih za več dni – ta velik potencial vidijo vsi intervjuvanci, saj je na 

Blokah dejansko mnogo privlačnosti za oblikovanje številnih različnih turističnih proizvodov.  

 

Slabost je tudi pomanjkanje cestnih oznak do turističnih privlačnosti v širšem regionalnem pa 

tudi lokalnem območju. V sami destinaciji pa se turisti težko znajdejo in težko dobijo 

informacije kaj vse jim destinacija nudi. Ena od omejitev in slabosti je tudi, da nekateri 

deležniki v destinaciji čutijo od občine pa tudi TD premalo podpore v okviru izvajanja 

promocijskih in drugih aktivnosti, ki so potrebne za izboljšanje kakovosti ponudbe, prav tako 

v smislu izobraževanja in podpore podjetništvu. Slabost destinacije je tudi splošno pomanjkanje 

gostinske in namestitvene ponudbe, saj se v visoki poletni sezoni zgodi, da višek gostov ne dobi 

kakovostne ponudbe omenjenih storitev. 

 

Povzetek zgornjega sklopa rezultatov in ugotovitev raziskave da odgovor na tretje 

raziskovalno vprašanje o tem, ali so izpolnjeni pogoji za doseganje konkurenčnosti turistične 

destinacije Bloke. Pogoji za doseganje konkurenčnosti so z vidika temeljnih virov in 

privlačnosti izpolnjeni (destinacija ima številne možnosti za razvoj različnih turističnih 

proizvodov), prav tako so izpolnjeni pogoji z vidika povpraševanja (destinacija pridobiva na 

prepoznavnosti, prav tako raste povpraševanje po podeželskem turizmu), z vidika razvoja 

kvalitetne in integrirane turistične ponudbe destinacije kot celote pa pogoji niso izpolnjeni. Z 

vidika podpore lokalne samouprave pri razvoju turizma so pogoji delno izpolnjeni (mnenja 

udeležencev intervjujev so deljena). 

 

4.3.3 Trajnostni razvoj v turistični destinaciji Bloke 

 

V destinaciji je koncept trajnostnega razvoja uveljavljen že od nekdaj. Bločani so zelo ponosni 

na svojo neokrnjeno naravo in svež zrak. V destinaciji tudi proizvodnja ni bila nikoli visoko 

razvita, večina prebivalcev je bila kmetov in so bili odvisni od ohranjanja naravnega okolja. 

Danes se tako občina kot tudi turistični ponudniki zavedajo pomena sonaravnega in 

uravnoteženega razvoja, zavedajo se, da je to eden od temeljnih virov privlačnosti in pomemben 

dejavnik povpraševanja po proizvodih podeželskega turizma. Ker je destinacija še v relativno 

zgodnji fazi razvoja, negativnih vplivov na družbeno, ekološko in ekonomsko okolje ne 

zaznavajo (razen v poletnih viških obiskovalcev ob jezeru), odgovorni deležniki pa bodo 

delovali v smeri, da se negativni vplivi sploh ne bodo pojavili. Vsi sogovorniki se zavedajo, da 

prihodnost razvoja destinacije ni v klasičnem masovnem turizmu, pač pa v trajnostnem 
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konceptu, česar si tudi vsi želijo. Zavedajo se, da bi bilo v destinaciji potrebno oblikovati 

proizvode, ki bi dodatno spodbujali obiskovalce k odgovornejšemu ravnanju (npr. da se 

oblikuje neka ponudba, ki vključuje popust pri kosilu, če obiskovalec do jezera pride peš).  

 

Med izvedbo intervjujev pa je bilo možno zaznati pomanjkanje poznavanja vseh vidikov 

trajnostnega razvoja turizma. Večina sogovornikov se je namreč pri tej temi osredotočala le na 

naravni okoljski vidik ter onesnaževanje, premalo pa je bila na primer izpostavljena gostinska 

ponudba lokalnega izvora in njen pomen pa tudi pomen kulturne dediščine, zadovoljstvo 

lokalnega prebivalstva ter pomen samega izobraževanja na področju trajnostnega turizma tako 

obiskovalcev kot tudi deležnikov.  

 

Svoje obiskovalce k odgovornejšemu ravnanju spodbujajo tako, da sami skrbijo za 

neonesnaženost in urejenost okolja. Načeloma so turisti, ki obiščejo Bloke okoljsko zelo 

osveščeni, so tudi višje izobraženi in povprašujejo po številnih aktivnostih v naravi, kar je v 

skladu s profilom turistov podeželskega turizma. Odkar se je z objavami v medijih povečala 

prepoznavnost in s tem obisk, poleti k jezeru in pozimi na brezplačne tekaške proge pride tudi 

drugačen profil enodnevnih obiskovalcev, ki so okoljsko nekoliko manj osveščeni (kampirajo 

na neoznačenih mestih, ne koristijo lokalne gostinske in ostale ponudbe, ampak po besedah 

intervjuvancev prinesejo samo smeti itd.), v najvišjih konicah poletne sezone pa gre ob jezeru 

že za masovni turizem, ki moti tako ponudnike kot lokalne prebivalce. Tu je v bistvu priložnost 

destinacije, da to maso ljudi, ki je zdaj koncentrirana ob jezeru, z oblikovanjem nove povezane 

ponudbe razprši po celotni destinaciji, s čimer se bo zmanjšal negativni vpliv na območju jezera, 

prihodki in pozitivni vplivi turizma pa se bodo razporedili med celotno lokalno skupnost. 

 

Glede naklonjenosti lokalnih prebivalcev do turizma so mnenja sogovornikov spet deljena. Vsi 

se strinjajo, da so lokalni prebivalci turizmu naklonjeni, dokler turisti ne vplivajo preveč na 

njihovo vsakdanje življenje. Izven sezone so načeloma do obiskovalcev zelo gostoljubni, tudi 

na Krpanovi poti se radi predstavijo obiskovalcem, na Mihaelovem sejmu prodajajo svoje 

izdelke, kaj več kot to pa jih, po besedah sogovornikov, že moti. Nekateri pa celo izpostavljajo, 

da se lokalni prebivalci tujcev bojijo in so do njih zelo zaprti – predvsem starejše generacije, 

čeprav tega s strani turistov ni bilo zaznati.  

 

Na splošno so lokalni prebivalci nagnjeni k sonaravnem bivanju in pridelovanju domače hrane 

ter ekološkemu kmetijstvu. Vse to so dejavniki, ki jih okoljsko osveščeni turisti zelo cenijo in 

po katerih povprašujejo, kar je še ena od prednosti in priložnosti destinacije. Pri ponudbi lokalne 

hrane je pestra izbira lokalnih jedi in pridelkov (kot so npr. bloški krompir, bloška kavra 

(enolončnica), različni mesni in divjačinski izdelki itd.). 

 

Na kakovost življenja lokalnih prebivalcev turizem zaenkrat še nima občutnega vpliva oziroma 

vpliva pozitivno v smislu izboljšanja infrastrukture – ceste, vodovod in kanalizacija, 

telekomunikacijsko omrežje, izgradnja večnamenske dvorane itd. S pospešenim razvojem je 

občina zaustavila oziroma omejila izseljevanje. V bližini jezera se tudi povečuje vrednost 

nepremičnin, saj se bližina jezera izpostavlja kot pomemben atribut v nepremičninskih oglasih. 
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Z razvojem turistične ponudbe in povpraševanja se v destinaciji (po stečaju glavnega 

delodajalca) postopoma povečuje število delovnih mest (čeprav naj bi bilo dober kader težko 

najti, saj se večina prebivalcev zaposluje v drugih občinah), povečuje pa se tudi težnja po 

urejanju in ohranjanju ekološkega okolja – naravnega, kulturnega in družbenega; pred 

ureditvijo jezera je bilo tam namreč vse zaraščeno in zapuščeno, zaraščanje pa prav tako pomeni 

degradacijo okolja. Z izgradnjo muzeja Bloški smučar so Bločani ponovno prišli v stik s svojo 

zgodovino in tradicijo, v destinaciji pa je še veliko takšnih priložnosti – npr. ureditev več kot 

100 let stare kovačije, ki je zdaj zapuščena, prav tako je s številnimi mlini in drugimi 

tradicionalnimi dejavnostmi in obrtmi.  

 

Povzetek zadnjega sklopa ugotovitev in rezultatov empirične raziskave o razvoju podeželskega 

turizma v turistični destinaciji Bloke predstavlja odgovor na zadnje raziskovalno vprašanje 

in sicer o tem, ali so izpolnjeni pogoji za trajnostni razvoj destinacije in proizvodov 

podeželskega turizma. Pogoji za trajnostni razvoj podeželskega turizma v destinaciji so z vidika 

osveščenosti deležnikov o negativnih in pozitivnih vplivih turizma na ekonomsko in ekološko 

okolje v destinaciji izpolnjeni, potrebno bi bilo le okrepiti vidik izobraževanja in poznavanja 

celotnega koncepta trajnostnega turizma. Pogoji s strani povpraševanja v smislu osveščenosti 

obiskovalcev so načeloma prav tako izpolnjeni. Trenutno ima turizem na območju Bloškega 

jezera sicer nekaj negativnih vplivov na naravno in družbeno okolje, ki so posledica 

pomanjkanja destinacijskega managementa oziroma nesodelovanja med deležniki v destinaciji, 

občutiti pa je možno tudi pozitivne vplive v smislu povečanja kakovosti življenja lokalnega 

prebivalstva na račun nove in izboljšane infrastrukture. 

 

4.4 Omejitve in priporočila za nadaljnje raziskovanje 
 

Pri izbrani kvalitativni metodi obstajajo številne omejitve, ki sem jih morala vključiti v svojo 

analizo, ugotovitve in rezultate. Takšne omejitve so na primer (Vogrinc, 2008, str. 75): 

 

a) pomanjkanje objektivnosti zaradi osebne interakcije med raziskovalcem in intervjuvancem 

ter subjektivni presoji raziskovalca med postopkom analize podatkov, 

b) težava posploševanja – ali so odgovori posameznih intervjuvancev reprezentativni za celotno 

populacijo,  

c) težava pomanjkljive preglednosti – iz obsežnih intervjujev in opisov je včasih težko podati 

jasne sklepe in ugotovitve in  

d) pomanjkanje zaupanja med obema stranema. 

 

Pri izpeljavi intervjuja mora imeti raziskovalec določene sposobnosti in znanja, ki jih lahko 

pridobi le z izkušnjami. Pomanjkanje le-teh lahko vpliva na interpretacijo rezultatov pa tudi 

sam potek intervjuja. Raziskovalec mora biti namreč med potekom intervjuja pozoren tudi na 

obrazno mimiko in kretnje intervjuvanca, pri nestrukturiranem ali polstrukturiranem intervjuju 

pa se v pogovoru ne sme preveč oddaljiti od konkretnega preučevanega pojava (Vogrinc, 2008, 

str. 102). 
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Moja priporočila za nadaljnje raziskovanje bi bila, da se izvede raziskava s fokusnim 

intervjujem in namenskim vzorčenjem med deležniki v destinaciji, saj so individualni intervjuji 

s strani različnih deležnikov pri določenih vprašanjih (ne vseh) dali različne rezultate – moj 

sklep pri tem je, da imajo posamezni deležniki v destinaciji različno sliko o dejanskem stanju 

in potrebah razvoja podeželskega turizma v destinaciji Bloke. Fokusni intervju bi lahko 

omogočil globlji vpogled v težave in omejitve pri razvoju turizma v destinaciji, kar bi 

pripomoglo k reševanju morebitnih interesnih konfliktov, komunikaciji med deležniki ter 

dolgoročnem načrtovanju in boljši koordinaciji aktivnosti. 

 

SKLEP 

 

Oblika podeželskega turizma postaja vedno bolj uveljavljena tako s strani povpraševanja kot s 

strani ponudbe predvsem novih turističnih destinacij. Temelji na naravnem okolju podeželja, 

tako da je pri njegovem razvoju trajnost temeljni element načrtovanja. Osnovna definicija 

podeželskega turizma ne obstaja, nekateri ga imajo za sopomenko kmečkega turizma, vendar 

gre pri podeželskem turizmu za širši pojem. Temeljna značilnost podeželskega turizma je, da 

se ponudba oblikuje na podeželju – podeželje je njen ključni element. Poleg tega je za 

podeželski turizem značilen majhen obseg povpraševanja in ponudbe, le-to zagotavljajo majhna 

in srednje velika podjetja, poudarek pa je na kakovosti in ne količini. Zaradi tega je  rast počasna 

in organska, v eni destinaciji pa se po navadi oblikuje in razvije več vrst podeželskega turizma 

– od kmečkega do avanturističnega in kulturnega ali izobraževalnega.  

 

V razvoju podeželskega turizma številne destinacije vidijo priložnost za dolgoročno 

prosperiteto, oživitev gospodarske dejavnosti in izboljšanje kakovosti življenja lokalnega 

prebivalstva. Pri razvoju je zato potrebno dolgoročno načrtovanje in oblikovanje strategije, ki 

izključuje številne negativne vplive, ki jih lahko v destinacijo prinese nenadzorovana rast 

turizma. Kot že omenjeno, je trajnostni razvoj že integriran v sam razvoj podeželskega turizma, 

kar pomeni, da je potrebno pri razvoju destinacije upoštevati vse tri stebre trajnostnega turizma 

– ekonomski, družbeni in ekološki steber in tri zahteve – zadovoljstvo in ekološka zavest 

obiskovalcev, izobraževanje deležnikov in politično vodstvo. Zato morajo biti cilji razvoja 

podeželskega turizma v neki destinaciji ekonomska blaginja, družbena enakost in povezanost 

ter zaščita naravnega in kulturnega okolja, pri vsem tem pa je pomemben tudi nadzor in 

merjenje vplivov. Če se načel trajnostnega razvoja pri načrtovanju in aktivnostih ne upošteva, 

lahko pride do nepopravljive degradacije naravnega okolja, razvrednotenja kulturne dediščine 

in tradicije, nezadovoljstva med prebivalci, gospodarska slika destinacije pa je izven ravnovesja 

(prevelika odvisnost od turistične dejavnosti, inflacija, odliv dobička iz destinacije itd.). 

 

Slovensko podeželje se danes sooča s številnimi izzivi, pri čemer gre predvsem za negativne 

gospodarske in demografske trende. Zaradi geografskih značilnosti slovenskega podeželja 

(velike reliefne razgibanosti) je otežen razvoj številnih gospodarskih panog, česar posledica je 

odseljevanje prebivalstva, ki je zdaj povečini skoncentrirano v ravninskih delih Slovenije. 

Nekoč je bilo podeželje gosteje poseljeno, prebivalci pa so bili odvisni od lastne obrti in 
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kmetijstva, zato se je na teh območjih poleg naravnega okolja ohranila tudi bogata kulturna 

dediščina – ta dva elementa pa tvorita temeljne vire in privlačnosti turistične destinacije. 

 

Spodbujanje turizma na podeželju je tako pogosto eden od ciljev oblikovanih strategij za 

splošen razvoj podeželja tako v Sloveniji kot tudi v Evropski uniji. V ta namen so bili 

pripravljeni in implementirani številni programi in razpisi za evropska sredstva, eni bolj in 

nekateri manj uspešni. Program, ki se je deklarativno izkazal za najuspešnejšega je program za 

razvoj podeželja LEADER, ki se izvaja tudi v Sloveniji. Po nekaterih podatkih naj bi se na 

evropskem nivoju v okviru programa izvajalo kar 70 % projektov, povezanih s turizmom na 

podeželju, program pa naj bi se izkazal kot učinkovit v krepitvi lokalne identitete, družbene 

enakosti ter ustvarjanju pogojev za učinkovitejše izkoriščanje razvojnih potencialov lokalnega 

okolja. 

 

Razvoj podeželskega turizma v posamezni destinaciji je v kontekstu razvojnih politik najbolj 

odvisen od lokalnih in regionalnih ukrepov ter pobud in potreb, ki izhajajo iz lokalnega okolja 

oziroma destinacije same. Na regionalni ravni se turistična destinacija Bloke priključuje 

Regionalni razvojni agenciji Zeleni kras, pod katero deluje tudi Regionalna destinacijska 

organizacija Zeleni kras, ki predstavlja občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška Dolina, 

Postojna in Pivka. RDO Zeleni kras izvaja določene aktivnosti destinacijskega managementa, 

vendar premalo za uspešen razvoj posamezne mikrodestinacije.  

 

Bloke so kot samostojna mikrodestinacija v zadnjih nekaj letih naredile velik korak naprej pri 

razvoju turizma – prepoznale so potencial podeželskega turizma in njegovih proizvodov pa tudi 

povečevanje povpraševanja po le-teh. Kljub temu se kot nova destinacija v razvoju sooča s 

številnimi izzivi.  

 

Najpomembnejši od izzivov v turistični destinaciji Bloke je oblikovanje oziroma vzpostavitev 

organizacije za destinacijski management – DMO. Naloge in funkcije DMO združujejo vse, kar 

turistični destinaciji Bloke primanjkuje – dolgoročno načrtovanje razvoja podeželskega turizma 

z oblikovanjem strategije in vizije, oblikovanje vsebinsko zaokrožene ponudbe, zagotavljanje 

informacijskega sistema, zastopanje interesov in koordinacija aktivnosti posameznih 

deležnikov, aktivno trženje ter izobraževanje. Pri tem poseben izziv v destinaciji predstavlja 

povezovanje posameznih ponudnikov, saj so odnosi med njimi pogojeni tudi z osebnimi 

dejavniki.  

 

Med lokalnim prebivalstvom je potrebno spodbuditi zanimanje in interes za razvoj nove 

turistične ponudbe – morajo spoznati, da se v razvoju turizma skrivajo številne priložnosti tudi 

za njihov osebni razvoj, občina pa mora najti način za spodbujanje podjetništva v turizmu tako 

med mlajšimi kot starejšimi generacijami. Največ priložnosti podeželski turizem na Blokah 

prinaša kot dopolnilna dejavnost na kmetiji s ponudbo lokalnih ekoloških proizvodov, kljub 

vsem birokratskim oviram, tehničnim standardom in zahtevnim pogojem. Ravno DMO pa naj 

bi bila v destinaciji tista, ki bi skozi javno-zasebno partnerstvo posameznim ponudnikom 
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olajšala in pomagala premostiti vse birokratske in druge ovire ter hkrati spodbudila tudi lokalno 

samoupravo za večjo podporo in sodelovanje na razpisih za evropske in druge sklade.  

 

Z vidika povpraševanja in konkurenčnosti je turistična destinacija Bloke v zadnjih letih močno 

povečala svojo prepoznavnost, tudi s pomočjo medijske pozornosti na račun nove inovativne 

ponudbe glampinga ob Bloškem jezeru. Zato turisti, ki obiskujejo destinacijo, ponudbo 

ocenjujejo kot kakovostno, so v večini okoljsko osveščeni in cenijo neokrnjeno naravno in 

bogato kulturno okolje. Povečan obseg povpraševanja pa predstavlja tako potrebo kot 

priložnost za povečanje in razvoj nove integrirane ponudbe, ki v skladu s konceptom 

trajnostnega razvoja prinaša številne pozitivne vplive na ekonomsko, družbeno-politično in 

ekološko okolje na celotnem območju destinacije, česar se morda nekateri deležniki v 

destinaciji premalo zavedajo. Nekatere pozitivne vplive turizma je na Blokah že možno občutiti 

– kakovost življenja prebivalcev se je z izboljšanjem infrastrukture povečala, turizem je prinesel 

že nekaj novih delovnih mest, ohranjata pa se kulturna in naravna dediščina. 

 

Turistična destinacija Bloke je torej na regionalni ravni (do določene mere tudi nacionalni) 

močno povečala svojo konkurenčnost, vendar se mora za ohranjanje in morebitno povečanje 

le-te soočiti s številnimi izzivi, ki glede na rezultate raziskave, izhajajo iz lokalnega okolja. Prvi 

korak na tej poti je vzpostavitev zanesljive in učinkovite DMO, ki bo v destinaciji morala 

najprej povezati ponudnike, spodbuditi sodelovanje med vsemi deležniki ter vzpostaviti 

podporo celotne lokalne skupnosti, pri čemer bo potreben tudi premik v mišljenju 

posameznikov kot tudi celotne skupnosti. Glede na to, da se posamezni deležniki v destinaciji 

tega zavedajo in po tem koraku čutijo veliko potrebo, je le še vprašanje časa kdaj bo turistična 

destinacija Bloke ena izmed pomembnejših privlačnosti na turističnem zemljevidu Slovenije.  
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PRILOGA 1: Seznam uporabljenih kratic 

 

CRPOV – Celostni razvoj podeželja in obnova vasi 

DMO – Organizacija za destinacijski management (angl. destination management 

organization) 

LAS – Lokalna akcijska skupina 

MG – Ministrstvo za gospodarstvo 

MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

NBT – Turizem, vezan na naravo (angl. Nature Based Tourism) 

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development 

RDO – Regionalna destinacijska organizacija 

RNUST – Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 

RPP – Razvojni program podeželja 

RRA – Regionalna razvojna agencija 

STO – Slovenska turistična organizacija 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije 

SWOT – Prednosti (angl. strenght), pomanjkljivosti (angl. weakness), priložnosti (angl. 

opportunity) in nevarnosti (angl. threat) 

TD – Turistično društvo 

TIC – Turistični informacijski center 

UNEP – United  Nations Environment Programme 

UNWTO – Svetovna turistična organizacija (angl. United Nations World Tourism 

Organuzation) 
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PRILOGA 2: Vprašanja za globinske intervjuje 

 

Župan, TD in lokalni turistični ponudniki 

1. Kaj je na poti razvoja turizma na Blokah predstavljalo največjo oviro? 

2. Kako bi na Blokah ocenili management destinacije – ali le-ta sploh obstaja?  

3. Kako bi ocenili delovanje RDO Zeleni kras? Ali nudi Blokam kot samostojni 

mikrodestinaciji dovolj podpore? 

4. Kako bi ocenili sodelovanje med posameznimi ponudniki turističnih storitev – ali 

obstajajo možnosti za razvoj strateških partnerstev oziroma ali le-ta morda že obstajajo? 

5. Ali (različni deležniki) v destinaciji delite skupno vizijo glede razvoja turizma – ali so 

interesi in cilji glede razvoja turizma usklajeni? Ali imate oblikovano skupno strategijo?  

6. Kako bi ocenili konkurenčnost destinacije – ali nudi obiskovalcu celostno in kakovostno 

izkušnjo – ali je ponudba vsebinsko smiselna in celovita in informacije dostopne? 

7. Kako lokalni prebivalci vidijo turizem in obiskovalce – kot invaziven ali dobrodošel? 

Kako turizem vpliva na njihovo kakovost življenja? 

8. Zakaj menite, da v destinaciji ni nobene prave turistične kmetije – z možnostmi delavnic 

in aktivnosti na kmetiji? Ali občina nudi dovolj podpore razvoju podjetništva? 

9. Trajnostni turizem – kako bi ocenili poznavanje in uveljavljanje koncepta v destinaciji 

Bloke? Ali so organizirana usposabljanja in izobraževanja na to temo med ponudniki in lokalni 

prebivalstvom?  

10. Kako spodbujate svoje goste/obiskovalce k trajnostnem in odgovornem ravnanju? Ali 

bi jih na splošno ocenili kot okoljsko osveščene ali ne-osveščene? 

11. Ali ima turizem v destinaciji Bloke po vašem mnenju več pozitivnih ali negativnih 

vplivov na naravno, ekonomsko in družbeno okolje? Ali ste pripravljeni omejiti obisk v primeru 

prevelikega obsega? 

12. Ali poznate/sodelujete v LAS Notranjska?  

13. Kako vidite odprtje novega hostla z 90 ležišči v destinaciji? 

 

Lokalni prebivalci 

1. Ali v turizmu vidite priložnost za razvoj in napredek Blok? Kje so največje omejitve pri 

razvoju? 

2. Kako bi ocenili turistično ponudbo na Blokah? Ali se vam zdi privlačna in vsebinsko 

zaokrožena? 

3. Kako vaši sokrajani sprejemajo turizem in obiskovalce? 

4. Kako bi ocenili podporo občine pri razvoju turizma? 

5. Kako bi ocenili sodelovanje med ponudniki turističnih storitev? 

6. Ali poznate koncept trajnostnega razvoja turizma? Kako bi ocenili uveljavljanje 

koncepta na Blokah? 

7. Ali poznate LAS Notranjska? 

8. Ali poznate destinacijsko znamko Zeleni kras? Ali menite, da je uspešna? 

9. Kaj po vašem mnenju manjka turizmu na Blokah? 
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Obiskovalci 

1. Kako bi na splošno ocenili turistično destinacijo Bloke? 

2. Kako dolgo ste ostali v destinaciji? 

3. Zakaj ste se odločili za obisk Blok? 

4. Bi kaj spremenili pri ponudbi? 

5. Ali so se vam na splošno zdeli obiskovalci okoljsko osveščeni ali neosveščeni? 

6. Ali se vam ponudniki in celotna ponudba zdi okoljsko in trajnostno usmerjena? 

7. Ali ste imeli kaj stika z lokalnimi prebivalci? 
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PRILOGA 3: Župan, g. Jože Doles, zapis pogovora 

 

1. Bloke ste z ureditvijo Bloškega jezera in njegove ponudbe ponovno uvrstili na 

turistični zemljevid. Kaj je bilo na vaši poti do sem najtežje, kaj ste videli kot največjo 

oviro? Čestitam za nagrado za najboljši izletniški kraj. 

Za to nagrado stoji kar dolga pot. Občina Bloke je že pred več kot 15 leti pristopila k urejanju  

in obnovi (spustili smo vodo, očistili jezero in okolico) jezera, saj je bilo prej popolnoma 

neurejeno, zapuščeno, mlakuža. To je bil začetek urejanja destinacije, kasneje pa so sledile nove 

investicije, ki jih je bilo potrebo izvest, da smo na tej destinaciji uredili še ostalo komunalno 

infrastrukturo – treba je bilo urediti dostopne ceste, ki so bile takrat še makadamske in v slabem 

stanju, parkirne površine, javna razsvetljava idr. Letos smo zaključili še en velik projekt – nova 

okoljska infrastruktura, to je kanalizacijsko omrežje za odpadne vode, nov vodovod in s tem 

pridobili tudi dodatne nove parkirne površine. Občina pa tudi z javnimi deli ureja okolico, da 

je v vsakem trenutku lepo urejena za turiste. Na drugi strani smo morali poskrbeti za gostinsko 

ponudbo, za to nalogo je občina pred leti dala v najem zemljišče neposredno ob jezeru podjetju 

Hija d.o.o. Najprej je bila to minimalna gostinska ponudba, zdaj pa prerašča v neko resno 

ponudbo. Podjetje Hija je zelo ambiciozno zastavila ponudbo, pred leti so že kupili zemljišče 

nasproti jezera na katerem zdaj stojijo leseni šotori – glamping. Zdaj je na lokaciji ob Bloškem 

jezeru možno dobiti gostinske storitve kot tudi namestitvene in zdaj to tvori neko zaokroženo 

celoto. Občina je torej poskrbela za pogoje (infrastrukturo in ureditev), gostinski del pa smo 

zaupali Hiji. Zato gre zasluga za najboljši izletniški kraj obema – občini in Hiji. Letos nam je 

tako končno uspelo po toliko letih nekega sistematičnega dela, da so nas opazili na vseh nivojih 

– v bistvu smo dobili 3 prestižna priznanja. Za izletniški kraj, potem je občina Bloke s svojimi 

izvajalci dobila častno Valvasorjevo priznanje za muzej Bloškega smučarja tretje pa je 

Dnevnikova izvidnica (občina Bloke je delila prvo mesto). Pri tem gre za glasovanje iz več 

virov – par iz tujine, ljudstvo in strokovno mnenje. 

 

2. Kako bi ocenili destinacijski management na Blokah? 

Tukaj je že na splošno v Sloveniji kar nekaj težav. Ne vemo niti točno kdo naj bi bil nosilec 

neke zadeve. Če pogledamo razvoj turizma v celoti (po posameznih segmentih nekako 

funkcionira), če pa želimo združiti razvoj kot neko celoto pa je kar nekaj težav. Že pred leti smo 

na nivoju Notranjske regije ustanovili zavod za turizem, za katerega smo mislili, da bo prevzel 

neko koordinacijo, pa žal ta projekt ni bil uspešen. Mogoče tudi zato ker kader (direktor) ni bil 

primeren, zavod smo potem ukinili. Pred dvema/tremi leti pa so se na pobudo države ustanovili 

RDO-ji, ki naj bi vršile to neko koordinacijo, ampak to je spet na neki deklarativni ravni – zelo 

težko nekoga motiviraš, da bo naredil nekaj konkretnega. Konec koncev je potrebno za 

doseganje nekih rezultatov narediti nekaj konkretnega – pripeljat kupce in prodati storitve – 

tukaj pa smo šibki gledano globalno. Vedno bolj ugotavljam, da se je potrebno upret na lastne 

sile, ker drugače enostavno ne gre. Bloke so zdaj naredile nek preboj na področju turizma, 

vendar s tem še nismo v celoti zadovoljni – imamo v destinaciji še veliko neizkoriščenih 

priložnosti, ki jih je potrebno v nadaljevanju izkoristiti. Najprej je nujno, da se v Sloveniji 

začnemo povezovati (povezovanje med ponudniki), ker en sam ne pomeni nič, drugič je 

potrebno bolj aktivno trženje ponudbe, tretjič vsak posamezni ponudnik mora poskrbeti za 
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dvigovanje kakovosti svoje ponudbe. Tako da nas na tem področju čaka še kar veliko dela. Kdo 

naj bi to vršil – jaz mislim, da bi morali ponudniki za kakovost storitev poskrbeti sami, potrebno 

je pa najti nekoga, ki bo to povezoval, praviloma bi to marala biti kakšna turistična društva ali 

zavodi za turizem, glede trženja pa bi pričakoval od turističnih agencij, da bi začele ponujati 

tudi proizvode slovenskega podeželja. Moti me, da v Sloveniji turistične agencije z veseljem 

prodajajo vse destinacije s celega sveta, ne tržijo pa naših slovenskih destinacij (razen Bled, 

Portorož, Postojnska jama itd.). Vse ostalo je pa prepuščeno samo sebi. Bi pričakoval, da bi 

agencije odigrale bolj aktivno vlogo. 

 

3. Kako bi ocenili delovanje RDO Zeleni kras? Ali nudi Blokam kot samostojni 

mikrodestinaciji dovolj podpore? 

Ne, jaz mislim, da ne. Pričakoval sem, da se bo na tem področju dogajalo nekaj bolj aktivnega, 

sistem dela je spet isti kot vse dosedanje organizacije – je na nekem deklarativnem nivoju. Sicer 

se nekaj dogaja – spodbujanje, promocija na sejmih, vendar, se mi zdi to neka preveč splošna 

ponudba. Zadeva se odvija preveč splošno, stvar je potrebno bolj konkretizirati in dejansko 

prodat na trg RDO sicer na makro nivoju vrši neke aktivnosti in promocijo regije, ne igra pa 

neke konkretne vloge.  

 

4. Ali je problem v financah ali pomanjkanju interesa?  

Jaz mislim, da finance niso osnovni problem. Tukaj gre bolj za razumevanje, interes – če država 

spodbuja razvoj nekih institucij je to po navadi zato, da se zadosti nekim zakonom – problem 

je, da interes ne zraste od spodaj navzgor, ne zraste iz nekih dejanskih potreb, ampak pride od 

vrha, ko se država spomni nekaj, ne more biti pravih konkretnih rezultatov. Jaz bi pričakoval, 

da bi se tudi sami ponudniki morali bolj povezati in sami začeti z iniciativo in postaviti nek 

kader, ki bi začel aktivno tržiti, kar je dejansko potrebno tržiti. Lokalni ponudniki na Blokah so 

premalo ambiciozni, v ozadju ni komercialnega interesa. Tudi agencija bi morala biti 

ustanovljena iz nekega komercialnega interesa – da bi živela od provizije od prodaje ponudbe, 

da bi lahko celotna destinacija funkcionirala. Ne vem zakaj npr. turistična agencija v Cerknici 

lahko nudi kakršenkoli paket, da pa bi oblikovali neko ponudbo na Notranjskem pa nimajo 

interesa. Tako gre za pomanjkanje skupnih interesov tako na strani ponudnikov kot tudi agencij. 

Za to je potreben premik v miselnosti in pa spodbujanje sodelovanja med ponudniki.  

 

5. Kako bi ocenili sodelovanje med posameznimi lokalnimi ponudniki turističnih 

storitev – ali obstajajo možnosti za razvoj strateških partnerstev oziroma ali le-ta morda 

že obstajajo? 

Razvoj integrirane ponudbe na lokalnem nivoju je več kot nujen. Zdaj delujemo razdrobljeno, 

ne delujemo kot celota. Na Blokah je poleti Bloško jezero zelo markantno in zanimivo, pozimi 

je tek na smučeh (če je sneg), vmes pa je še veliko drugih možnosti. Vendar ne znamo tega 

povezati, saj so Bloke zanimive za turizem 365 dni na leto, v vseh letnih časih. Marsikaj je 

možno še izkoristiti, vendar tega ne ponudniki ne znajo. Osnova je seveda možnost kvalitetnega 

prenočevanja in dobre hrane, potem pa so tu programi, ki jih je potrebno oblikovat – tu bi se 

morali ponudniki povezati med seboj. Turistu je treba dati na voljo neke aktivnosti, danes na 

Blokah ni več takih turistov, ki bi prišli samo spat. Danes je na podeželju v razvoju aktivni 
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turizem, zato je potrebno ljudem pripraviti take programe, da se turista zaposli tudi za dalj časa 

(več dni). Ni dovolj samo cesta, sonce, voda in zrezek, mora biti še kaj. 

 

6. Zakaj med lokalnimi prebivalci ni dovolj interesa, da bi začeli z razvojem neke 

ponudbe glede na številne možnosti, ki jih ponujajo Bloke? 

Problem je, da imamo premalo ambicioznih ponudnikov. Ponudniki so se razvili iz navadnih 

gostincev, ki samo čakajo kdaj bo nekdo prišel k njemu – nimajo dovolj velikih ambicij. Med 

mladimi se počasi nekaj razvija in poizkuša. Kmečki turizem na Runarskem ima potencial, 

vendar ni čutiti pravega napredka. Vsak pri sebi nekaj poskuša, vendar ni dovolj povezanosti 

za razvoj neke celovite ponudbe. Kljub temu pa smo na Blokah napredovali bolj kot sosednje 

občine. Pri ponudnikih bi se morala spremeniti miselnost, kot se je spremenil turizem na 

Blokah. Miklavčič je ena od redkih gostilen na Blokah in je v preteklosti avgusta tradicionalno 

zaprl gostilno, ker včasih poletni turizem ni bil tako razvit. Tako je naredil tudi letos poleti, ker 

se ne želi prilagajati in ne vidi potrebe po tem in obiskovalci skoraj niso imeli kje jesti.  

 

7. Kako bi ocenili konkurenčnost destinacije – ali nudi obiskovalcu celostno in 

kakovostno izkušnjo – ali je ponudba vsebinsko smiselna in celovita in informacije 

dostopne? 

Če pogledamo bližnjo okolico oziroma bližnje destinacije, smo na Blokah naredili en velik 

korak naprej. Občine v naši okolici se mi zdi, da so bistveno za nami, stagnirajo izredno, tudi 

pri njih ni pravega razvoja. Seveda pa se ne moremo primerjati s turističnimi kraji kot so 

Portorož, Radenci, Bled, Postojna itd. Ti kraji imajo dolgoletno tradicijo v turizmu in so seveda 

daleč pred nami, med novimi destinacijami, ki se pojavljajo pa se mi zdi, da smo Bločani 

naredili kar velik korak naprej. Seveda s tem še nismo zadovoljni, nas še marsikaj čaka. Nam 

manjkajo predvsem programi – če turist pride danes ob 8.00 zjutraj na Bloke – kaj bomo z njim 

počeli? Jaz sem že nekajkrat prosil TD, da naj se pripravijo konkretni programi v tem smislu – 

s tem bi se ustvarjale sinergije po celotni destinaciji. Vendar je to težko, ker nismo povezani, 

lokalni prebivalci in ponudniki ne znajo izkoristiti vseh teh priložnosti.  

 

8. Zakaj ni nobene prave turistične kmetije v destinaciji – da bi se turist lahko 

aktivno vključil v življenje na kmetiji? 

Na Blokah je problem, da je zaradi odhajanja mladih ogromno kmetij propadlo. Takšno 

ponudbo morajo začeti razvijati mladi, zagnani kmetje, takšnih pa praktično skoraj ni več pri 

nas. Samo s kmetijstvom se je na Blokah težko preživelo, vsak si je moral najti še dodaten 

zaslužek – službo ali še kakšno dopolnilno dejavnost. Problem je tudi, da ni bilo turistične 

tradicije, zato ni znanja o turizmu, kar je na Blokah velika omejitev. Na Štajerskem, 

Gorenjskem se je iz zapuščenih samotnih kmetij razvil nek kmečki turizem, ker je tam že neka 

tradicija turizma, pri nas pa tega ni in smo v bistvu začeli čisto iz nule. Pred leti je sicer bilo 

nekaj investicij v tej smeri, ampak nobena zadeva ni zaživela. Razvoja nove turistične ponudbe 

se morajo lotiti mladi, pri 25 letih, ki imajo energijo in so zagnani, da začutijo to priložnost.  
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9. Kako lokalni prebivalci vidijo turizem na splošno – kot invaziven ali dobrodošel? 

Turista je potrebno imeti rad in ga sprejeti z odprtimi rokami in nasmejan, ker turizem je delo 

z ljudmi in je velik problem, če turist ni dobrodošel. S tem imamo nekaj težav, tudi zaradi tega 

ker ni tradicije in ljudje niso navajeni. Saj dokler turistov ni veliko je vse lepo in prav, ko pa jih 

je malo več pa postane moteče za okoliške prebivalce – na Bloškem jezeru imamo že kar nekaj 

težav, predvsem ob vikendih, ko je ogromno obiskovalcev je že problem s parkiranjem, 

hrupom. Zato si pravzaprav na Blokah ne želimo nekega množičnega turizma, ker Bloke niso 

niti primerne za to. Mi si želimo bolj umirjen turizem. O omejevanju obsega zaenkrat ne 

razmišljamo, smo zadovoljni, da je veliko obiskovalcev, saj je to tudi na nek način promocija 

od ust do ust in širjenje informacij. Morali bi delovati v tej smeri in poskrbeti, da bi se ta 

koncentracija ljudi razpršila po celotnih Blokah in v vseh letnih časih. To je v bistvu naš cilj – 

ljudem predstaviti, da so Bloke zanimive kadarkoli, kar lahko dosežemo z neko povezano 

ponudbo.  

 

10. Trajnostni turizem – kako bi ocenili poznavanje in uveljavljanje koncepta v 

destinaciji Bloke med ponudniki in lokalnim prebivalstvom?  

Trajnostni koncept je pri nas uveljavljen. Raje ponujamo domačo kvalitetno hrano domačih 

pridelovalcev – gostinci (gostilna Miklavčič) skrbijo, da se streže domača hrana (krompir, 

zelenjava, meso…). Je poudarek na tem. Lokalno pridelavo in dobrine spodbujamo tudi z 

Mihaelovim sejmom – deloma je ta sejem namenjen ravno prodaji domačih prehranske 

izdelkov. Na ta način bi se lahko na Blokah z roko v roki razvijala kmetijstvo in turizem, saj je 

doma pridelana hrana zdrava in neprimerljiva z neko komercialno. Če bi se ta hrana prodajala 

na krožniku, bi bil to velik doprinos k razvoju turizma in kvaliteti ponudbe. Ampak tukaj smo 

spet slabi.  

 

11. Ali občina nudi dovolj podpore za razvoj podjetništva tudi v smeri turizma? 

Moje mišljenje je, da mora občina poskrbeti za pogoje, da se panoga razvija, se pravi 

infrastruktura. Za razvoj turistične ponudbe skrbimo tudi z izobraževanjem, subvencijami za 

nova delovna mesta, preko turističnega društva financiramo tudi sejme in izdajo brošur, 

katalogov. Trudimo se poiskati različne načine za spodbujanje razvoja turizma in ponudbe. 

Sofinanciramo tudi razvojne agencije, ki pomagajo pri ustanavljanju podjetja in razvoju 

podjetništva. Ljudje lahko dobijo ustrezne informacije. 

 

12. Ali ima turizem v destinaciji Bloke po vašem mnenju več pozitivnih ali negativnih 

vplivov na naravno, ekonomsko in družbeno okolje?  

Negativnih vplivov ne vidim, vidim predvsem pozitivne efekte. Če bi se na Blokah začele 

izvajati neke nekontrolirane investicije v turizem, neki veliki hoteli, ki ne izvirajo iz lokalnega 

okolja, bi seveda lahko govorili o negativnih vplivih in porušenem ravnotežju, vendar ne vidim, 

da bi se to lahko v bližnji prihodnosti dejansko zgodilo, saj mislim, da Bloke za takšne 

investitorje niso zanimive. Za tak sonaraven turizem, kot ga mi vidimo, ne vidim nekega 

negativnega vpliva niti zdaj niti v prihodnosti. Bloke niso primerne za množični turizem, je pa 

sicer vse možno, vedno več bo povpraševanja po takšnem neokrnjenem okolju, ki bo verjetno 

postalo zanimivo tudi za kakšne večje vlagatelje. Lansko leto smo imeli nekega potencialnega 
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nemškega investitorja z megalomanskimi idejami (sicer ga nismo jemali resno), vendar bi bili 

takšni projekti že vprašljivi v našem okolju, saj bi lahko porušili ravnovesje.  

 

13. Kako bi komentirali odprtje hostla z 90 ležišči? Se vam zdi to smiselno? 

Spet je odvisno od programov, ki jih nameravajo nuditi. Ne vem niti kakšen je namen tega 

hostla. Ne vidim, da bi bilo to na Blokah moteče. Ta lastnik ima že dva hostla v Ljubljani in 

sklepam, da ima kar nekaj izkušenj s tega področja. Sicer je imel s to staro šolo raznorazne 

ideje, zdaj na koncu se je odločil za hostel, z nami se ni nič kaj dosti posvetoval, je prišel samo 

povedat, da bo naredil hostel. Ne znam si čisto predstavljati kako naj bi ta hostel funkcioniral, 

kakor jaz poznam koncept hostlov, je to namestitev v nekih večjih mestih blizu javnega prevoza 

– prihajajo ljudje, ki iščejo poceni prenočevanje in nimajo lastnega prevoza, zato mi je ta ideja 

morda malo sporna za to okolje – vsebinsko mi to ne gre skupaj. Edino če bo svojo ponudbo 

toliko prilagodil, da bo goste sam vozil sem in nudil še kakšne dodatne storitve (aktivnosti, 

gostinsko ponudbo, prevoz po destinaciji itd.) – če bo želel, da bi to funkcioniralo bo moral 

zelo razširit svojo ponudbo.  

 

14. Ali imate v destinaciji oblikovano skupno strategijo in vizijo razvoja turizma? 

Strategija se pripravlja na regionalni ravni in je v domeni RDO, vendar, kot sem že prej omenil, 

ni nobenih konkretnih učinkov. Pri medobčinskem sodelovanju imamo spet določen problem – 

mi smo vseskozi razmišljali, da bi se ponudba regije formirala okrog Postojnske jame, da bi 

bila to nek temelj okrog katere bi se razvijala dodatna ponudba – da bi se oblikovala neka 

sinergija med občinami, da bi se oblikovali neki skupni programi. Vendar moram reči, da je 

direktor Postojnske jame popolnoma zaprt, konservativen, nezainteresiran in ne čuti nobene 

potrebe po sodelovanju. To je kar velik problem Notranjske. Glede strategije bomo morali sami 

priti do nekih konkretnih rezultatov, saj nima smisla čakati, da bodo drugi kaj naredili.  

 

15. Kakšna pričakovanja imate od LAS Notranjska?  

Glede tega nimam kakšnih velikih pričakovanj. To so spet neki poskusi na državni ravni, se 

gleda spet samo kdo bi kakšen denar potegnil iz razpisov. Ne vem, morda se bo lahko izvedlo 

kaj konkretnega, vsekakor bomo to spodbujali. Npr. na jezeru bi lahko poudarili Natura 2000, 

oblikovali kakšno učno pot na porečju Bloščice – to je ena taka priložnost, ki bi se lahko 

financirala iz LAS-a. Seveda mora biti spet nekdo nosilec te aktivnosti in izvesti projekt. Nekaj 

priložnosti vsekakor je in to bomo poskušali spodbuditi – najti koga, ki bi izvedel kakšen 

projekt. To bi bil spet nek napredek – kamenček v tem mozaiku razvoja Blok.  

 

16. Kako bi na splošno ocenili obiskovalce Blok – kot okoljsko osveščene ali ne-

osveščene? 

Situacija se na splošno v Sloveniji izboljšuje. Tudi glede na to, da je na jezeru kar množičen 

obisk ni opaziti neke degradacije okolja (smeti). Dejstvo je, da če gost pride na urejeno tudi 

pusti urejeno. Če pa pride na neurejeno potem pa še dodatno zasvinja. Naše načelo je, da 

moramo mi poskrbeti, da bo čisto in urejeno. Ko smo iskali ponudnika gostinskih storitev na 

jezeru, je bil eden od osnovnih pogojev, da dnevno skrbi za pobiranje in odvoz smeti – da v 
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nobenem trenutku ne sme turist priti na neurejeno področje. Na tak način spodbujamo naše 

obiskovalce k odgovornemu ravnanju. Ločevanje odpadkov je zakonsko urejeno. 
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PRILOGA 4: Turistično društvo Bloke, g. Matej Pakiž, zapis pogovora 

 

1. Bloke ste z ureditvijo Bloškega jezera in njegove ponudbe ponovno uvrstili na 

turistični zemljevid. Kaj je bilo na vaši poti do sem najtežje, kaj ste videli kot največjo 

oviro? 

V letu 2005 se je jezero na pobudo občine in TD Bloke uredilo. Na dnu je bilo veliko mulja, ki 

ga je bilo potrebno očistiti. Kot največjo oviro bi izpostavil naravovarstvenike, ki so 

nasprotovali kakršnemu koli poseganju v ekosistem jezera. Vendar je bila okolica jezera preveč 

neurejena in zaraščena, zato je župan izdal odlok o odjezitvi in čiščenju. Nato je občina izdala 

razpis za najem prostora ob jezeru oziroma ponudnika, ki bi vzdrževal okolico jezera in nudil 

neko ponudbo (gostinsko). Takrat je Hija d.o.o. z občino sklenila pogodbo ter veliko vložila še 

v nakup sosednje parcele (kjer zdaj stoji park Idila) pri kateri pa so imeli težave z gozdarsko 

inšpekcijo. Zaradi velike investicije – kredita je bil razvoj zelo počasen. Z reportažo na Svetu 

na Kanalu A ter objavo v The Guadian se je obisk Blok in samega jezera močno povečal. 

 

2. Kako bi ocenili destinacijski management na Blokah? 

Destinacijskega managementa na Blokah ni. Nekako naj bi TD Bloke imelo to funkcijo že 

dolgo, vendar je vse bolj amatersko, na prostovoljni bazi, ni pravega znanja. Poleg tega je 

destinacija Bloke premajhna, da bi delovala kot samostojna.  

 

3. Kako bi ocenili delovanje RDO Zeleni kras? Ali nudi Blokam kot samostojni 

mikrodestinaciji dovolj podpore? 

Z RDO Zeleni kras so relativno pozitivne izkušnje, z vsemi se pogovarjajo, vendar tržijo bolj 

aktivne. Problematično pri tej zadevi je spet pomanjkanje finančnih resursov. RDO Zeleni kras 

deluje pod okriljem RRA Zeleni kras in za področje turizma imajo zaposlenega zgolj 1 človeka 

za celotno območje. Njegove delovne naloge so preobsežne in če je odsoten, delo stoji in ni 

nikogar drugega, na katerega bi se lahko obrnili. Finančni resursi za področje turizma se 

razporedijo za njegovo plačo, sejnine, brošure/zgibanke in to je to. Lani so se želeli predstavljati 

na EXPO v Milanu, vendar za destinacijo to ne bi imelo učinka, ker ljudje hodijo na EXPO 

zaradi drugih motivov in ne potovanj. Prisotnost na turističnih sejmih v tujini ima več učinka. 

S povezovanjem in sodelovanjem med samimi občinami pa je drugače. Tu pa gre na eni strani 

geografske razlike med občinami – Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica se imajo za primorce, po 

drugi strani gre tudi za zgodovinske razlike, posledica je drugačna miselnost in nesoglasja. 

Čeprav je zdaj v TIC Postojna sveža, mlada ekipa in je sodelovanje lažje – turiste pošiljajo tudi 

na Bloke, če oni nimajo primerne ponudbe (npr. poleti, ko je temperatura na Blokah bolj 

prijetna). 

 

4. Kako bi ocenili sodelovanje med posameznimi ponudniki turističnih storitev – ali 

obstajajo možnosti za razvoj strateških partnerstev oziroma ali le-ta morda že obstajajo? 

Sodelovanje med ponudniki je slabotno, vendar se stanje, zdaj ko je več obiska, nekako 

izboljšuje. Pred 10 leti je bila pobuda, da bi TD prevzeli in vodili ponudniki sami (zasebni 

sektor), vendar niso hoteli. Pri tem je šlo za neke osebne zamere, nekateri so celo v sorodstvu 

ipd. Nekaterim je to uspelo premostiti, nekateri pa se še vedno težko prilagajajo. Hija d.o.o. in 
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Miklavčič (gostilna) sta začela sodelovati, ostali se ne vključujejo. Npr. sem imel turiste, ki so 

iskali namestitev in sem vprašal enega od ponudnikov, če bi jih vzel pa je rekel, da ima polno. 

Pa sem nekaj dni kasneje srečal njegovega sina in ga povprašal kako to, da imajo vse sobe 

zasedene pa je rekel, da imajo prazno in da sta šla starša na dopust.  

 

5. Ali imate v destinaciji Bloke oblikovano strategijo razvoja turizma?  

Dolgoročne strategije po mojem mnenju (in mnenju župana) niso nikoli v celoti uresničene, so 

le kup papirja, zato kot turistična destinacija Bloke nimamo oblikovane strategije in ne vidim 

potrebe po tem. Pri nas se držimo bolj kratkoročnega načrtovanja – kadar se pripravlja kakšen 

projekt (dogodek), se vsi vključeni nekajkrat dobimo, da stvari dorečemo in zadeva se spelje. 

Smo pa vedno odprti za nove predloge in ideje, ki jih potem vključimo v načrtovanje in izvedbo. 

 

6. Kako bi ocenili konkurenčnost destinacije – ali nudi obiskovalcu celostno in 

kakovostno izkušnjo – ali je ponudba vsebinsko smiselna in celovita in informacije 

dostopne? 

Ljudje se k nam radi vračajo. Glavna privlačnost je jezero, prednosti pa so relativno lahka 

dostopnost (tudi s Trsta), nižje poletne temperature. Spomladi se ljudje vračajo zaradi Krpanove 

poti, vendar so to enodnevni obiskovalci. Tudi pozimi veliko enodnevnih obiskovalcev pride 

na brezplačne urejene tekaške proge. Veliko ljudi si gre ogledat tudi bližnjo Križno jamo, ki je 

v sosednji občini. Tisti, ki prenočujejo, v povprečju pri nas ostanejo 3-4 dni, saj je res veliko za 

videti in početi. Kot primer, da so Bloke konkurenčna destinacija, bi navedel Dnevnikovo 

izvidnico, ki je dala Blokam kar 96 točk od 100 po njihovih kriterijih.  

 

7. Kako lokalni prebivalci vidijo turizem in obiskovalce – kot invaziven ali 

dobrodošel?  

Pri lokalnih prebivalcih je bil včasih problem, zdaj pa so se navadili in vidijo, da je turizem 

dober (npr. ribiči so se močno pritoževali, zdaj pa vidijo, da prodajo več ribolovnih kart in da 

je to za njih dobro). Največji problem je bil pred leti ob jezeru in ob Krpanovi poti, ljudje niso 

bili navajani neznancev – turistov, da se sprehajajo okrog njihovih hiš. Danes pa je problem 

predvsem pri jezeru, saj je poleti tam že masa ljudi, ki povzroča hrup in smeti, kar moti 

vikendaše. Vidijo tudi, da se izboljšuje splošna infrastruktura, kar je tudi v njihovo korist. 

Pozimi lahko uporabljajo urejene tekaške proge, saj so brezplačne (tako za domačine kot 

obiskovalce). 

 

8. Zakaj menite, da v destinaciji ni nobene prave turistične kmetije – z možnostmi 

delavnic in aktivnosti na kmetiji?  

Imamo turistično kmetijo Knavs, vendar jo je takrat zasnoval oče z neko vizijo, ki je preminil 

in je njegovo mesto prevzel sin, ki pa ni najboljši za ta posel. Turistična kmetija ima veliko 

potenciala vendar lastnik (sin) ne vidi te vizije. Imajo konje in ovce, iz tega bi se dalo razviti 

zanimivo ponudbo, ampak jim ne gre. Problem je tudi, da nimajo vedno odprto – le po 

dogovoru. Zdaj so eko kmetijo ustanovili tudi pri Hija d.o.o., vendar tudi še nimajo popolnoma 

dodelane ponudbe (obiskovalci nimajo možnosti ogleda živai). Problem, da v občini ni več 

turističnih kmetij je tudi v birokraciji in strogih pogojih oziroma standardih, ki so potrebni za 
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registracijo in opravljanje dopolnilne dejavnosti, predvsem pri predelavi/pridelavi 

prehrambenih izdelkov. V Avstriji npr. je to popolnoma drugače. 

 

9. Ali občina nudi dovolj podpore za razvoj podjetništva? 

Občina nudi podporo podjetništvu v smislu raznih razpisov, vendar gre tukaj za majhen denar. 

V smislu delavnic je tu bolj dejavna RRA Zeleni kras, udeležujejo pa se jih tisti, ki imajo interes 

za podjetništvo, ki že imajo neko idejo. Tudi če se na občino, TD ali kmetijsko svetovalno 

službo obrne kdo, ki potrebuje svetovanje glede podjetništva, ga dobi. 

 

10. Trajnostni turizem – kako bi ocenili poznavanje in uveljavljanje koncepta v 

destinaciji Bloke? 

Trajnostni turizem. Pri nas vsi delujejo v tej smeri – nihče si ne želi obremenjevanja in 

onesnaževanja naravnega okolja, se pravi masovnega turizma. Če bi turizem v destinaciji prišel 

do točke, ko bi bili negativni vplivi preveliki, bi seveda omejili obseg. Tudi na pohodu po 

Krpanovi poti imamo omejeno število prijavnic – 1500. 

 

11. Ali bi obiskovalce na Blokah na splošno ocenili kot okoljsko osveščene ali ne-

osveščene? 

Da, naše obiskovalce bi ocenil kot okoljsko relativno osveščene. Morda so tekači pozimi bolj 

problematični, saj za sabo pustijo le smeti (sicer ne v naravi) – v smislu, da v destinaciji ne 

koristijo nobene ponudbe – ne pustijo € - nihče nima koristi od njih, tudi proge so brezplačne… 

Sicer si vse prinesejo s seboj, kdaj pa kdaj spijejo kakšno kavo ali čaj. Ob jezeru je osveščenost 

obiskovalcev nekoliko nižja, gre že za masovni turizem, pri masi ljudi pa se tudi obnašanje 

spremeni, spremeni se tudi profil obiskovalcev – manj izobraženi, manj osveščeni. Včasih, ko 

ni bilo toliko ljudi, so bili bolj osveščeni. Za pohodniki po Krpanovi poti pa redko ostanejo 

kakšne sledi (smeti), kljub temu, da se v sezoni vsak vikend po poti odpravi v povprečju 20 

pohodnikov – pot je označena in gredo lahko brez vodnika.  

 

12. Ali ima turizem v destinaciji Bloke po vašem mnenju več pozitivnih ali negativnih 

vplivov na naravno, ekonomsko in družbeno okolje? 

Večinoma zaenkrat pozitivne. 

 

13. Ali sodelujete v LAS Notranjska (Bloke, Cerknica, Loška dolina)? Ali že veste 

kateri projekti se obetajo na področju turizma na Blokah? Ali se lokalni prebivalci 

vključujejo v načrtovanje/izvajanje aktivnosti? 

Da, sem član upravnega odbora LAS Notranjska. Sicer naj bi šlo pri programu LEADER za 

pristop od »spodaj navzgor«, vendar pri nas v praksi ni tako. Pri nas dobiš nemogoče pogoje od 

vrha. Pri nas ima pristojnosti pri dodeljevanju razpisanih sredstev po novem Agencija za 

kmetijske trge (prej MKGP), ki pa močno komplicira. Npr. LAS Postojni so zavrnili 3 projekte, 

zato jih je LAS pri enem od projektov tožil in dobil tožbo. Preveč je birokratskih postopkov s 

premalo učinka – problem je v poročanju, projekt pa lahko zavrnejo zaradi nepomembnih napak 

v poročilu. Primer: med samo izvedbo projekta se je spremenil zakon o delovnih razmerjih (ki 

je za samo izvedbo popolnoma nepomemben) in so to pozabili upoštevati in spremeniti tisti 
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trenutek, ko se je zakon spremenil, so zavrnili projekt. Glede projektov za LAS Notranjska bo 

šel zdaj šele razpis ven, nekaj projektov bo zagotovo za namen razvoja turizma. Pri prejšnji 

LAS naj bi bilo nekih 50 % projektov za turizem, vendar dejansko jih je bilo manj. Sodelovanje 

med temi tremi občinami bi ocenil kot učinkovito, saj imamo že dolgoletne izkušnje z 

medsebojnim sodelovanjem in smo zanesljivi partnerji (pri takšnem sodelovanju je zelo 

tvegano, če partnerja ne poznaš) – konec koncev smo bili prej združeni pod eno občino in ni 

kulturnih, zgodovinskih ali geografskih ovir. 

 

14. Kako vidite odprtje novega hostla z 90 ležišči v destinaciji Bloke? 

Ne, sam ne vidim smiselnosti za odprtje tako velikega hostla v naši občini. Prvo kot prvo je to 

velika stavba za vzdrževanje (ogrevanje), vprašljiva je tudi zasedenost kapacitet, drugo pa je 

hostel način namestitve, poleg katerega mora biti možnost javnega prevoza (vlak, avtobus ipd.), 

tega pa pri nas ni – obiskovalci morajo do nas priti z lastnim prevoznim sredstvom. Edine 

potencialne obiskovalce hostla vidim le kakšne športnike. Za sodelovanje z nami niso preveč 

resni – smo jih kot TD oziroma info točka prosili za prospekte in brošure, pa jih niso dali. 
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PRILOGA 5: Hija d.o.o., ga. Martina Lah, zapis pogovora 

 

1. Najprej naj čestitam za osvojeno nagrado za najboljši izletniški kraj v letu 2016. 

Ali ste ponosni na svoje dosežke? Bloke ste namreč z ureditvijo Bloškega jezera in njegove 

ponudbe ponovno uvrstili na turistični zemljevid. Kaj je bilo na vaši poti do sem najtežje, 

kaj ste videli kot največjo oviro? 

Največje omejitve so bile finančne. Najprej (prvi dve leti) sploh nismo izpolnjevali pogojev za 

razpis, ko pa smo dobili razpis smo videli neko vizijo razvoja, da obstaja potencial. Zato smo 

poleg jezera kupili drago parcelo (300.000 €), kjer zdaj stoji park Idila. Ker se je to dogajalo 

ravno pred časom recesije je bilo vse lepo, brez problema smo dobili kredit, še pred dejanskim 

nakupom pa se je začela recesija in je nadaljnji razvoj stagniral 5 let. Na začetku smo vse, kar 

smo zaslužili vlagali v promocijo, po 5 letih pa nam je uspelo izplačati del parcele in takrat je 

mož začel z unikatnimi lesenimi skulpturami – izdelki, ki krasijo Bloško jezero (medvedi, 

otroška igrala, čebelnjaki). Finančno je bil to za dva človeka zelo velik zalogaj, glede na to, da 

sva morala vse sama. Kredita se od takrat ne da več dobiti, kljub temu, da promet raste, da je 

vse vpeljano, da sva pripravljena dat hipoteko na hišo, to nobenega ne zanima, zato so 

investicije v nadaljnji razvoj ponudbe zelo otežene. Pri promociji (takrat še ni bilo FB) smo na 

začetku največ vlagali v reklame na radijih, oddat oglas na TV je bilo težko, saj nas v bistvu ni 

nihče hotel promovirati. Zdaj pa je popolnoma drugačna zgodba, zdaj pa oni sami pridejo do 

nas, čeprav bi si zdaj brez težav lahko privoščila dati 1000 € na mesec za promocijo. Problem 

je bil tudi v birokraciji. Pred nakupom parcele so nam zagotovili, da je zazidljiva, potem pa se 

je namembnost kar čez noč spremenila v kmetijsko in smo imeli težave pri pridobivanju 

gradbenega dovoljenja, ker občina ni že na začetku pridobila vseh soglasij (gozdarske 

inšpekcije). S to birokracijo smo se ukvarjali 1 leto. Osnovna infrastruktura še vedno ni urejena 

tako kot je treba (elektrika), smeti okrog jezera moram sama pobirat, divje kampiranje brez 

dovoljenja…  

 

2. Kako bi na Blokah ocenili management destinacije – ali le-ta sploh obstaja?  

Management destinacije (oblikovanje skupne vizije, strategije, koordinacija posameznih 

ponudnikov, javnih dobrin itd.) na Blokah manjka. Na začetku, ko smo šli mi v to (10 let nazaj), 

so želeli muzej Bloški smučar postaviti na Volčjem, vaščani bi prodajali svoje izdelke, pri tem 

je bila občina zelo zavzeta za razvoj turizma, sama sem imela okrepčevalnico in sem dobila 

občutek »ok, gremo skupaj naprej«. Zdaj ko smo uspeli pa kar vsi nekaj pričakujejo od mene, 

sama pa bi si želela več pomoči od občine v smislu promocije, tabel ob cesti (prva tabla je 1 km 

pred Bloškim jezerom) – 80 % strank, ki išče Bloško jezero, pride na Andrejčje, kjer je Hija. 

Tudi v Velikih Blokah ni nič označeno. Lahko bi bila kakšna označba že v Cerknici ali ko se 

pride z avtoceste. Želela bi tudi več podpore TD s kakšnim mlajšim kadrom in organizacijo 

dogodkov, pa oni tudi nimajo finančnih sredstev, ki bi jih morala zagotoviti občina. Jaz se kot 

gostinec težko ukvarjam z organizacijo in koordinacijo ponudbe celotnih Blok, čeprav sem letos 

odprla na recepciji parka Idile odprla turistično pisarno in najela punco (prej so z vprašanji 

obremenjevali natakarice v okrepčevalnici), ki jo sama plačujem, da turistom nudi informacije 

o celotni Bloški planoti, saj večino turistov zanima tudi okolica Bloškega jezera. In sem 

prevzela vlogo TIC-a, saj je TIC v Novi vasi odprt le v delovnem času pošte, ravno takrat ko ni 
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turistov, sicer pa je jezero tako ali tako prva postojanka turistov in tukaj iščejo informacije 

(glede hrane in ostalih aktivnosti). TD nam je dalo vsaj zemljevide, da jih nismo tiskali na lastne 

stroške. Preden sem odprla to turistično pisarno sem TD o tem obvestila in tudi pozvala ostale 

ponudnike na Blokah, da naj dajo prospekte, če se želijo promovirati; za to se je odločil le en 

ponudnik – gostilna Miklavčič in zdaj vsi naši gostje hodijo jesti k njim. Ni pa se ponudil, da 

bi sofinanciral delovno silo v turistični pisarni. Zdaj je steklo, vendar je problem dobiti dober 

kader in problem je z ostalimi ponudniki, ki se ne povezujejo. Želim si, da bi se več ljudi vrnilo, 

da bi se podaljšala povprečna doba bivanja – zdaj je 2 dni in za dva dni je veliko stroškov s 

pranjem posteljnine, ker še nimam kapacitet in delovne sile – zdaj sem za vse sama. 

Pomanjkanje kadra je predvsem, ker se mladi odseljujejo, na Blokah ne vidijo perspektive, pa 

je to škoda, ker jo je ogromno. Od občine bi tudi pričakovala več pomoči pri urejanju jezera, 

glede komunalnih storitev (odpadkov), urejeno osnovno infrastrukturo, vendar je do zdaj vse 

kar je naredila uredila jezero pred 12 leti. Ko smo sklenili pogodbo za najem jezera ni bilo 

takega števila turistov in tudi ni bilo divjega kampiranja na drugi strani jezera – zdaj jaz nimam 

nobenih pristojnosti, da bi to prepovedala – lahko samo pospravljam za njimi. Od njih nimam 

čisto nič, samo smeti mi prinesejo. To področje divjega kampiranja v občini ni nič zakonsko 

urejeno, ni nobenega nadzora.  

 

3. Kako bi ocenili delovanje RDO Zeleni kras? Ali nudi Blokam kot samostojni 

mikrodestinaciji dovolj podpore? 

Nekaj se trudijo nekako vzpostaviti stike, so nam dali ankete za goste, vendar so bile samo v 

angleškem jeziku pa smo bili razočarani, saj smo imeli večino slovenskih gostov. Po objavi v 

The Guardian (izpostavljen park Idila) so se nam mesečne kapacitete zapolnile po redni ceni 

tudi s tujimi gosti – fenomenalna reklama. Medobčinsko sodelovanje je prav tako šibko oziroma 

ga je premalo. Tu sem predlagala Pakižu, da bi se povezovali – jaz bi npr. želela v poletni sezoni 

ko je veliko gostov najeti neko pralnico v Cerknici za pranje posteljnine ker sama nimam 

kapacitet. Ali pa da bi se odprla neka agencija ali društvo za organizacijo prireditev za celotno 

regijo (več občin – samo ena občina je premajhna). Jaz če sama ob jezeru organiziram prireditev 

je to zame velik strošek (moram najeti varnostnike, potapljače itd…).  

 

4. Kako bi ocenili sodelovanje med posameznimi ponudniki turističnih storitev – ali 

obstajajo možnosti za razvoj strateških partnerstev oziroma ali le-ta morda že obstajajo? 

Med ponudniki ni sodelovanja, razen med nama z Miklavčičem. Pa še to je bolj enosmerno – 

ima on več koristi od nas kot mi od njega. Bi si želela, da bi tudi on promoviral svojo ponudbo 

in naredil nekaj za razvoj, od česar bi imeli tudi mi korist, pa ne. Glede razvoja strateških 

partnerstev mislim, da bi morala občina dat pobudo in koordinacijo med ponudniki oziroma 

strategijo, vizijo. Da bi se lahko vsak, našel notri – morda bi pritegnilo tudi več mladih – da bi 

se kraj razvijal. Jaz imam občutek, da sem za turizem sama, ampak ne morem biti, sodelovati 

bi morale cele Bloke, to je zdaj idealna priložnost. To nagrado in reklamo je potrebno 

maksimalno izkoristiti. Mi smo bili poleti polno zasedeni in smo posledično napolnili tudi ostale 

namestitvene kapacitete v občini – samo zaradi nas. Avtobus iz Savdske Arabije se je ustavil 

pri nas, ker so na Kompasu dobili podatke, da si morajo v Sloveniji ogledati Bloško jezero, 

Ljubljano in Bled mislim da.  
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5. Kako bi ocenili konkurenčnost destinacije – ali nudi obiskovalcu celostno in 

kakovostno izkušnjo – ali je ponudba vsebinsko smiselna in celovita in informacije 

dostopne? 

Zaenkrat smo cenovno konkurenčni (imamo v primerjavi s konkurenco relativno ugodne cene), 

prednost je tudi dostopnost (blizu Lj), da smo popolnoma na podeželju, umaknjeni. To moramo 

izkoristiti – ne želimo delati na masi pač pa na trajnostnem konceptu – potrebno bi bilo razviti 

neke proizvode/programe, ki bi vključevali prevozna sredstva, ki ne onesnažujejo okolja in 

goste še bolj spodbujati k odgovornem in trajnostnem ravnanju – npr. pridete z avtom do Nove 

vasi in ga tam pustite potem pa s kolesom (ki bi bili za najem) ali peš naprej in boste za to dobili 

kavico ali pa nek popust pri kosilu ali pa da bi se organiziral turistični avtobus (prevoz) in bi si 

turisti ogledali še druge privlačnosti na Blokah, ne le jezero. S tem, ko bi dobili popust za kosilo 

tudi ne bi prinašali svoje hrane in smeti k nam. Na Blokah manjka neka organizacija, ki bi 

poskrbela za tak razvoj ponudbe – se mi zdi, da to nekako vsi pričakujejo od mene, da bom to 

prevzela jaz in tudi financirala, ker imam zdaj največ, ker sem si nekaj prigarala., uspeh ni prišel 

čez noč. Ampak na Blokah je toliko možnosti za razvoj turizma, zakaj ga nihče ne razvija? Za 

jezero mi pravijo če ne bi ti bi pa kdo drug. Ja zakaj pa ni? Saj je jezero že 50 let tam. Saj ni 

samo Bloško jezero turizem, cele Bloke so, vsaka vas ima kakšno posebnost Na Blokah turist 

načeloma ima neko zaokroženo ponudbo, vendar je pomanjkljiva (dobi vse – od namestitve do 

kulturne dediščine, do aktivnosti v naravi – kolesarjenje, pohodništvo, jahanje, Križna jama…). 

2 dni je premalo za Bloke, če želi vse izkusiti. Ponudnikom pri nas manjka pomanjkanje denarja 

ali kakšen kredit, da bi se trudil za izboljšanje kakovosti ponudbe in razvoj – imajo ponudbo le 

toliko za preživetje, nima vizije.  

 

6. Kako lokalni prebivalci vidijo turizem in obiskovalce – kot invaziven ali 

dobrodošel?  

Jim je všeč, ker lahko prodajajo dražje parcele. Nekateri očitajo, da ni več tako kot je bilo pred 

40 leti, da ni več miru. Ja pred 40 leti tudi cesta ni bila asfaltirana, ni bilo vodovoda in 

kanalizacije, ni imel vsak avta. Zdaj pa je malo več ljudi, boljša infrastruktura, internet itd. 

Minus pa je to, da res ni več tistega idiličnega miru (vsaj ne poleti). V nepremičninskih oglasih 

je bližina bloškega jezera že opisana kot prednost in je dvignila cene nepremičnin. Vsi imajo 

neko korist in pozitivne vplive. Kljub temu mnogi vidijo samo gužvo in negativne stvari, 

namesto, da bi to izkoristili v svoj prid. Za vse si želimo, da bi sodelovali pri razvoju turizma – 

tudi tu bi mogla občina posredovati – npr. da bi šolska vzgoja vključevala turizem.  

 

7. Zakaj menite, da v destinaciji ni turistična ponudba bolj razširjena, zakaj se mladi 

ne odločajo za to? 

Ta generacija je odšla, nekateri se sicer vračajo. Današnje generacije mladih nimajo vizije, cilja, 

si šele pri 30tih ustvarjajo družino, študirajo samo za to, da študirajo, živijo bolj kratkoročno. 

Poleg tega pa ampak turizem pomeni odpovedovanje, za turizem moraš živet, turizem moraš 

imet rad in rad imeti ljudi – moraš uživat v tem. Mladi preveč dajo na varnost, ne želijo tvegat 

investicij. Tu bi morala tudi občina bolj spodbujati investicije v obnovo starih propadajočih hiš, 

ki jih je pri nas veliko, z raznimi razpisi – da ne bi bilo toliko novih gradenj. Dodatni ponudniki 

niso konkurenca pač pa neka dodana vrednost destinaciji. S turizmom, nekaj apartmajev se da 
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zaslužiti ravno dovolj za neko kvalitetno življenje… Ljudje pa tega tukaj ne vidijo, vsi se 

gibljejo v nekem začaranem krogu in jih je v bistvu strah drugih ljudi, bi raje plačali, da ne 

gledajo turistov. Niso navajeni, zelo zaprti. Tudi ko je šel Novolit v stečaj, ti ljudje so zdaj 

popolnoma izgubljeni – prej so 20 let hodili vsak dan v isto službo, zdaj pa ne vejo kaj bi sami 

s sabo, nikomur pa ne pade na misel, da bi se šel turizem.  

 

8. Trajnostni turizem – kako bi ocenili poznavanje in uveljavljanje koncepta v 

destinaciji Bloke?  

Ponudniki ne vidijo vizije in priložnosti, ki jih ima destinacija za razvoj trajnostnega turizma in 

nekateri kar čakajo, da bo nekdo drug (na primer jaz) dal pobudo. Okoljska infrastruktura – 

veliko se je govorilo o investiciji za namen turizma – za ohranjanje naravnega okolja bloškega 

jezera pred onesnaženostjo, nova čistilna naprava, vendar sploh ne funkcionira, ker je samo 1 

priklopnik (park Idila), ostali pa se niso mogli priklopiti na kanalizacijski vod. Smo zaprosili 

za ekološki otok – ki bi ga koristili in plačevali vikendaši, mi in turisti, pa ni posluha – zdaj pa 

tiste vrečke od vikendašev in turistov živali razvlačijo naokoli in moram spet jaz pospravljati.  

 

9. Ali bi svoje obiskovalce na splošno ocenili kot okoljsko osveščene ali ne-osveščene? 

Zdaj, ko se je obseg turizma toliko povečal, so tudi ljudje postali manj osveščeni. Ne zavedajo 

se koliko truda je vloženega v urejanje okolice jezera. Veliko ljudi pride na piknik ob jezero, si 

na zemljišče za katerega jaz plačujem najemnino postavi žar in za sabo pusti vrečko smeti. Ali 

pa si celo na mojo mizo ob okrepčevalnici zložijo svojo pijačo in jim razložim, da jaz prodajam 

pijačo, da lahko s tem denarjem vzdržujem jezero, da oni lahko uživajo ob njem in jih potem 

večina kaj naroči. Kar se tiče osveščenosti – tisti, ki pridejo izven glavne sezone kot gostje Idile 

so zelo osveščeni – marsikdo izpostavi, zakaj nimamo zabojev za ločevanje odpadkov, so tudi 

višje izobraženi in jim mir in narava veliko pomeni. Pa tisti ki pridejo na Krpanov pohod so 

tudi zelo osveščeni. Tisti, pa ki pridejo poleti (ker si morda ne morejo privoščiti morja – nižji 

socialni razred, neizobraženi) pa so katastrofa – niti smeti ne pospravijo za sabo. Zabojev za 

ločevanje odpadkov še nimamo, ker jih občina noče financirati, ker bi morali biti malo lepši in 

si jih moram zato sama pridobiti, iz lastnih sredstev (delam na tem). 

 

10. Ali občina nudi dovolj podpore razvoju podjetništva in turizma? 

Sploh ne. Ni podpore za razvoj podjetništva s strani občine, tudi ni nobenih delavnic, razpisi pa 

so bolj sami sebi namen, nerealni. Sama imam z občino dobre in slabe izkušnje. Od njih bi 

pričakovala več spodbude za povezovanje gostincev. Zmotilo me je, ko so izjavili, da so vložili 

300.000 € za turizem, dejansko pa so delali kanalizacijo v začetku sezone, da je motilo moje 

goste, sama pa si nisem mogla privoščiti višjih cen storitev.  

 

11. Ali sodelujete v LAS Notranjska (Bloke, Cerknica, Loška dolina)? Kakšna 

pričakovanja imate od tega programa? 

Sem član odbora, ustanovitelj. To je brezveze, birokracija, laborati, za neka društva, nekih 

konkretnih učinkov ni, se samo razpravlja kaj bi bilo če bi bilo. Sredstva so namenjena 

birokraciji. Vsaj do zdaj je bilo tako. Dolgotrajni postopki, nekega podjetnika, ki dejansko nekaj 

dela, to mine, škoda časa. Tudi ta sistem razdeljevanja sredstev je napačen da si moramo sami 
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pridobiti kredite pri bankah, od tega banke služijo obresti, vsi služijo, samo mi se tresemo na 

koncu, če bomo dobili denar povrnje. Nas lahko zavrnejo zaradi nekih brezveznih napak pri 

nekem aneksu. In da lahko začneš projekt moraš zaprositi za kredit, ki je takoj dražji, ker gre 

za razpis. Nikoli več razpisa. Ministrstvo bi moglo dati sredstva vnaprej, da se projekt izvede 

in če se bi izkazal za neuspešnega bi potem izvajalec vračal denar. 

 

12. Na vaši spletni strani nudite kar široko izbiro ponudbe – izleti, pogostitve, eko 

kmetija, otroške delavnice… Ali vse to opravljate sami v okviru svojega podjetja ali se 

povezujete tudi z ostalimi ponudniki? 

Ponudba Hija d.o.o. – vso ponudbo, izlete in programe vse sama delam, sem tudi lokalni vodnik. 

 

13. Kako vidite odprtje novega hostla z 90 ležišči v destinaciji Bloke? 

Ne, ne zdi se mi smiselno. To ni Ljubljana. Ne vem kako so si to predstavljali. Za jezero bi bilo 

to krasno, saj bi koristili tudi mojo ponudbo, je fino kot kapaciteta. Vendar pa ne spada v celotno 

sliko Blok, tudi mi nismo pripravljeni na tak profil turistov. 
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PRILOGA 6: Ranč Bloke, g. Jure Ponikvar, zapis pogovora 

 

1. Kaj vidite kot največjo omejitev pri razvoju turizma na Blokah, glede na to, da je 

toliko potenciala – zakaj se več ljudi ne odloča za turistično dejavnost? 

Premalo ljudi je vključenih v turizem, da bi živeli z njim, da ni povezovanja med ljudmi in 

ponudniki. Ni interesa, nikomur se ne da, ker v turizem je potrebno vložiti ves svoj čas, ljudje 

niso pripravljeni na nove izzive, se jih bojijo – manjka jim poguma, vsak bo rekel, da se ne 

splača. Poleg tega so številne uredbe in zakonodaja (dovoljenja), ki omejujejo aktivnosti in 

dodatno jemljejo voljo. Sam sem se ravno zato prenehal ukvarjati s turizmom (vodenim 

terenskim jahanjem), ker je šlo nekaterim v nos, da smo jahali po zasebnih zemljiščih, ker 

jahalne poti niso bile urejene in je bil to velik problem z lokalno skupnostjo. Drug problem so 

birokratske ovire, zakonodaja pri izvajanju turistične dejavnosti (obvezno zavarovanje je velik 

strošek, davčna blagajna je na terenu težko izvedljiva), davčna politika, strogi (higienski in 

tehnični) standardi (po mojem mnenju bi morali biti za kmetije drugačni pogoji in standardi kot 

za ponudnike, ki se ukvarjajo izključno z gostinsko dejavnostjo) – to odvrne ljudi pri 

oblikovanju nove ponudbe. Konkretno pri konjeniškem turizmu me omejuje pomanjkanje 

kvalificiranega kadra. Ravno zato sem opustil ponudbo vodenega terenskega jahanja. Zaradi 

sezonskega povpraševanja ni zagotovila stalnega delovnika, poleg tega mora vodnik dobro 

poznati pot in konje. Kot sem že omenil – neurejene poti, sploh po žledu še vedno ogromno 

terena ni urejenega in pa pogosta pojavnost medveda, ki prestraši turiste – po eni strani je to 

sicer priložnost za oblikovanje novega proizvoda – medved v naravnem okolju. Obiskovalci na 

Blokah pustijo premalo denarja – ker ni destinacijskega managementa, ki bi znal prodati Bloke 

in storitve in povezati ponudnike. Manjka organizacija, ki bi ponudila skupne pakete večih 

ponudnikov.  

 

2. Ali menite, da bi morala občina pristopiti k reševanju zgoraj omenjenih 

problemov? Ali občina nudi dovolj podpore razvoju turizma? 

Občina mislim, da je naredila veliko za razvoj turizma (infrastruktura – ceste, parkirišča, pomoč 

pri organizaciji dogodkov ipd.) in realno gledano nudi dovolj podpore. Za razvoj ponudbe bi 

bilo potrebno več povezovanja in sodelovanja med ponudniki in domačini. Že prej, ko je bilo 

na Blokah zelo veliko konj, sem bil edini, ki se je ukvarjal s turizmom in sem bil polno zaseden 

(rezervacije sem imel za 14 dni vnaprej). Ampak potem ko je turist pri meni odjahal, na Blokah 

ni imel kaj početi (takrat je bilo jezero še zanemarjeno). Zdaj je več ostale ponudbe, vendar si 

jaz ne morem privoščiti, da bi nekoga zaposlil za to, sam ne morem, pa tudi ljudje nočejo delati 

ker ni konstantnega delavnika. Na podeželju, sploh pa na Blokah, je tudi ena od omejitev 

razvoja, da nek turistični ponudnik ali kmet vedno potrebuje več virov financiranja – se ne more 

usmeriti zgolj v eno stvar, mora razpršiti tveganje.  

 

3. Kako  bi na Blokah ocenili destinacijski management – ali le-ta sploh obstaja? 

Kako pa bi komentirali sodelovanje med turističnimi ponudniki? 

Problem pri trenutnem razvoju turizma na Blokah (na jezeru) je, da turisti ne pustijo veliko 

denarja, glede na to koliko jih je, predvsem zaradi pomanjkanja ponudbe drugje v destinaciji. 

Tu bi moral imeti destinacijski management funkcijo, da poveže in spodbudi razvoj nove 
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ponudbe. Sam sem se lansko leto povezal s Hijo d.o.o., da sem na jezeru otrokom omogočil 

delavnice s konji in jahanje. Takih primerov bi moralo biti več tudi med drugimi ponudniki. 

Manjka organizacija, ki bi oblikovala skupne pakete in jih tržila turistom, vključevali pa bi več 

ponudnikov. Če bi se turizem na Blokah začel razvijati v tej smeri, bi bil tudi sam spet 

pripravljen oblikovati kakšno ponudbo s konjeniškim turizmom. Ponudniki bi se med seboj 

začeli povezovati, ko bi jih več živelo samo od turizma, zdaj imajo turizem vsi kot nek dodatek 

h glavnemu viru financiranja in v povezovanju ne vidijo koristi. Problem ni v pomanjkanju 

tradicije v turistični panogi (saj v KG tudi niso imeli tradicije, dokler ni nekdo izkoristil 

priložnosti in odprl turistične kmetije). Za pomanjkanje povezovanja med ostalimi ponudniki 

bi rekel, da je kriva zavist. Skupne vizije in strategije pri nas ni, Martina je edina, ki ima voljo 

in motivacijo za razvoj turizma. Problem je tudi, ker se med seboj vsi poznamo, ker so Bloke 

tak majhen kraj. Po navadi je tako, da ko se odločiš za nekaj novega v turizmu si bedak, ko pa 

ti uspe pa »lahka tebi«.  

 

4. Kako vidite odprtje novega hostla z 90 ležišči? 

Za Hostel24 bi se vprašal, če je sploh dovolj turistov, ki bi zapolnili kapacitete – samo za dva 

človeka se jim verjetno ne splača ogrevati celotnega objekta. Moja sestra ima tudi prenočišča 

in ima velike stroške z ogrevanjem praznih sob, čeprav bi tudi ona morala več delati na razvoju 

svoje ponudbe – saj ima poleg prenočišč še redno službo in zato ne vlaga veliko v turistično 

dejavnost.  

 

5. Poznate in/ali sodelujete z RDO Zeleni kras? 

RDO Zeleni kras poznam, me pokličejo (pokličejo me tudi s TIC-a v Cerknici), če se pokaže 

kakšno povpraševanje za terensko jahanje, ampak jih zavrnem, saj te storitve več ne nudim. 

Kakšnega bolj poglobljenega sodelovanja ali koristi pa trenutno nimam od njih. 

 

6. Kako bi ocenili konkurenčnost destinacije in vsebinsko zaokroženost in celovitost 

ponudbe? 

Glede zaokroženosti in celovitosti ponudbe bi rekel, da jo je dovolj, da obiskovalec ostane pri 

nas kakšne 2-3 dni. Je možnost pohodništva, eden od ponudnikov ima tudi možnost najema 

koles, jezero, tudi k meni pridejo (jim Martina da številko). Je tudi veliko priložnosti in idej za 

razvoj novih proizvodov – sam bi lahko h jezeru pripeljal 2 konja in vozil otroke okrog jezera 

in s tem lahko dobro zaslužil. Glede razvoja konjeniškega turizma, se mi zdi, da tudi 

povpraševanje po tem pada – 10 let nazaj smo imeli vse polno zasedeno, to je bil nek trend. 

Tudi v sosednjih občinah, ljudje so prihajali od vsepovsod in želeli izkušnje iz narave, gozda, 

zdaj pa je to kar nekako upadlo. Takrat tega nismo znali izkoristiti in tržiti (vse dodatne storitve 

smo jim nudili zastonj).  

  

7. Kako lokalni prebivalci vidijo turizem in obiskovalce? 

Med lokalnimi prebivalci imam občutek, da bi raje videli, da ni turizma. Ob jezeru je bilo res 

obupno preden so uredili parkirišča, nekaterim prebivalcem se zdi, da turisti samo smetijo, 

nihče v naši občini si ne želi takega turizma, kot je zdaj na jezeru – masovni turizem, se mi zdi 

da je ušlo izven kontrole. Tudi masovni turizem ne prinaša veliko dobička, vsaj meni ni – sem 
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imel preveč stroškov z vzdrževanjem konjev in opreme. Ampak mislim, da je to zdaj samo 

modna muha in, da bo čez 2,3 leta tukaj pol manj ljudi. 

 

8. Kako bi ocenili obiskovalce s trajnostnega vidika? 

Kar se tiče obiskovalcev, so danes drugačni kot so bili včasih (tudi ljudje na splošno smo se 

spremenili) – ni nobene potrpežljivosti, odgovornosti, vsi gledajo samo nase. Glede 

osveščenosti prav tako mislim, da so bili včasih bolj zavedni in okoljsko odgovorni, danes 

starejše generacije in upokojenci. Včasih se pozimi pritožijo, zakaj ne morejo parkirati avtov 

neposredno ob tekaških progah, parkirišča so urejena nekaj metrov stran, pri občini. Za nas je 

priložnost oblikovanje turistične kmetije (sadovnjak, čebelnjak, ogled kmetije), vendar zaenkrat 

še ne moremo ponuditi lastnih proizvodov – lahko ponudimo le ogled in predstavimo delo na 

kmetiji, kar pa še ni dovolj. Usmerili bi se v neko ponudbo s temelji trajnosti, ekološkega, 

naravnega kmetovanja.  

 

9. Kakšne vplive ima turizem na gospodarstvo, kakovost življenja in okolje? Ali se 

uveljavlja načela trajnosti? 

Turizem ima na okolje gotovo negativne vplive, se pa trajnostni razvoj v destinaciji med 

domačini dobro uveljavlja, veliko je že eko kmetovanja, ki je potencialen razvoj za turistično 

ponudbo. V smislu vplivov turizma na gospodarstvo, mislim, da so kar pozitivni vplivi, vsako 

leto je kaj novega, se razvija, ampak počasi, največ je naredila Martina, se mi pa zdi da ostalo 

pa stagnira.  

 

10. Ali poznate akcijsko skupino LAS Notranjska? Ali boste sodelovali? 

Glede LAS Notranjska sem se ravno pred kratkim udeležil predavanja, saj sem imel v mislih 

nek projekt – da bi postavili jahalnico. Vendar je spet polno birokratskih ovir – zazidljivost 

parcele, prekratki roki za oddajo vlog, tveganje, ker gre za razpis in veliko investicijo, tako da 

sem idejo opustil, saj bi moral vložiti v to ves svoj čas, energijo denar pa se mi ne zdi vredno – 

preveliko tveganje, saj trenutno čisto dostojno živim, mi je lušno. Ne vem kdo je organiziral 

predavanje, ampak je bilo absolutno prepozno. Tudi če bi se odločil za oddajo vloge, ne bi 

mogel zbrati vse potrebne dokumentacije. So pa društva, ki so že prej vedela za ta razpis in 

pripravljajo projekte že dalj časa. Kot lokalni prebivalci in fizične osebe smo dobili glede tega 

programa premalo informacij.  
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PRILOGA 7: G. Alojz, lokalni prebivalec iz Lovranovega, zapis pogovora 

 

1. Ali v turizmu vidite priložnost za razvoj in napredek Blok? Kaj so po vašem 

mnenju največje omejitve? 

Turizem je vsekakor dejavnost, ki se je na Blokah močno okrepila v zadnjih letih, v primerjavi 

z drugimi dejavnostmi. Npr. kmetijstvo se opušča, tudi lokalna podjetja so vedno manj 

zanesljiva glede zaposlitev. Tako da se večina prebivalcev Blok vozi v službo v druge občine. 

Seveda bi turizem lahko bila dejavnost, ki bi povečala število zaposlitev in dala v kraj nekaj 

življenja, vendar mislim, da na splošno med domačini ni takšne miselnosti, ker niso navajeni 

turistične dejavnosti. Razen nekaj apartmajev, gostiln in lokalov, ki so imeli največ gostov 

pozimi (v času smučarskih tekov), se v preteklosti nihče ni ukvarjal s tem. Martina (Hija d.o.o.) 

je nekako prva, ki se je resno in ambiciozno lotila te zadeve in takšnih zagnanih mladih pri nas 

primanjkuje, saj se jih je ogromno odselilo. Pa za razvoj neke ponudbe – ali turistične kmetije 

ali gostilne, so potrebne kar visoke investicije, tega pa si ne more kar vsak privoščiti, sploh ker 

banke tako težko dajo kredit. Občina na svoji spletni strani sicer objavlja raznorazne razpise za 

dodeljevanje sredstev, vendar to za nek resen začetek ni dovolj.  

 

2. Kako bi ocenili turistično ponudbo na Blokah? Ali se vam zdi privlačna, 

kakovostna in vsebinsko zaokrožena? 

Pri jezeru turist res lahko dobi vse, ponudba se mi zdi kakovostna, sploh leseni šotori se po 

kakovosti lahko primerjajo s kakšnimi svetovnimi destinacijami (kolikor sem uspel zaslediti v 

medijih). Mislim, da ima tisti, ki pride na Bloke na voljo kar veliko aktivnosti, vendar pa manjka 

nekdo, ki bi mu to povedal/predstavil. Naša narava je res lepa in neokrnjena in Bločani smo 

ponosni na to in tudi turisti, ki so prvič pri nas to opazijo. Na Blokah je Krpanova pot zelo 

zanimiva, Bloščica je lepa, Kadice, Križna jama – vendar ljudje redko vedo za to, večina pozna 

le Bloško jezero. Pogosto me turisti ustavljajo in sprašujejo kaj si grejo lahko še pogledat poleg 

jezera, ki je poleti precej natrpano. Pogosto me tudi sprašujejo za pot do jezera, tu mislim, da 

bi morala občina poskrbeti za boljše označbe. Kar se tiče gostinske in namestitvene ponudbe 

(razen jezera) – mislim, da ne bi bilo nič narobe, če bi bila še kakšna gostilna ali penzion ali 

turistična kmetija.  

 

3. Kako vaši sokrajani sprejemajo turizem in obiskovalce? 

Mislim, da turisti med lokalnimi prebivalci nikogar ne motijo preveč – seveda dokler jih ni 

preveč. Tam na Volčjem in na vaseh v bližini jezera je že druga zgodba. Poleti verjamem, da 

so hrup in avtomobili moteči. Pa tudi kakšna smet se najde, ampak mislim, da Martina lepo 

skrbi za urejenost in neonesnaženost okolice jezera. Sokrajani mislim, da so najbolj veseli 

pohodnikov – to so res prijazni in okoljsko osveščeni ljudje, pogosto se zanimajo za naše 

življenje na Blokah in naše domače izdelke in so tudi pripravljeni pustiti denar. Morda bo to 

spodbudilo, da se bo še kdo na Blokah začel ukvarjati s kakšno dodatno dejavnostjo v zvezi s 

turizmom.  
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4. Kako bi ocenili podporo občine pri razvoju turizma? 

Občina se mi zdi, da je naredila kar veliko v smeri razvoja turizma. Naš župan je že 18 let na 

oblasti in bi rekel, da se trudi za celoten razvoj kraja ne le turizma. Seveda izboljšanje cest, 

komunale, zdaj bomo dobili še optično omrežje, koristi tako nam prebivalcem kot tudi turistom. 

Tudi dvorana Bloški smučar je koristna zadeva za nas in za turiste – tam je muzej, kjer lahko 

turisti spoznajo zgodovino bloškega smučanja, za prebivalce pa se tam odvijajo raznorazne 

prireditve, koncerti itd. Ja, bi lahko občina poskrbela za boljše cestne označbe in informacije o 

naših zanimivosti in privlačnostih. V obliki delavnic – na spletni strani ali v Bloškem koraku 

kdaj zasledim, da je organizirano kakšno predavanje na temo turizma ali podjetništva oziroma 

dopolnilnih dejavnosti, pogosto tudi v sosednjih občinah, ne vem pa koliko ljudi se odzove na 

to. Sam nisem bil še nikoli, tisti pa, ki ga to zanima, pa se verjetno udeleži. 

 

5. Kako bi ocenili sodelovanje med ponudniki turističnih storitev? 

Glede sodelovanja med ponudniki bi težko rekel, da kaj sodelujejo med seboj, tega nisem 

opazil. Ne bi niti rekel da so prijatelji – to je pri njih kot nekakšna družinska tradicija, ki prehaja 

iz roda v rod. Ne vem, ali gre pri tem za zavist ali kakšne osebne zadeve. Edino Martina se mi 

zdi, da se nekaj trudi vzpostaviti stik, ampak sklepam da neuspešno.  

 

6. Ali poznate koncept trajnostnega razvoja? Kako bi ocenili uveljavljanje koncepta 

na Blokah? Kako občina skrbi za to in ali se vam zdijo obiskovalci osveščeni? 

O trajnostnem razvoju se veliko govori, vendar mislim, da nihče ne pozna točne definicije. V 

smislu skrbi in ohranjanja naravnega okolja mislim, da smo pri nas kar vsi usmerjeni v to. Kot 

sem že omenil, smo zelo ponosni na svojo lepo naravo in je ne želimo uničiti. Mislim, da tudi 

občina, turistično društvo in ponudniki stremijo k temu, da se skrbi in ohranja okolje, saj je 

konec koncev to tisto, zaradi česar turisti prihajajo k nam, domačini pa smo zadovoljni. Bločani 

tudi veliko damo na domačo hrano, vsak ima dovolj zemlje in kakšno žival, da ima deloma ali 

v celoti samooskrbno gospodinjstvo. No, mlajše generacije so nekoliko manj nagnjene k temu 

zaradi hitrega življenjskega tempa. Vseeno pa grejo rajši k sosedu po liter mleka kot pa v 

trgovino. Kakor vem se tudi gostilna Miklavčič trudi ponuditi gostom lokalno hrano in domače 

specialitete.  

 

7. Ali poznate LAS Notranjska? Ali nameravate sodelovati? 

Za LAS Notranjska sem že slišal, vendar nisem sodeloval, ne vem niti točno kaj to je. Morda 

pa se bom udeležil kakšne delavnice in predavanja na to temo, če bo. Vendar če je to spet nekaj 

državnega v zvezi s kakšnimi razpisi, me verjetno ne bo zanimalo.  

 

8. Poznate destincijsko znamko Zeleni kras? Ali menite, da je sodelovanje med 

občinami uspešno? 

Tudi Zeleni kras poznam. Če prav razumem hodijo na sejme v tujino in se predstavljajo. Glede 

uspešnosti sodelovanja med občinami ne morem reči, da sem zaznal kakšen učinek, vendar jaz 

verjetno nisem pravi naslov za to. Verjetno so res kakšne aktivnosti bolj smiselne na regionalni 

ravni, v večjem obsegu, kot pa lokalno – občina Bloke je konec koncev relativno majhna. 
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Sklepam, da prisotnost na sejmih povečuje prepoznavnost Blok oziroma vseh omenjenih občin 

v tujini, ampak se mi zdi, da razen poleti ob jezeru pri nas ni veliko obiskovalcev iz tujine.  
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PRILOGA 8: Ga. Helena in g. Tomaž, lokalna prebivalca iz Ulake, zapis pogovora 

 

1. Ali v turizmu vidite priložnost za razvoj in napredek Blok? Kje vidite največje 

omejitve? 

Definitivno, turizem ima največ potenciala v primerjavi z drugimi panogami. Razvoj v neki 

zdravi meri, ne masovno. Kot največjo omejitev vidiva precejšnjo nezainteresiranost občine pa 

tudi TD v smislu podpore novim projektom. Pred leti sva želela minimalno urediti neko 

sprehajalno pot v bližini potoka, pa sva težko dobila kakršnokoli informacijo z njihove strani 

oziroma tudi negativen odziv v smislu »kaj se greš, mi že vemo kaj delamo«. Pravzaprav sva 

imela veliko idej, med drugim tudi ureditev učne poti na visokem barju na Bloščici, kot je to 

urejeno v KG (Zelenci) ali Pohorju in Pokljuki, pa sva ideje opustila zaradi premalo podpore iz 

okolice. Problem je tudi v ljudeh, njihova pasivnost, kako so zadovoljni samo s tistim, kar 

imajo, nihče se ne bi potrudil, da bi mogoče imel več – ne želijo tvegati. Seveda sva še vedno 

pripravljena sodelovati, v kolikor bo še kdo drug pokazal interes, sama dva pa ne želiva z glavo 

skozi zid. Tukaj ni le problem v pomanjkanju destinacijskega managementa, pač pa tudi 

zavedanja potenciala in številnih priložnosti v našem kraju – ljudje se ne zavedajo kaj imamo 

tukaj. Tudi če že kdo pride k nam, ga nima kdo voditi po naši destinaciji, da bi mu kvalitetno 

predstavil naravne in kulturne znamenitosti – sama ne veva kam bi ga lahko naslovila.  

 

2. Kako bi ocenili sodelovanje med ponudniki turističnih storitev?  

Za povezovanje med ponudniki bi težko rekla, da obstaja – je bolj na principu »znajdi se sam«. 

Vsekakor bi povezovanje koristilo ponudbi in destinaciji. […] Tukaj manjka neka organizacija, 

ki bi prevzela to funkcijo povezovanja, koordinacije in enotnega trženja, morala bi biti 

vzpostavljena s strani občine – nek javni zavod oziroma paraobčinska stvar. V zadnjih letih se 

je na našem koncu razvilo veliko število ekoloških kmetij, ki bi se lahko vključile tudi v 

turistično ponudbo, če bi obstajala organizacija, ki bi to omogočila in povezovala – vsak zase 

se ne bo tega lotil. Problem je tudi, da ni neke skupne vizije, strategije in ciljev razvoja, da bi 

se lahko ljudje poistovetili z njimi in našli v njih svoj interes in željo. Tudi trženje destinacije 

je precej šibko – še župan ne zna predstaviti občine tako kot je treba, zadnjič je bil na TV nek 

prispevek pa je znal župan povedati le, kako je na Blokah lepo, nič konkretnega. Se nama zdi, 

da tukaj nihče ne bo vabil obiskovalcev – če bo kdo prišel ok, če pa ne, pa tudi prav.  

 

3. Kako bi ocenili turistično ponudbo na Blokah? Ali se vam zdi privlačna in 

vsebinsko zaokrožena? 

Ponudbo bi v smislu privlačnosti in zanimivosti ocenila kot zelo dobro (veliko je možnosti), 

konkurenčna pa vsekakor ni ravno zaradi prej naštetih dejavnikov. Ne znamo se prodajat, tržit 

– npr. Avstrijci znajo tržit vsak »kucelj«. Pri nas je toliko neokrnjene narave, saj industrija tukaj 

ni bila nikoli posebno razvita (še tisto, kar je bilo, je propadlo), tudi številne tradicionalne obrti 

so potencial za razvoj novih proizvodov. Poleg tega imamo tukaj res kvaliteten zrak, lahko bi 

se razvil terapevtski turizem ali pa za šolske kolonije (včasih je bil dom Lisec polno zaseden, 

pa je vse propadlo). Ker ni svetlobnega onesnaženja, bi se lahko razvil astronomski turizem ali 

kakšen drug nišni turizem. Veliko priložnost predstavlja tudi kampiranje – postavitev 

infrastrukture za kamperje je res nek minimalen vložek. Trenutno je kampiranje velik trend, 
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ampak tukaj se bo šele čez 10 let, ko bo že vse mimo, nekdo spomnil, da bi bila to morda dobra 

ideja. Sprašujem se tudi zakaj ni pozimi ob tekaški poti (oziroma celo na prireditvi Bloški teki) 

nobene stojnice s ponudbo čaja in kuhanega vina ter kakšnim okrepčilom – zakaj se nihče tega 

ne domisli, ker to res manjka… 

 

4. Kako bi ocenili uveljavljanje koncepta trajnostnega turizma na Blokah? 

Turizem na Bloškem jezeru je po najinem mnenju že izven nadzora oziroma je presegel 

kapacitete in ljudi že odbija. In tukaj je priložnost za ostalo ponudbo, da izkoristi ta višek, da 

se razporedi po celotni občini oziroma destinaciji. Poleg tega bi se morala občina ponovno lotiti 

ureditve in čiščenja jezera, saj se je na dnu spet nabral mulj in tudi voda ni več ravno privlačna. 

Potem bi se lahko okrog jezera uredila sprehajalna pot in pripravila neka gostinska ponudba z 

lokalno hrano in trgovinica z domačimi proizvodi. Gostinska ponudba je na jezeru precej 

žalostna – dobiš hot dog, domače salame pa ne. Tu bi morala biti lokalna ponudba, podpora – 

kratke verige dobaviteljev. Pri nas je poleg naravne in kulturne dediščine tudi bogata ponudba 

tradicionalne hrane in načina pridelave (mnogi prepoznajo npr. bloški krompir kot zelo 

kakovosten), ki je tudi ne znamo izkoristiti – lahko bi pridobili neko lokalno značko ali celo 

znamko geografskega porekla, po čemer bi bile Bloke prepoznavne, poleg smučanja in jezera. 

Potenciala je na Blokah ogromno in mislim, da bi se kakovostna ponudba lahko razvila že z 

nekimi minimalnimi finančnimi investicijami (v večini tudi povrnjenimi iz evropskih skladov). 

Ureditev neke učne poti s tablami, razvoj enotnega lokalnega spominka, povezovanje kmetij za 

ponudbo lokalnih proizvodov, kot je npr. Mihaelov sejem, le da bi bilo v stalni ponudbi. Vse to 

gre z roko v roki z okoljsko trajnostnim turizmom – če se danes ne greš takšnega turizma te ni. 

Tako da bo tudi Hija kot gonilo turističnega razvoja Blok morala oblikovati neko lokalno 

ponudbo, ker ljudje danes to iščejo.  

 

5. Kako vaši sokrajani sprejemajo turizem in obiskovalce? 

Domačini imajo napačne predstave o razvoju turizma – mislijo, da če se bo razvila neka dodatna 

kvalitetna ponudba, da bodo hodile pa kar trume in avtobusi turistov. Problem je tudi 

izseljevanje prebivalstva in stanovanjski problem mladih družin na Blokah, ki bi ga bilo 

potrebno rešiti. Pa problem delovnih mest – danes se mora večina ljudi voziti po 1 uro v službo. 

Glede izboljšanja kakovosti življenja lokalnih prebivalcev zaradi nove infrastrukture, ki je bila 

zgrajena za namene turizma, sva malo skeptična glede kakovosti materialov in izvedbe – 200 

metrov ceste jaz ne bi rekel neka infrastruktura. Tudi naš župan premalo vlaga in se premalo 

trudi za razvoj naše občine. Saj nekaj je naredil, ampak lahko bi še več – ni nekega konkretnega 

in mladim prijaznejšega napredka. Iz zanesljivih virov vem, da se občina Bloke zelo zelo redko 

prijavlja na kakšnega izmed razpisov iz programov razvoja podeželja Ministrstva za kmetijstvo, 

pa je to velika škoda.  

 

6. Ali poznate LAS Notranjska? Boste sodelovali? 

Pri LAS Notranjska je spet premalo podpore, saj program deluje po principu od »spodaj 

navzgor«, se pravi morajo biti projekti pripravljeni na lokalni ravni s strani posameznikov, tukaj 

pa spet občina pravi, da je potrebno najprej urediti neko infrastrukturo, da se lahko nadalje 

izvajajo druge aktivnosti. In stvar je spet prepuščena interesom posameznikov, katerih projekti 
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so brez podpore lokalne skupnosti že vnaprej obsojeni na propad. Problem pa je tukaj tudi 

dostopnost informacij – če se posameznik sam ne poglobi v neko stvar, bo težko pravočasno 

dobil vse informacije, ki jih potrebuje.  

 

7. Kako ocenjujete obiskovalce Blok – kot okoljsko osveščene ali neosveščene?  

Osveščenost obiskovalcev na Blokah se nama zdi, da je vedno večja, da je okoljska komponenta 

vedno bolj pomembna pri odločitvi za destinacijo – se mi zdi da ljudje vedno bolj iščejo stvari, 

ki jih v urbanem okolju nimajo ali jih ne poznajo. Ljudje tudi vedno bolj iščejo lokalno  

pridelano in ekološko neoporečno hrano, ampak spet se to navezuje na ponudbo, ki pa je pri 

nas primanjkuje. Tisti, ki pridejo na Bloško jezero v večini niso pravi turisti – so eno ali celo 

samo poldnevni obiskovalci, ki ne znajo ceniti kakovostne ponudbe in so tudi manj osveščeni. 

Nekateri med njimi seveda so osveščeni, vendar v destinaciji ne ostanejo, ker ni celovite 

ponudbe.  

 

9. Kaj po vašem mnenju manjka turizmu na Blokah? 

Za razvoj ponudbe na Blokah bi moral priti nekdo, ki je neobremenjen z lokalno miselnostjo, 

osebnimi stvarmi med prebivalci, zgodovino in dobesedno narediti neko reformo. Morala bi se 

zbrati neka skupina enako mislečih, da bi se oblikovala neka skupna vizija in strategija za 

razvoj. Kar se tiče birokracije, se strinjam, da je nenormalna, ni pa nemogoča, saj potem se 

nihče v Sloveniji ne bi ukvarjal s turizmom – birokracija in temeljni standardi so samo izgovor. 

Npr. letos aprila je bil spremenjen zakon o kmetijskih zemljiščih, ki dopušča veliko več 

možnosti kot prej, samo na Blokah kmetje v večini ne vejo za take spremembe, vendar tukaj ni 

problem občine in dostopnost informacij. Na Blokah je kmet v povprečju star 72 let, s 3 hektarji 

zemlje in 4 glavami živine. Večji kmetje so bolj sodobni in tudi bolje informirani, v povprečju 

pa še vedno prevladuje pasivnost.  

 

10. Ali poznate destinacijsko znamko in RDO Zeleni kras? 

RDO Zeleni kras bi za Bloke lahko bila priložnost za povečanje prepoznavnosti. Čeprav bi 

rekel, da se Bloke ne morejo tržiti kot kraški svet, ker tega tukaj skorajda ni. Mislim, da ne 

pašejo čisto v ta koncept in se s to blagovno znamko težko poistovetijo. Po eni strani tudi 

ponudba še ni dovolj razvita, da bi se lahko merila s ponudbo ostalih občin v tem pogledu.  
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PRILOGA 9: Ga. Maja, obiskovalka turistične destinacije iz Grosuplja, zapis pogovora 

 

1. Kako bi na splošno ocenili turistično destinacijo Bloke? 

Bloke sem že večkrat obiskala in se mi zdi, da je vsakič nekaj drugače, boljše. Turizem na 

Blokah se očitno oblikuje in razvija, ponudbe na Bloškem jezeru je vsakič več in bolj zanimiva, 

lesene skulpture privabljajo ljudi, tudi tisti leseni šotori so zelo popularni, odkar je Brunarica 

obnovljena, je še lepše in še več zanimanja. Opazila sem, da imajo poleti taborniki in otroci ob 

jezeru delavnice, tudi kampiranja je vse več.  

 

2. Zakaj ste se odločili za obisk Blok? 

Za obisk Blok sem se odločila, ker se mi zdi zelo lepa in ohranjena narava, neokrnjena 

pravzaprav. Kljub vedno večjemu številu turistov, se mi zdi, da je turizem še ni začel uničevati 

in upam, da tisti, ki vodijo razvoj turizma tega ne bodo dopustili. V tej destinaciji se mora 

razvijati sonaravni turizem, ki temelji na ohranjanju okolja. Poleg tega se mi zdi, da je časovno 

hitro dostopna. 

 

3. Kaj vam je bilo najbolj všeč pri ponudbi na Blokah, kaj vas je najbolj navdušilo? 

S prijatelji sem se udeležila Krpanovega pohoda in je bilo pravo doživetje. Ob poti veliko 

postojank, z okrepčilom za prostovoljne prispevke, imeli smo tudi srečo z vremenom, tako da 

je bilo res veliko ljudi. Za startnino si potem dobil še kosilo ob jezeru (kjer je start in cilj pohoda) 

z domačimi jedmi in 2 malici na poti. Res moram pohvaliti organizacijo, tudi pot je oblikovana 

tako, da ni prenaporna in 18 km mine kot bi mignil. Pot je tudi dobro označena, tako da se lahko 

vsak kadarkoli odpravi na pohod. Okolica in narava sta fenomenalni, prav idilično je, domačini 

ob poti pa prijazni in zgovorni.  

 

4. Ali so se vam na splošno zdeli obiskovalci okoljsko osveščeni ali neosveščeni? 

Udeležence Krpanovega pohoda bi ocenila kot okoljsko zelo osveščene, nisem opazila, da bi 

za seboj puščali kakšne smeti. Pa tudi na splošno ob jezeru nisem opazila malomarnosti ljudi 

ali uničevanja narave, glede na to koliko se jih obrne.  

 

5. Ali ste koristili še kakšno dodatno ponudbo v destinaciji? 

V destinaciji sem koristila gostinsko ponudbo Brunarice ob Bloškem jezeru ter okrepčevalnice 

oziroma picerije Lovec. Je bilo ok, ni pa bil nek presežek. Pogrešala sem kaj lokalnega, 

domačega. Kar se tiče ponudbe aktivnosti, bi si želela več urejenih sprehajalnih poti, morda 

kakšno urejeno tekaško pot – za navaden tek, ne smučarski. 
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PRILOGA 10: Ga. Tjaša in g. Luka, obiskovalca iz Ljubljane, zapis pogovora 

 

1. Kako bi na splošno ocenili turistično destinacijo Bloke? 

Ponudbe je kar veliko, sploh v zadnjih letih je opazen razvoj – predvsem so zanimive glamping 

hiške, prenovljen bar, lesena igrala, medvedi. Edino mogoče kopališče (obalo jezera) bi bilo 

potrebno malo bolj urediti – z ene strani je lepo urejeno, z druge strani pa je gozd. Sicer pa se 

mi ponudba ob jezeru na splošno zdi zaokrožena, turist ima na voljo različne aktivnosti – 

kopanje, sprehode, balinanje... Ni nama bilo všeč, da je v neposredni bližini jezera nek objekt 

v obliki kocke – vikend, ki ne spada v to okolje.  

 

2. Kako dolgo ste ostali v destinaciji? 

Destinacijo sva že nekajkrat obiskala, za konec tedna (2-3 dni), vendar nisva prenočevala v 

komercialnih namestitvah ampak pri prijateljih, ki imajo vikend v neposredni bližini jezera.  

 

3. Zakaj ste se odločili za obisk Blok? Ali se še nameravate vrniti? 

Dokler naju prijatelji niso povabili tja, za Bloke sploh nisva vedela. Prvič sva bila tam pred 

dvema letoma in izven tiste visoke sezone – dvakrat junija (ko je bilo še relativno hladno) in 

dvakrat pozimi. Imava se namen vrniti. Definitivno bi priporočaal obisk tudi drugim, zrak in 

narava sta fenomenalna. Všeč nama je ker ni tako veliko ljudi, saj se zaradi oddaljenosti po 

najinem mnenju ljudem ne splača samo za en popoldan hoditi tja – iz Ljubljane gredo potem 

verjetno raje na Rakitno ali Podpeško jezero. Morda je minus, da je tudi poleti tako hladno, 

sploh ponoči in pa visoka prisotnost medvedov oziroma divjih živali in prisotnost klopov 

(vendar za to obstaja preventiva).  

 

4. Ali ste koristili še kakšno dodatno ponudbo v destinaciji? 

Luka: Enkrat sem bil na Krpanovih dnevih, kar je bilo enkratno doživetje (v življenju še nisem 

videl tako velikega človeka). Bil sem tudi že na prireditvi Bloški teki, kot obiskovalec, je bilo 

veliko drugih obiskovalcev in zanimivo dogajanje.  

Tjaša: Bi pa šla enkrat v glamping hiške, so mi zelo všeč, park je zelo lepo urejen in tudi 

cenovno se mi zdi relativno ugoden. Gostinsko ponudbo sva poizkusila pri Miklavčiču in ob 

jezeru. Hrana pri Miklavčiču je dobra, tudi prijazna postrežba in ponudba domačih jedi, se nama 

je pa zdel ambient še nekoliko socialističen, morda bi ga morali malo preoblikovati v bolj 

podeželskega in domačega. Tudi pri jezeru sva bila deležna dobre in prijazne ponudbe. Enkrat 

se bova gotovo udeležila Krpanovega pohoda, ker ga vsi zelo pohvalijo, naj ne bi bil preveč 

naporen, na poti pa naj bi res videl veliko zanimivosti in lokalnih prebivalcev, ki ob poti nudijo 

svoje izdelke in okrepčilo.  

Luka: Pozimi me privlači tudi tek na smučeh (še nisem poizkusil, ampak bom), všeč so mi 

urejene in brezplačne proge.  

Tjaša: Po eni strani mi je tam všeč prečudovita in neokrnjena narava in sprehajalne poti, po 

drugi strani pa me je bilo malo strah, ker je veliko gozda in divjih živali, tudi domačini veliko 

govorijo o medvedih. Sama, brez družbe se nisem želela sprehajati tam, pogrešala sem tudi 

kakšna opozorila kako ravnati v primeru srečanja z medvedom. 
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5. Bi kaj spremenili pri ponudbi – je bilo česa premalo ali preveč? 

Najbolj nama je všeč narava – zaradi tega se bova v destinacijo še vrnila, to je zelo velika 

prednost, čisto drug svet.  

Tjaša: Promocije jaz mislim, da je za to okolje ob jezeru in glamping čisto dovolj, ker če bi bilo 

več obiskovalcev (kot je baje poleti), bi bilo že preveč ljudi in bi se okolje uničilo. Marsikdo s 

katerim se pogovarjava že pozna to jezero. Morda bi bilo potrebno bolj promovirati še ostalo 

ponudbo v destinaciji – katere aktivnosti so še za početi, kaj je še za videti. Tega ob jezeru nisva 

zasledila – kaj bi lahko še počel razen se sprehajal. Na splošno se nama zdi pomanjkanje 

gostinske in namestitvene ponudbe in njihove promocije – dolgo sva mislila, da razen 

glampinga v destinaciji nima obiskovalec kje prenočevati. Izpostavila bi tudi dostopnost 

destinacije – do jezera je zelo slabo označena pot, težko je najti. Do samih Blok je super cesta, 

urejena, potem pa je tam težko najti pot do jezera – sva se že nekajkrat izgubila.  

 

6. Ali so se vam na splošno zdeli obiskovalci okoljsko osveščeni ali neosveščeni? 

Bi kar rekla, da so obiskovalci relativno osveščeni. Ta destinacija je še relativno neobljudena, 

ni takega množičnega obiska (vsaj takrat, ko sva bila midva tam ga ni bilo). Sicer sva slišala, 

da je v visoki sezoni veliko ljudi, na jezero pa naj bi hodili tudi domačini in vikendaši. 

 

7. Ali se vam ponudniki in celotna ponudba zdi okoljsko in trajnostno usmerjena? 

Ja, čuti se, da je ponudba usmerjena v sonaravni razvoj in temelji na naravnem okolju, da je s 

strani ponudnikov in domačinov poskrbljeno, da je okolica urejena in neonesnažena. Čuti se, 

da si ne želijo množičnega turizma, saj se verjetno zavedajo, da bi to uničilo okolje. Ob jezeru 

sva pogrešala edino zabojnike za ločevanje odpadkov. 

 

8. Ali ste imeli kaj stika z lokalnimi prebivalci? Kako se vam je zdelo? 

Ja, šla sva v vas do lokalnega kmeta po mleko in so se nama zdeli zelo prijazni in gostoljubni. 

Smo se kar »zaklepetali«, razkazali so nama celotno kmetijo, šli smo tudi v hlev, gospa nama 

je malo razlagala o tamkajšnjem življenju, tudi o medvedih.  

 


